ADVENDI IV PÜHAPÄEV C AASTAL
(Esimene lugemine Mi5 ,1-4a)
Lugemine prohvet Miika raamatust:
Sina, Petlem Efrata, kes sa oled küll väike Juuda sugukondade seas, ometi tõuseb
sinu keskelt Iisraelile valitseja. Tema on pärit igiaegadest - päevadest, mis
ammu on möödunud. Ja Issand jätab Iisraeli vaid üürikeseks ajaks, kuni sünnitaja
on sünnitanud. Siis pöörduvad tema järelejäänud vennad tagasi Iisraeli laste
juurde. Ja Valitseja tõuseb ja hoiab neid karjasena Issanda väes ja Jumala nime
ülevuses. Sel ajal jäävad nad elama ega pea enam kartma, sest Issanda vägevus
laiub kuni maailma äärteni. Ja tema on see, kes toob rahu.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps80 , 15-16. 18-19 R:4)
R: Issand, lase oma pale paista meie üle.
Sina, Iisraeli karjane, kuulata,
kes sa troonid üle keerubite.
Ärata oma vägevus
ja tule meile appi.
R:
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud ja seda viinamäge,
mille sinu parem käsi on istutanud.
R:
Sinu käsi kaitsku meest su paremal käel,
inimesepoega, kelle sa oled teinud tugevaks sind teenima.
Hoia meid elus ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
R:
(Teine lugemine He10 ,5-10)
Lugemine kirjast heebrealastele:
Kui Kristus tuleb maailma, siis ta ütleb: "Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei
tahtnud, aga sa oled teinud mulle ihu. Põletusohvrid ja patuohvrid ei olnud
sulle meele järgi. Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen - rullraamatus on minust
kirjutatud - tulen tegema Sinu tahtmist, mu Jumal!" Ja ta ütleb kõigepealt:
"Tapa- ja roaohvrit, põletus- ja patuohvrit sina ei ole tahtnud ega ole need
olnud sulle meele järgi, ehk need küll toodi seaduse kohaselt." Aga siis ta
ütleb: "Vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist!" Ta teeb lõpu esimesele, et panna
kehtima teine. Sellessamas tahtmises oleme meiegi pühitsetud Jeesuse Kristuse
ihu ühekordse, kuid igavesti kehtiva ohverdamise läbi.
See on Jumala Sõna.
(Evangeelium Lk1 ,39-56)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Neil päevil asus Maarja teele ja läks rutuga ühte linna Juuda mägismaal. Ta tuli
Sakarjase kotta ja teretas Eliisabetti. Ja sündis, et kui Eliisabet kuulis
Maarja teretust, liigutas lapsuke end tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha
Vaimu ja hüüdis valju häälega ning ütles: "Õnnistatud oled sa naiste seast ja
õnnistatud on sinu ihu vili! Kes olen mina, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?
Sest vaata, kui sinu teretuse hääl kostis mu kõrvu, hüppas lapsuke suurest
rõõmust minu ihus. Ja õnnis on see, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand
temale on öelnud". Siis Maarja ütles: "Minu hing ülistab Issandat ja mu vaim

rõõmustab Jumalas, minu Õnnistegijas."
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad. Samast ei saa samaga mõõta. Me ei saa mõõta aega ajaga,
vaid energia paiknemise ja liikumise abil ruumis. Näiteks aastaid me mõõdame maa
tiirlemise järgi päikese ümber, aasta 12 kuud on tuletatud kuu tiirlemisest
ümber maa, nädalad lähtuvad kuu faasidest ja ööpäev saab määratud maa pöörlemise
järgi ümber oma telje. Samadel alustel on ka ruum mõõdetav aja ja mateeria abil,
ning mateeriat, s.t. massi ja energiat, saab mõõta selle paiknemise kaudu ajas
ja ruumis.
Siiski - nii arvavad füüsikud - on kõige stabiilsemateks seadusteks kogu
universumis kvantmehaanika seadused, mis kinnitavad, et aatomite siseelus ei ole
enam ei aega, ruumi ega mateeriat. On üksnes tõenäosus, et midagi on teatud ajal
teatud kohas. Nende seaduste kohaselt on täiesti võimalik, et inimene läheb läbi
seina, või, miks mitte, et neitsi saab lapse ilma et ta mehest teaks.
Kvantmehaanika ütleb, et ka üsna ebatavalised asjad võivad juhtuda... ainult et
harva... haruharva.
Ka meil, armsad õed ja vennad, on elus olnud kindlasti nii mitmeidki ebatavalisi
kogemusi, mis veenavad meid, et maailm ei ole nii materiaalne kui see
pealiskaudsel pilgul paista võib. Sellegipoolest kipub meie lootus vahest
kaduma, nii et meil kaob julgus Jumalasse ja maailma lunastamisse uskuda. Me
loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad. See on tõesti üsna ebatavaline lugu, mida me tänasest
evangeeliumist loeme. Võime ette kujutada, kuidas tundis Maarja end pärast seda
kõnelust ingliga, kes kuulutas, et ta saab peagi poja emaks. Varsti pidi ta ka
oma ihus tundma, et see, millest ingel rääkis, ei jäänud vaid sõnadeks.
Ettekuulutus kõlas küll paljutõotavalt, aga see küsimus, mille Maarja oli
inglile esitanud, hakkas teda ennastki üha rohkem rõhuma: "Kuidas see saab
sündida, kui ma mehest ei tea?" See tähendab: sama küsimust võisid teised
inimesed nüüd tema käest küsida, sest Maarja oli ainult kihlatud, ta ei olnud
veel abielus, ning enne abiellumist last oma ihus kanda oli Iisraelis häbiks.
Võibolla just sellepärast reisis Maarja oma sugulase Eliisabeti juurde, et võita
aega, mõelda läbi, kuidas oma saladuse - ja võimalik et häbiga - elama õppida.
Oma vanemate ja kihlatu eest oleks lapseootuse varjamine olnud üsna lootusetu.
Vanemad saavad ju kohe aru, et nende tütrega on midagi korrast ära. Kui laps
sulgub enesesse, siis on sel mingi põhjus: kas on ta näol mõned katastroofiväärt
vinnid, teda kiusatakse koolis ning sellest tuleneb popitegemine ja halvad
hinded, või on põhjuseks soovimatu rasestumine.
Tädi Eliisabeti ees, kes Maarjat võibolla nii hästi ei tundnud, oli oma segadust
kergem varjata. Pealegi mainis ingel, et ka Eliisabetiga pidi olema sündinud
midagi ebatavalist. Kui aga Maarja jõudis linna Juuda mägismaal, ületas
vastuvõtt sugulaste juures kõik tema ootused. Algusest peale oli selge, et ta ei
pea siin midagi varjama. Kõik, mis ingel temale oli öelnud, vastas tõele. Siis
pääsest kergendus ja rõõm tema rinnast valla:
"Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumalas, minu Õnnistegijas, sest ta
on vaadanud oma teenija alandlikkuse peale." Juba Maarja ülistuslaulus on tunda
uue õpetuse hõngu, kui ta ütleb: "Ta on pillutanud laiali need, kes on ülbed oma
südame meelelt. Ta on tõuganud võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikud,
näljased on ta täitnud heade andidega, ent rikkad tühjalt minema saatnud..."
Et Jumal ülbed laiali pillutab, seda võis ka Vanast Testamendist leida, kuid et
võimukad troonilt tõugatakse ja rikkad tühjalt minema saadetakse, on niisuguses

kontekstis uus. Võim, varaline jõukus, palju lapsi ja pikk elu olid Iisraelis
seni olnud Jumala õnnistuse märgiks. Aga et Messias tuli ilmale mitte
kuningannast, vaid lihtsast ja vaesest inimesest, pidi näitama, et uus ajastu
oli alanud.
Seda, mida Maarja võis vaid aimata, seda meie teame. Me oleme kristluse ajaloo
tunnistajad. Maailma põhiolemus jäi pärast Kristust selleks, mis ta oli ennegi
olnud. Võim on ikka võimukate käes, rikkad on rikkad, ja inimese tõelised
motiivid jäävad teise inimese ees saladuseks. Kuid nüüd me teame kindlalt, et
väline sära on petlik. Jumal, kes näeb inimese mõtteid, ei lase end välisest ära
petta. Ta näeb inimese hirmu ja ängistust ka siis, kui meile tundub, et me oleme
abitud ja üksi.
Jumal ei lahku meist ka siis, kui me kahtleme, kui meil meie enda arvates hästi läheb, kui me saame rikkaks ja
võimukaks - isegi siis, kui me peaksime ülbeks minema. Jumal näeb kõike, ja niisugusesse Jumalasse tasub uskuda, kes
meid ühendab ja sunnib koos töötama, olgu me siis rikkad või vaesed, võimukad või abitud, harimatud või haritud.
Selles ongi inimeseksolemise väljakutse - ehitada nii erineva kujuga ja üksteisest nii kaugel olevatest ehituskividest
seda maailma, mida Jumal meie läbi, meiega ja meie jaoks tahab ehitada - et iga org saaks täidetud, iga mägi ja küngas
tasaseks tehtud, kõver saaks sirgeks ja konarlik siledaks teeks. Aamen.

