
VIII TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Js 49, 14-15)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

Siion ütleb: "Issand on mu maha jätnud, Jumal on mu unustanud." Kas naine 
unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kui nad ka unustaksid, 
ei unusta mina sind mitte.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps 62 (61), 2-3.6-7.8-9 (R: 2a))
R: Üksnes Jumala juures leiab minu hing rahu

Üksnes Jumala juures on mu hing vait,
tema käest tuleb mulle lunastus.
Üksnes tema on mu kalju ja mu lunastus,
mu kindel varjupaik, et ma sugugi ei kõigu.
R:

Üksnes Jumala juures on mu hing vait,
sest temalt tuleb, mida ma ootan!
Üksnes tema on mu kalju ja mu lunastus,
mu kindel varjupaik, et ma ei kõigu.
R:

Jumala käes on mu lunastus ja mu au;
mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas.
Lootke tema peale igal ajal, rahvas;
valage välja oma südamed tema ette:
Jumal on meile pelgupaik!
R:

(Teine lugemine 1 Kor 4, 1-5)
Lugemine püha Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. 
Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Aga see on mulle tähtsusetu, 
kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, sest ka 
mina ise ei mõista enda üle kohut, kuigi ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. 
Ometi selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu 
üle kohut mõistab. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb 
Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks 
inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.
See on Jumala Sõna.

Salm enne evangeeliumi Hb 4,12

Halleluuja. Jumala sõna on elav ja vägev,
tema on meie meele ja südame hindaja. Halleluuja

Evangeelium Mt 6,24-34
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

Keegi ei saa teenida kahte isandat - ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab 
teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui 
mammonat. Seepärast ma ütlen teile: Ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, 
ega oma ihu pärast, millega riietuda! Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam 
kui rõivas? Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, 
ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad? Aga 



kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe hetkegi juurde lisada? Ja 
rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad 
kasvavad: ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu 
oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda 
rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam 
teid, te nõdrausulised!
Ärge siis hakake muretsema ja ütlema: "Mis me sööme?" või "Mis me joome?" või 
"Millega me riietume?" Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab 
ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis 
seda kõike antakse teile veel pealegi! Ärge siis muretsege homse pärast, sest 
küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, on kaks asja, mida vaatamata sellele, kui raske on 
ühiskonna majanduslik olukord, ikka ostetakse: need on lilled ja ehted. Inimesel 
on vajadus ilu järele, mis rõhutab: me oleme ikka veel elus, me pole oma lootust 
inimväärsele elule veel kaotanud.

Teisalt, miljoneid dollareid või eurosid maksev kaelakee, mida superrikkas 
inimene kannab, annab märku teistsugustest tunnetest. Seda võib kokku võtta 
umbes nii: mina võin korraga nii palju raha oma kaelas kanda, mida sina, 
näljarott, ei suuda kogu elu jooksul teenida! Siis ei ole see ehe enam 
inimväärikuse märk, vaid tähistab pigem väärastunud enesehinnangut. Midagi on ju 
väga valesti, kui oma eneseusku tuleb teiste inimeste alavääristamise kaudu ülal 
hoida.

Niisamuti need - enamasti noored - inimesed, kes kannavad ekstravagantseid 
riideid ja soenguid või siis seavad nähtavale mõttetult kalleid nutiseadmeid. 
Kui keegi pole eneses kindel, siis vajab ta mingit maski, mis tema puuduvat 
eneseusaldust katab: hipi, punkari, grunge, gooti, hiphoppari, emo, hipsteri 
identiteeti, või kuidas neid moevoolusid kõiki kutsutakse. Kuid inimene on 
midagi enamat kui ainult riidepuu või maskikandja. Välise koore all - olgu see 
siis tagasihoidlik või silmatorkav - peab olema isiksus, kellel on teistele 
inimestele midagi konstruktiivset ja positiivset pakkuda. Seda ei tohiks me 
unustada. Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Armsad õed ja vennad, ikka ja jälle satub meie eluteele inimesi, kes arvavad, et 
Jumal on neid petnud. Tema uskus Jumalasse nii suure andumusega, aga nüüd on 
tema abikaasa või laps äkki parandamatult haige. Mis kasu oli siis kõigest 
sellest usust?! Nojah, paraku kui nüüd lakata uskumast, vaevalt siis abikaasa 
või laps seepeale kohe terveks saab. 

Tegelikult on kogu tulevik ainult lootuse ja usu päralt, sest saatuse 
keerdkäikude äraarvamisel pole mingit garantiid, on ainult teatud tõenäosus. 
Samuti pole keegi kunagi salanud, et Jumalasse ja teispoolsusse saab ainult 
uskuda. Usk tulevikulahenduste olemasolusse äratab lootuse, ja lootus ei lase ka 
kõige suurema ebaõnne korral meelt heita. Pealegi jääb alati võimalus, et lootus 
täitub. 

Kui me vaatleme nii Vana kui Uut Testamenti lepinguna Jumala ja inimeste vahel, 
siis on selle tingimused üsna ausalt kohe välja öeldud. Inimesele on antud õigus 
- veel enam, talle on peale pandud kohustus - et ta peab palvetama, väljendama 
oma soove, kuid Jumal on jätnud endale õiguse sekkuda inimese saatusesse oma 
tarkust mööda. Nii ei ole Jumal tõotanud kellelegi, isegi mitte oma prohvetitele 
ega oma Pojale, et nendega ei juhtu - inimese seisukohalt vaadates - midagi 
koledat. Pigem oli see lausa vastupidi - vaid vähesed prohvetitest surid 
loomulikku surma.



Kahtlemata ei suuda me kõigi saatuselöökide mõtet siin maailmas kunagi ära 
seletada, kuid paljudel täitumatutel unistustel on kasvatuslik tähendus. Näiteks 
rääkis kord üks naine, kuidas ta lapsena unistas sellest, et talle kasvaksid 
hästi suured jalad. Millegipärast tundusid suured jalad talle siis ilusad. 
Pärast võis ta ainult rõõmus olla, et unistus ei täitunud. Ilmselt on igal 
inimesel olnud nooruseunistusi, mille täitumata jäämise eest võime Jumalat 
tänada. Saatus võib osutuda targemaks kui inimene oskab endale ise soovida.

Kuid kas pole usk lihtsalt pelk enesepettus? Tegelikult ei ole, sest pettus on 
see, kui keegi levitab kurjade kavatsustega ühemõttelist valet. Kuid kuna 
kellelgi ei ole tuleviku osas kindlaid teadmisi, siis tuleb juhinduda kõige 
kaugenägelikumast usust, arvestades ka võimalusega, et Jumal ja igavene kohus on 
tõepoolest olemas.

Armsad õed ja vennad, vaevalt et maailmas on apteeki, kust võiks osta ravimi, 
millele on suurte tähtedega peale kirjutatud: see tablett ei aita kindlasti 
ühegi haiguse vastu. Niisugune tunnistus oleks kindlasti väga aus, kuid paraku 
oleks selline ravim täiesti mõttetu. Ateism ja agnostitsism aga pakuvad just 
seesugust arstimit: nad tunnistavad ausalt, et ei aita, ei anna mingit lootust. 
Aga kui inimeselt võtta lootus elada pärast surma edasi, taandab see inimese 
mateeria orjaks, mängukanniks maiste protsesside käes, mis kindlasti kord 
lõpevad. Kui puudub lootus igavesele elule, siis muutub kõik maine mammonaks. 
Sest kui inimene elaks ainult üks kord, kes saaks talle keelata kõike enda ümber 
ära raisata ja laastada?

Tihti öeldakse, et kõige suurem õnnetus on tervise ja heaolu kaotus, kuid tänane 
evangeelium räägib meile teist keelt: "Ärge siis hakake muretsema homse pärast, 
sest küll homne päev muretseb ise enese eest! Igale päevale piisab oma vaevast. 
Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile 
pealegi!" Kõige suurem õnnetus on see, kui me kaotame usu ja lootuse, nii et 
meil pole enam pidepunkti maise elu pettumusi kohates. Aamen.


