
V TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

 

 

(Esimene lugemine Js58 ,6a.7-10)

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

 

Nii ütleb Issand: “Kas paast, mis mulle meeldib, ei ole mitte niisugune: jagada oma leiba näljasega, 

tuua oma katuse alla kodutud. Kui sa näed alastiolijat ja annad talle riided ega hoia oma ligimese 

eest kõrvale. Siis lööb sinu valgus särama nagu koiduhiilgus ja sinu paranemine edeneb jõudsasti. 

Sinu õiglus käib sinu ees ja Issanda kirkus sinu kannul. Siis hüüad sa Issandat ja tema vastab sulle, 

ja kui sa karjud, siis ta ütleb: vaata, siin ma olen. See kõik sünnib siis, kui sa kaotad ära rõhumise 

eneste keskelt, sõrmega näitamise ja nurjatu rääkimise. Kui sa pakud näljasele sedasama, mis sulle 

endale meeldib, ja toidad alandatud hinge. Siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkaseimgi 

pimedus on otsekui keskpäev.”

See on Jumala Sõna.

 

 

(Vastulaul Ps112 ,4-5. 6-7. 8-9 R: 4)

R: Õigetele inimestele koidab pimeduses valgus.

 

Õigetele inimestele koidab pimeduses valgus:

armuline, halastav ja õiglane.

Õnnis on inimene, kes on armuline ja aitab meeleldi,

kes ajab oma asju seaduse järgi.

R:

 

Tema ei löö iialgi vankuma,

õige inimese mälestus kestab igavesti.

Tema ei karda kurja kuulujuttu,

tema süda on kindel ja loodab Issanda peale.

R:

 

Tema süda on julge, tema ei karda,

ta jagab heldelt, annab vaestele.

Tema õigus kestab igavesti,

tema vägevus kõrgub au sees.

R:

 



 

(Teine lugemine 1Ko2 ,1-5)

Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

 

Vennad, kui ma teie juurde tulin, ei tulnud ma ilukõne või õpetatud tarkusega hiilgama. Sest ma 

otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesust Kristust ja teda kui ristilöödut. Ma olin teie juures 

nõtruse, kartuse ja suure hirmuvärinaga, ning minu sõnum ja kuulutamine ei olnud sõnaosav 

veenmine, vaid vaimu ja väe kaudu tõestamine, et teie usk ei oleks inimese tarkuses, vaid Jumala 

väes.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Salm enne evangeeliumi Jh 8,12)

 

Halleluuja. Mina olen maailma valgus,

kes minu järel käib, sellel on eluvalgus. Halleluuja.

 

 

(Evangeelium Mt5, 13-16)

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

 

Jeesus ütles: “Teie olete maa sool. Aga kui sool läägeks läheb, millega saab teda teha soolaseks? 

See ei kõlba siis enam muuks kui selleks, et visata inimeste jalgade tallata.

Teie olete maailma valgus. Linn, mis asub mäe tipus, ei saa varjule jääda, ning ega ju süüdata 

küünaltki selleks, et panna see vaka alla, vaid küünlajalale, nii et selle valgus paistab majasolijatele.

Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie Isa, kes on 

taevas.”

See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, kord kutsus mu isa mind kavala näoga enda juurde ja ütles: “Poiss, tule siia, 

ma annan sulle hea töö: hakkad kärbseid püüdma, ja iga kümne pealt saad ühe endale…”

Muidugi oli see mõeldud naljana, aga tänapäeva maailma enda ümber vaadates märkame sagedasti 

just täpselt seesuguseid majandusmudeleid: keegi müüb midagi, mis talle ei kuulu ja maksab teistele

palka rahast, mis ei ole tema oma. Nii riigiasutused kui isegi erafirmad loovad nö sotsiaalseid 

töökohti, mille täitjad ei oska midagi ega tooda midagi, vaid veedavad oma päevi töötamist 



matkides. Börsid on muutunud loteriiks ja kindlaid väärtusi enam ei ole. Igas majandusharus võib 

tõusta mõni parasiitärimees, kes ostab turu kähku mõnest kaubast tühjaks, et seda siis palju 

kallimalt maha müüa, ning seejärel lahkub kiiresti uue nime all uutele jahimaadele. Seesugune 

niiöelda “majandus” ei arenda midagi ega tooda midagi, rikastab vaid kuritegelikke vahemehi ja 

teeb vaeseks nii arendajad, tootjad kui ostjad. 

Seda kõike tähele pannes tuleb endale tunnistada, et selleks, et olla hea kristlane, ei piisa 

järeleandlikkusest ja heausklikkusest - vahel tuleb ka oma õiguste eest seista.

Me loeme patutunnistuse…

Jutlus

Armsad õed ja vennad, tänases evangeeliumis rääkis Jeesus kristlastest kui maa soolast ja maailma 

valgusest. Millega saab teha soola soolasemaks?! Maitse poolest oleks see naatriumglutamaadi või 

mõne muu maitsetugevdajaga isegi saavutatav.  Aga sisuliselt pole see siiski võimalik, nii nagu pole

võimalik teha vett vesisemaks ega maad maisemaks. Maksu nende kõigi pealt saab muidugi alati 

tõsta, ja ikka pigem tõsta kui langetada… Kuid mis soolasse puutub, siis päris teaduslikult võttes 

saab ainult tõsta või langetada selle kontsentratsiooni keskkonnas, see tähendab näiteks organismis, 

veekogus, mullas vms. 

Valgusega on küll veidi teisiti: me vajame valgust ennekõike mitte valguse enda nägemiseks, vaid 

selleks, et see valgustaks maailma meie ümber - esemeid ja elusolendeid. 

Paraku peame tunnistama, et metafoorina need kujundid väga hästi ei tööta, kuigi pole ka raske ära 

arvata, mida Jeesus neid kasutades öelda tahtis. Ta võis mõelda umbes nii: kui kristlased elavad 

kristlike põhimõtete järgi, siis see hoiab üleval kogu ühiskonda. Ja kui ümberkaudsed inimesed 

näevad häid eeskujusid, siis nad hakkavad neid järgima.

Viimasel ajal tundub mulle aga üha enam, et kristlased on väsinud olemast maa sool ja tänapäeval 

sooviksid nad pigem olla maa suhkur! No teate, sool - see kõrvetab ja tõmbab suu krimpsu, aga 

magusa söömine paneb suu kõrvuni naeratama. Väikesed lapsed ju ka: kui nad saaksid, siis sööksid 

nad ainult kommi! Ja tõepoolest, kirikus on kõige paremini külastatavaks jumalateenistuseks ikka 

magus jõulunäidend.

Paraku pole suhkur põllule eriti hea väetis. Suhkur koosneb peamiselt süsinikust, hapnikust ja 

vesinikust, taimed aga peavad kasvamiseks saama mullast lämmastikku, fosforit, kaaliumi, 

magneesiumi, kaltsiumi ja väävlit ning lugematul hulgal muid mikroelemente. Mõnevõrra võivad 

küll olukorda parandada putukad, kes söövad suhkrut ja toodavad sellest lämmastikku.



Samamoodi on probleeme valgusega: valgus nõuab ju energiat. Päikese- ja kuuvalgus on meile seni 

veel tasuta, kuid muu valgustuse jaoks vajame elektrit. Elekter on aga kallis - nagu muide ka 

Jeesuse mainitud küünal -, selle tootmine saastab keskkonda, ning seda tuleb kokku hoida.  

Sellepärast olekski parem ja ökoloogilisem evangeliseerida päevasel ajal ja minna õhtul koos 

kanadega magama.

Armsad õed ja vennad, ma ei tea… tundub, et maailm on juba kõik õilsad põhimõtted 

korrumpeerinud. Kui vanasti mõistsid lapsed, nähes oma vanemaid töötamas, et nemadki peavad 

kasvama tublideks tööinimesteks, siis praegu ütlevad nad üha sagedamini: väga hea, teie tehkegi 

tööd, teil tuleb see hästi välja, aga meie nii rumalad ei ole, meie istume telefonis ja sotsiaalvõrkudes

ning õpime seal omavanustelt, kuidas see päris õige elu käib. 

Meelt ei tasu siiski heita, nagu ütleb apostel Peetrus: “Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata 

Jumala kojast; aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala 

evangeeliumi?” (1Pt 4:17)

Tõesti, küll Jumal lõpuks omad ära tunneb… Aga kas meie nende hulka kuulume, vaat see on 

küsimus. Aamen.


