IX TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL
Esimene lugemine 1Kn8 ,41-43
Lugemine Esimesest kuningate raamatust:
Aga ka võõramaalast, kes ei ole sinu Iisraeli rahva hulgast, tuleb aga kaugelt
maalt sinu nime pärast - sest nad kuulevad sinu suurest nimest, sinu vägevast
käest ja sinu väljasirutatud käsivarrest - ja ta tuleb ning palvetab selle koja
poole, kuule sina taevast, oma asupaigast, ja tee kõike, mille pärast võõras
sinu poole hüüab, et kõik maa rahvad õpiksid tundma sinu nime ja kardaksid sind,
nõnda nagu su Iisraeli rahvas, ja et nad teaksid, et sinu nimi on pandud kojale,
mille ma olen ehitanud!
See on Jumala Sõna.
Vastulaul Ps 117, Mk 16,15
R: Minge kogu maailma ja kuulutage evangeeliumi
Kiitke Issandat kõik rahvad,
hõisake Talle, hõimud kõik:
R:
suur on Tema arm me üle,
Issanda truudus on igavene!
R:
Teine lugemine Ga 1,1-2.6-10
Lugemine apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse
Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist, ning kõik
vennad, kes on minu juures - Galaatia kogudustele: Ma imestan, et teie nii ruttu
pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse
evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes
teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata.
Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle
asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud! Nagu me oleme teile
juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: Kui keegi kuulutab teile mingit
evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud - see olgu neetud! Kas ma
nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele?
Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane.
See on Jumala Sõna.
Salm enne evangeeliumi Jh 3,16
Halleluuja. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud Poja on andnud,
et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.
Halleluuja.
Evangeelium Lk 7, 1-10
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Kui Jeesus oli lõpetanud kõik oma kõned teda kuulavale rahvale, tuli ta
Kapernauma. Aga ühe sadakonnapealiku teener, kellest ta isand lugu pidas, oli
haige ja suremas.
Kui sadakonnapealik sai kuulda Jeesusest, läkitas ta juutide vanemad tema juurde
ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema teenri. Nad tulid Jeesuse
juurde ja palusid teda tungivalt: "Ta on tõesti seda väärt, et sa teda aitaksid,

sest ta armastab meie rahvast, ta on ehitanud meile ka sünagoogi." Ja Jeesus
läks nendega kaasa. Aga kui ta ei olnud enam kaugel sellest majast, saatis
väeülem oma sõbrad talle ütlema: "Issand, ära tee enesele tüli, sest ma ei ole
väärt, et sina mu katuse alla tuleksid! Seepärast ma ei ole ka ennast arvanud
väärt ise sinu juurde tulema, vaid ütle üksainus sõna, ja poiss paraneb! Minagi
olen ju valitsusalune, aga minu alluvuses on sõdureid, ja kui ma ütlen ühele:
"Mine ära!", siis ta läheb, ja teisele: "Tule siia!", siis ta tuleb, ja oma
teenrile: "Tee seda!", siis ta teeb." Seda kuuldes Jeesus imetles teda ja
pöördudes rahvahulga poole, kes käis temaga kaasas, ütles: "Ma ütlen teile, nii
suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud!" Ja kui saadikud koju tagasi jõudsid,
leidsid nad teenri tervena.
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad. Kui Jeesus tagasi tuleb, kelle juures leiab ta usku?
Õigeusuliste juures kindlasti, sest nemad ju päris õieti usuvad - eriti muidugi
vene õigeusulised, nemad usuvad lausa vene moodi ja õieti. Luterlaste juures
jääb usku veel ülegi, sest Luther oli õnnis vend, kes elas ainult usust, ja
õndsa venna usulised ei saa ju kuidagi taevariigist kõrvale jääda. Kahtlemata
baptistide juures ka, nemad on ristija Johannese usku, sest Ristija Johannes oli
esimene baptist - ma ise ingliskeelsest piiblist lugesin, seal on ta John the
Baptist. Metodistidel on jälle nii hea meetod, et sellega on paradiisist võimatu
kõrvale jääda. Ah jaa, ja muidugi advendistid: nemad on adventkogudus, nemad
ootavad Jeesust tagasi ja mitte ainult advendiajal, ning nende juurde tuleb ta
kindlasti kohe esimesena.
Aga katoliiklased? Mis see üldse tähendab: katoolne - üleüldine, üleilmne... ei,
ei, sellega küll õndsaks ei saa, lihtsalt võimatu. Aga üks väike lohutus
katoliiklastele siiski jääb, et kui seal põrgus saab kõigist teistest lahus olla
- kõigist nendest, kes otsejoones Jumala empüüreumi, ehk kõige kõrgemale
taevajärjele põrutavad, siis polegi põrgu võibolla kõige hullem koht...
No näete nüüd, armsad õed ja vennad, just äsja demonstreerisin ma ilmekalt,
kuidas saab silmakirjalikult ennast alandades teisi veel rohkem alandada. Nii
saavad esimesed viimasteks ja viimased taas esimesteks ja siis esimesteks saanud
viimased jälle tiiruga esimesteks tagasi, ja nii edasi ja nii edasi, kuni
lõpmatuseni... Igiliikur ongi leiutatud, ja kui oleks võimalik selle külge üks
dünamo ühendada, siis oleks maailma energiaprobleemid igaveseks lahendatud.
Kahjuks ei ole seesugune elektritootmine veel võimalik, ja seetõttu tuleb
silmakirjalikkuse pärast seni ikka veel pattu kahetseda.
Mina tunnistan...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, piibel on huvitav raamat. Eriti huvitavaks muutub ta siis,
kui olla tähelepanelik, lugeda nii öelda ridade vahelt, teha järeldusi selle
põhjal, mida kirjutaja mainib ainult möödaminnes.
Kes oli too rooma ohvitser äsjaloetud evangeeliumist - 'hekatontarchos', või
ladina keeles 'centurio', eesti keeli niisiis sadakonnapealik. Kui arvestada, et
Jeesuse maise elu ajal oli leegioni suuruseks 5500 meest ja selle suurima
alajaotuse, kohordi, suurus varieerus 480-st 800 meheni, siis oli
sadakonnapealik üsna madal auaste. Tsentuuriod ei pärinenud reeglina
aadlisesusest, vaid olid lihtsõdurite seast juhiomaduste pärast esile tõstetud
isikud, kelle ülesandeks oli neile usaldatud väeosade praktiline väljaõpe.
Läbi ajaloo on valitsejad ikka poliitilistel põhjustel teiseusulistele mööndusi
teinud. Kui roomlased aastal 63 e.Kr. Palestiina vallutasid, võitlesid juudid
sedavõrd tulihingeliselt oma religiooni eest, et keiser oli sunnitud andma neile
privileegi ka edaspidi oma Jumalasse uskuda - see oli lihtsalt pragmaatiline
poliitiline arvestus. Teistele rahvastele suruti peale rooma keisrikultus.

Kuid evangeeliumis kirjeldatud sadakonnapealik ei olnud mingi suur ülemus. Tema
käsutuses olid palju kasinamad vahendid ja tal pidid olema teistsugused
motiivid, kui ta juudiusulistele sünagoogi ehitas. Kui kasutada tänapäevast
terminit, oli see rooma ohvitser Galileas lausa eeskujulikult integreerunud,
võitnud kohalike lugupidamise sedavõrd, et nad olid valmis tema murest oma rahva
kuulsale rabile rääkima. Ja ega see muregi keskendunud temale endale, vaid tema
teenrile, kes oli tõenäoliselt galilealane või juut...
Samuti mõistis too sadakonnapealik ka juudiusku kui rahvusreligiooni, kus
võõraid ei nähtud just meeleldi. Kuigi ta oli sõdurina andnud truudusvande
keisrile, pälvis ta kohaliku juudi rahva lugupidamise ning suutis isegi Jeesuses
endas oma usuga imestust äratada. Võib koguni küsida, kas on üldse pühakirja
lehekülgedel isikut, kelle usk oleks olnud veel suurem, kes oleks käitunud veel
suuremeelsemalt kui too sadakonnapealik? Vaevalt et ta ise oma teenri
tervekssaamisest üldse mingit kasu sai.
Armsad õed ja vennad, ka meil tuleb meeles pidada, et inimese väärtuse aluseks
Jumala ees ei ole mitte tema päritolu või kuulekus vanematele ja ülematele, kes
lähemal vaatlusel pahatihti tühisusteks osutuvad. Meenutagem siinkohal kasvõi
äärmiselt usklikest perekondadest pärit varisere ja sadusere, või rooma
keisreid, kellest suur osa läks ajalukku koletistena. Sadakonnapealiku eeskuju
õpetab meile seevastu, et hea tahtmise juures on võimalik jääda inimeseks olenemata elukutsest, positsioonist ja kõigist ettetulevatest
konfliktsituatsioonidest.
Jumala ja heade inimeste ees pälvib inimene austuse oma tegude kaudu, kui temas
on headust ja ohvrimeelsust, mis ei avaldu samas nõrkuse või rumalusena, kui tal
on julgust oma peaga mõelda, hinnata olukorda ja otsustada oma südametunnistuse
alusel. Aamen.

