XIV TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL
(Esimene lugemine Js66 ,10.12a-14c)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Rõõmustage ühes Jeruusalemmaga ja hõisake kõik, kes te armastate meie linna.
Olge rõõmsad ühes temaga, teie, kes te tema pärast leinasite. Sest nii ütleb
Issand: Vaata, ma juhin rahu tema juurde nagu jõe ja rahvaste rikkuse nagu
tulvava oja. Et te saaksite ammutada lohutust ja juua rõõmuga tema rikkuse
täiusest. Tema lapsi kantakse kätel ja kiigutatakse põlve peal. Ma lohutan teid
otsekui ema ja teid lohutatakse Jeruusalemmas. Kui te seda näete, siis saab teie
süda rõõmsaks ja teie ihu õitseb nagu värske rohi. Sest Issanda käsi on ühes
tema sulastega.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps66 ,1-3a. 4-5. 6-7a 16.20 R:1)
R: Hõisake Jumala ees, kõik maad.
Hõisake Jumala ees, kõik maad,
mängige tema nime kirkusele,
ülistage teda austuse ja kiitusega.
Ütelge Jumalale: "Kui aukartustäratavad on sinu teod!"
R:
Kummardagu sind kogu maailm ja laulgu sulle kiitust,
laulgu kiitust sinu nimele.
Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
aukartustäratav on tema töö inimlaste seas.
R:
Tema muutis mere kuivaks maaks,
ja me läheme jalgsi läbi vetevoogude.
Rõõmustagem tema üle,
tema valitseb igavesti oma vägevuses.
R:
Kõik, kes te kardate Issandat, tulge ja kuulake,
ma räägin teile, mida head on tema minule teinud.
Jumal olgu kiidetud, sest tema ei ole ära põlanud mu palvet
ega pööranud oma heldust minust kõrvale.
R:
(Teine lugemine Ga6 ,14-18)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, jäägu see minust kaugele, et ma kiitleksin muust kui meie Issanda
Jeesuse Kristuse ristist, mille läbi maailm on minule risti löödud - ja mina
maailmale. Sest ümberlõikamine ei tähenda midagi, samuti ümberlõikamatus, vaid
uus loodu - see on tähtis. Ning neile kõigile, kes selle põhimõtte järgi elavad,
olgu rahu ja halastus - neile ja Jumala Iisraelile. Edaspidi ärge olge mulle
vaevaks, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihus. Vennad, meie Issanda Jeesuse
Kristuse arm olgu teie vaimuga. Aamen.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Jh 10,27)
Halleluuja. Minu lambad kuulevad mu häält,
Mina tunnen neid ja nemad käivad minu järel. Halleluuja.

(Evangeelium Lk10 ,1-12.17-20)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:
Sel ajal valis Issand veel seitsekümmend jüngrit ja läkitas nad kahekaupa enese
ees igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ja ta ütles neile: "Lõikust
on palju, aga vähe töötegijaid. Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks
töötegijaid välja oma lõikusele. Minge! Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid
huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega kingi ning teel ärge peatuge
kedagi tervitama. Aga kui te tulete kuhugi majja, öelge kõigepealt: "Rahu olgu
sellele kojale". Kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, kui aga
ei ole, pöördub rahu teie peale tagasi. Kuid jääge samasse majja, sööge ja jooge
mis teile pakutakse, sest töötegija on oma palka väärt. Ärge käige majast majja!
Kui te lähete ja teid kuskil linnas vastu võetakse, siis sööge, mis neil on
teile pakkuda. Tehke sealsed haiged terveks ja öelge neile: "Jumalariik on teie
lähedal". Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid seal vastu ei võeta, siis minge
välja tänavale ja öelge: "Ka tolmu, mis teie linnast on hakanud meie jalgade
külge, me raputame maha teile tunnistuseks." Ometi teadke, et jumalariik on teie
lähedal. Ma ütlen teile: Soodomal ja Gomorral on sel päeval parem põli kui
tollel linnal.
Ja need seitsekümmend pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid: "Issand, ka kurjad
vaimud alistuvad meile sinu nime peale!" Aga tema ütles neile: "Ma nägin
saatanat nagu välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen teile andnud
meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski
ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage selle pärast, et vaimud teile
alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud".
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, kuidas suhtuksite teie inimesse, kes ütleb ilma igasuguse
häbitundeta enda kohta: "Teate, mina olen väga tark inimene..." Muidugi, kui
keegi ennast ise ülistab, siis peab tunnistama, et eriti tark ta välja ei
paista. Tarkuse juurde kuulub ju ka tagasihoidlikkus. Aga mida ma peaksin siis
ütlema, et tark välja paista? Et ma olen lollpea? Siis võite te jälle mõelda, et
mul on alaväärsuskompleks või hirmus tähelepanuvajadus.
"Nemo iudex in causa sua" - keegi pole kohtunik omaenese kohtuasjas, teadsid
öelda juba vanad roomlased. Tegelikult polegi see nii hirmus tähtis, mis me ise
endast mõtleme või mida teised inimesed meie kohta arvavad. Tähtis on, mida
Jumal viimaks meie kohta ütleb.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Lõikust on palju, aga vähe töötegijaid... Kas ei kõla need Jeesuse sõnad
tänapäeva inimesele natuke kummaliselt, sest kombainidega käib viljalõikus kähku
ja efektiivselt; samal ajal on inimesi hirmus palju saanud, ühiskonna keskseks
probleemiks on muutunud mitte töötajate puudus vaid tööpuudus. Riigivalitsuste
üheks peamistest eesmärkidest on töökohtade loomine, et inimesed saaksid oma
jõude olevaid võimeid konstruktiivselt rakendada, selle asemel et teha rumalusi
või kuritegusid.
Võibolla siis kehtivad Jeesuse sõnad praegu ainult katoliku preestrite kohta,
kelle arv maailmas tõesti kiiresti väheneb? Samas oleks sellelegi lihtne
lahendus: kui Vatikan lubaks ka abieluinimesi preestriks pühitseda, siis oleks
meil peagi vaimulikke rohkem kui küllalt - nii palju kui kogudustel on raha
neile palka maksta. Võibolla peaks tänapäeval juba ütlema teistpidi: lõikust on
vähe, aga palju töötegijaid.
Kui me aga jälgime evangeeliumi konteksti, võime tähele panna, et just Jeesuse
kaasajal oli tempel täis preestreid ja sünagoogides ei tulnud puudu ülematest.
Küllaga jätkus neid, kes otsisid esimesi paiku võõruspidudel ja kogudusekodades,

kes tegid oma palvepaelad laiemaks ja palvetupsud suuremaks (Mt 23,5-6).
Vaimulikud ametid olid väga ihaldatud ja populaarsed, sest peale religiooni
polnud juutidel tol ajal palju midagi muud, mida nad oleks võinud päris omaks
pidada. Vaimulikke austati, neil oli suur autoriteet rahva seas ning järelkasvu
pärast olid neil ilmselt kõige väiksemad mured.
Jeesus ütles aga sellele vaatamata: lõikust on palju, aga vähe töötegijaid. Mida
ta sellega mõtles? Süvenedes tema jüngrite ellu võime märgata, et nende amet
polnud tõesti töökoht, millest unistada. Jüngrid pidid jätma oma pered ja kõik,
mis neil oli, ning rändama kuumas kliimas ja karmidel maastikel paigast paika.
Tuli ette, et Jeesus ei lubanud jüngriteks kutsutuil oma perega hüvastigi jätta,
isegi isa matusele minna.
Aga see pole ainult range elustiil, mis eristab jüngreid Vana Testamendi
vaimulikest. Jeesus rõhutas ennekõike, et tema õpilased ei tohi käituda nagu
ametnikud, kes elavad tagatubades kokku lepitud kartellireeglite järgi ega võta
kunagi vastutust, vaid veeretavad selle anonüümse pärimuse kaela, hoolimata
seejuures, kui absurdseks osutub paindumatute eeskirjade täitmine konkreetses
olukorras.
Jeesuse jüngrid pidi olema vastutusvõimelised isiksused. Nagu lambad saadab ta
nad huntide keskele, keelab neil vägivallale vägivallaga vastata. Ka kukrut ei
tohi nad kaasa võtta, ei tohi üritada inimesi kingituste ja meelitustega enda
poole võita, teha vahet rikaste ja vaeste vahel. Aga võibolla kõige tähtsam oli
see, et jüngrid ei tohtinud pärast seda, kui nad olid kurjad vaimud välja ajanud
või haiged terveks teinud, end kangelastena tunda, et saatan ei ohustaks nende
hinge. Jeesusele ei meeldinud inimesed, kes end ise ülistasid või muidu tubliks
pidasid.
Armsad õed ja vennad, kristliku kutsumuse adressaatideks pole ju üksnes
apostlid, vaid kõik hea tahtega inimesed. Apostlid peavad palvetama ja tegema
oma parima, et nad ei jääks oma ülesannete täitmisel üksi. Kristuse õpetuse
järgi põhineb tema jüngrite autoriteet mitte nende kutsumuse vormil, vaid selle
sisul. Keegi pole püha ainult päritolu, ameti või positsiooni tõttu, keegi ärgu
kiidelgu selle pärast, mis ei ole tema enese teene, vaid tuleb Jumalalt.
Me peame palvetama, et Jumal saadaks võimekaid töötegijaid oma lõikusele. Ja me
peame andma ka endast parima, et olla ise just need töötegijad, kes kuulutavad
evangeeliumi inimlikkuse ja suuremeelsuse kaudu, et Jumala lõikus oleks suur.
Rõõm oma tööst tuleb võimalusest Jumalaga kaasa töötada ja lootusest kord tema
palet näha saada.
Aamen.

