
IV TAVALINE PÜHAPÄEV B AASTAL

(Esimene lugemine 5Mo18 ,15-20)
Lugemine viiendast Moosese raamatust:

Neil päevil ütles Mooses rahvale: Issand, sinu Jumal, laseb tõusta sinu keskelt, 
su vendade hulgast, prohveti, kes on minu sarnane ja keda te peate kuulama. Sest 
seda sa ju palusidki kogunemispäeval Hoorebi mäe juures, kui sa ütlesid: ma ei 
suuda enam kuulata Issanda, oma Jumala, kõuehäält ega vaadata kauem seda suurt 
tuld, ilma et ma sureksin.
Siis ütles ta mulle: See on hea, mis nad on rääkinud. Ma äratan neile ühe 
prohveti nende vendade keskelt, niisuguse nagu sina, ja ma panen oma sõnad ta 
suhu ja ta räägib neile kõik, mis mina teda käsin. Ja kes ei kuula minu sõnu, 
mida ta räägib minu nimel, selle käest nõuan mina ise aru. Aga kui prohvet 
räägib midagi suurustades minu nimel, mida mina tal ei ole käskinud rääkida, või 
kui ta räägib midagi teiste jumalate nimel, siis peab see prohvet surema. 
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps95 ,1-2.6-7c.7d-9 R.7d.8a)
R: Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant.

Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
R:

Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
R:

Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
R:

(Teine lugemine 1Ko7 ,32-35)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele: 

Vennad, ma tahaksin, et teie südamel ei oleks muresid. Mees, kes pole abielus, 
hoolitseb selle eest, mis Issandale kuulub: kuidas ta saaks olla Issandale 
meelepärane. Aga naisemees hoolitseb selle eest, mis sellesse maailma kuulub, et 
ta saaks olla oma naisele meele järgi. Nii on ta kaheks jaotatud. Ja naine, kes 
pole abielus, ehk neitsi, hoolitseb selle eest, mis kuulub Issandale, et ta 
võiks olla püha nii ihu kui vaimu poolest. Aga abielunaine hoolitseb selle eest, 
mis sellesse maailma kuulub, et ta saaks olla oma mehele meele järgi. Seda 
räägin ma teie eneste hüveks, mitte et tahaksin panna teile ikke kaela ümber, 
vaid et te elaksite mõistlikult ja võiksite Jumalat takistamata teenida.
See on Jumala sõna.

(Salm enne evangeeliumi Mt 4 ,16)

Halleluuja. Rahvas, kes elas pimeduses, sai näha suurt valgust,
neile, kes elasid surmavarju orus, koitis valgus. Halleluuja

(Evangeelium Mk1 ,21-28)



Lugemine püha Markuse evangeeliumist

Kui Jeesus oli oma jüngritega Kapernaumas, läks ta hingamispäeval sünagoogi ning 
õpetas. Ja inimesed olid hämmastuses tema õpetusest, sest ta õpetas nii, nagu 
oleks tal Jumalalt meelevald, mitte nõnda kui kirjatundjad.
Samal ajal oli sünagoogis mees, kellel oli kuri vaim, ja kes karjus: "Mis meil 
on sinuga tegemist, Jeesus Naatsaretist! Kas sa oled tulnud meid hävitama? Ma 
tean kes sa oled, sa oled Jumala Püha". Siis Jeesus sõitles teda ja ütles: "Ole 
vait, ja mine temast välja!" Ja kuri vaim raputas meest ja läks temast välja 
valju häälega karjudes. Aga kõik olid kohkunud ja küsisid üksteiselt: "Mida see 
peab tähendama? Kas tal on meelevald uut õpetust kuulutada? Ta käsutab isegi 
kurje vaime, ja need kuulavad tema sõna". Nii levis kuuldus temast kiiresti kogu 
Galileamaal.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, see oleks tõesti suur rõõm, kui kellegagi meist juhtuks 
tõeline ime - näiteks et me mõnest raskest haigusest nagu imeväel terveks 
saaksime, nii nagu juhtus nende inimestega, keda Jeesus terveks tegi. Aga 
võibolla oleks veel suurem rõõm see, kui me üldse haigeks ei jääkski, või kui, 
siis ehk vaid kõrges vanuses, sest siin maailmas igavesti elada poleks ju ka 
teab kui tore.

Ometi on imedes, kui vaatemängulised need ka poleks, üsna vähe õpetlikku. Imed 
pole reeglid, nad ei kordu - just sellepärast me nimetamegi neid imedeks. Kuid 
paraku õnnetunne, mis ei kordu, jätab hinge tühja koha, mida on võimatu täita. 
Seega mõelgem järele, kas meil on ikka tingimata vaja imesid kogeda.
Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Armsad inimesed, kas teie usute jõuluvana? Imelik küsimus, enamik täiskasvanuid 
ju ei usu teda enam. Teisalt aga on muidugi kahju, et jõuluvana on ainult mäng, 
et kusagil ei olegi tõepoolest kedagi, kes ainult sellepärast, et nüüd on 
jõulud, tuleb ja täidab inimeste südamesoove. Paraku, kes suudaks niisugust 
tegevust rahastada? Mistahes inimese, ka kõige rikkama jaoks oleks varsti käes 
piir, millest üle ei saa. 

Samasuguseid piire kohtame me kõikjal. Kui me näiteks küsime, kuidas saada aru 
mõistest "juhus", siis sõnaraamatu järgi oleks see sündmuste toimumine või 
kokkusattumine, mida inimene ei osanud ette näha. Nii võib seda ju kirjeldada, 
kuid miks juhus juhtub, ja mis mõte sel on, seda oskab inimene öelda veel vähem. 
Sõna "juhus" väljendab tegelikult vaid meie nõutust ja allaandmist sellises 
olukorras. Juhtumise tõenäosuse võib välja arvutada, kuid kindlalt ei oska keegi 
öelda, mis viimaks tõesti sünnib. 

Samasse kategooriasse kuulub ka sõna "vaim". "Vaim" on samuti määratlus, mis on 
tuletatud tuulehingusest, mis tuleb ja läheb ilma, et inimene oskaks kõiki tema 
kõiki tujusid ette näha.
Vaimu mõisteti mateeria vastandina, sest inimene uskus, et ta suudab vahet teha 
mateeria ja mittemateeria vahel. Tänapäeval läheks sellega raskeks, sest 
teadlased kinnitavad meile, et subatomaarsel tasandil kaob aine püsivus ning 
jääb vaid energia - elementaarosakeste värelemine, mille aega ja kohta ei ole 
võimalik enam täpselt määratleda. Ka tühi ruum, nagu selgub, eksisteerib ainult 
veel inimeste kujutluses, sest maailmaruumi vaakum on täis lugematuid osakesi. 
Mis oleks sellistel tingimustel "mittemateeria", ei oska keegi ettegi kujutada.

Kellest või millest too mees meie tänases evangeeliumis seestunud oli, on raske 
öelda - eriti tänapäeval. Nagu kaasaegse psühhiaatria kogemused näitavad, 
mõjutab usk inimest vahel kummalisel viisil. Kui üht psüühiliselt labiilset 
inimest veendakse selles, et temas elab kuri vaim, nii et ta seda uskuma jääb, 



siis juhtub sageli, et ta elab rolli sisse ja hakkab kaasa mängima. 

Missugustes piirides ja kui kaua too seestunu, kellest evangeelium räägib, 
pärast vaimu väljaajamist tervena püsis, selle kohta pole kahjuks meditsiinilisi 
ülestähendusi. Paraku ilmutavad vaimuhaigused end sageli hoogudena, mille vahel 
võib haige kuude kaupa täiesti normaalne tunduda - siis aga ilmnevad sümptomid 
uuesti.

Kuid mida tahan ma teile selle kõigega öelda? Kas seda, et too inimene 
evangeeliumist ei olnudki seestunud, ja Jeesus ei teinud teda terveks? Sugugi 
mitte. Ma sooviksin lihtsalt väga mõista, mis seal toimus, täpsemalt tahaksin ma 
teada just seda, missugused järeldused peaksin mina - ja teiegi, vennad ja õed - 
selle põhjal tegema. Sest Jeesus pidi samuti arvestama sellega, et hilisemad 
põlvkonnad uurivad evangeeliumi sündmusi täht-tähelt, võtavad sealsed juhtumid 
tükkhaaval koost lahti ja seavad iga ebaselgema koha küsimuse alla.

Nii on tõesti ka läinud, sest inimloomus tahab ikka rohkem teada. Eriti suure 
küsimärgi all on kõik, mis puutub inimeste hilisematesse katsetesse kurje vaime 
välja ajada, sest hästidokumenteeritud juhtumid on lõppenud tavaliselt patsiendi 
surmaga eksortsismi ajal või hiljem selle tagajärjel. Seevastu on õpitud suurt 
osa vaimuhaigustest erinevate psühhiaatriliste meetoditega kui mitte päris 
ravima, siis nende mõju leevendama.

Armsad õed ja vennad, selles ei olegi ilmselt midagi halba, kui me 
evangeeliumist loetu küsimuse alla seame. Vastupidi, see võib olla lausa 
hädavajalik väljakutse, et me õpiksime otsustama ise, sest imed sünnivad 
teatavasti haruharva. Uus õpetus igavesest elust ja isiklikust vastutusest, mida 
Jeesus inimestele südamele pani, on palju tähtsam kui need maapealsed imed, mida 
ta meie keskel viibides tegi. Sest imed, kuigi nad andsid lootuse, tervistasid 
siiski vaid väheseid, tänased ja homsed teraapiad aga aitavad tuhandeid.

Jeesuse inimesekssaamises julgustas Jumal meid teda otsima. Pole sugugi 
välistatud, et kunagi tulevikus teeb ta veel ühe sammu inimkonnale lähemale, 
andes meile endast veelgi rohkem teada, nii nagu ta kord seda juba Jeesuse läbi 
tegi. Võibolla ta juba vaikselt sosistabki meile midagi, kuid paraku jäävad meie 
kõrvad ikka kurdiks, kui klammerdume ainult minevikuautoriteetide külge ja oleme 
liiga arad uskuma seda, mida meie silmad juba nüüd näevad. Aamen.


