
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 lasen tõusta neile ühel prohvetil nende 

vendade hulgast, niisuguse nagu sina, ja ma panen tema suhu oma sõnad, ning ta räägib neile kõik, 

mida mina tal käsin rääkida. 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, kord nägi ühe budistliku munga õpilane oma õpetajat vee peal kõndimas. 

Õpilane oli sellest rabatud, ta ei maganud päeval ega ööl, nägi vaeva ja harjutas. Aastate pärast 

suutis temagi vee peal käia. Otsinud üles oma õpetaja, demonstreeris ta uhkelt oma võimeid, 

kõndides üle jõe. Aga vana munk ütles: “Sa oled kõige rumalam kõigist mu õpilastest! Selleks, et 

üle vee saada, on olemas paat! Sa keskendusid kõik need aastad imevõimete harjutamisele, kuid 

jätsid kasutamata võimaluse õppida minult midagi selle kohta, mis on oluline.”

See vana lugu on heaks näiteks ka igapäevasemate elutõdede jaoks. Näiteks kui arstid ei küsiks 

haiguste sügavamate põhjuste järele, vaid raviksid ainult sümptomeid, see tähendab hetkel 

avalduvaid tervisehäireid, siis ei oleks ravi eriti tõhus ning võiks olla ka lausa vale. Samamoodi 

peaksime meiegi õppima otsima oma eluprobleemide põhjusi sügavamalt kui nende otsesed 

avaldumisvormid.

Me loeme patutunnistuse...

 

Jutlus

 

Armsad õed ja vennad, haiguste ravimine on keeruline protsess. Võrreldes tänapäevaga teadsid 

Jeesuse kaasaegsed üsna vähe inimese keha funktsioneerimise ja haiguste põhjuste kohta. 

Vaimuhaigusi ja neuroloogilisi häireid ei osatud veel ära tunda, vaid need kirjutati otsejoones 

kurjade vaimude arvele. Arstidki olid pigem nõiad, ja ravimine toimus sageli loitsude abil. Mida 

Jeesus haigetega tegi, seda ei tea me ainuüksi juba sellepärast, et vaimuhaiguse ja selle ravi 

kirjeldamiseks puudusid tol ajal mõisted, ja tervistamisi käsitleti nii, nagu oli tavaks kirjeldada 

religioosseid rituaale.

 

Tegelikult oli Jumala Poeg ilmselt ka üks neid väheseid, kes tõesti lihtsalt Vaimu väel suutis terveks 

teha – ja seda ei püüa ma sugugi ümber lükata. Paraku on inimeste tehtud eksortsism ehk kurjade 

vaimude väljaajamine lõppenud enamasti halvasti. Viimase kahe sajandi jooksul on 

hästidokumenteeritud juhtumid lõppenud alati patsiendi surmaga, kas otseselt eksortsismi tagajärjel 

või siis kehaliste haiguste tõttu, ilma et nende vaim oleks painajast vabanenud.

Seevastu on meditsiin vahepeal deemonite vastu üsna palju kasulikke arstimeid leiutanud. Päris 

terveks teevad need küll harva, kuid võimaldavad vaimuhaiguste avaldumisnähte otsustaval hetkel 

alla suruda. Suurem osa patsiente saavad tänu sellele elada peaaegu normaalset elu.

Kuid mida meil oleks siis õppida Jeesuse imetervistamistest, mida inimene ei suuda enamasti järele 

teha? Seda, mis tänases evangeeliumis on tähtis, ütleb tekst ise: “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.” See tähendab: kurjade vaimude väljaajamine ise ei 

avaldanud inimestele nii suurt muljet kui selle eeldatav algpõhjus: uus õpetus ja meelevald. Sest 

tervis ei ole inimese kõige kallim vara – ühel või teisel põhjusel kaob see igaühel kunagi käest. Oma

sügaval sisimas igatseb inimene ennekõike tõe ja selguse järele.

Armsad õed ja vennad, üks proua rääkis mulle, kuidas ta läks psühhiaatrile kurtma, et tal on närvid 

läbi ja ta ärritub kergesti. Arst kuulas ta ära, küsitles igatepidi ja vastas lõpuks: proua, mul on teile 

hea uudis ja halb uudis: teie ei ole vaimselt haige, te olete lihtsalt kuri inimene. Proua vihastas 

seepeale hirmsasti ja kaotas enesevalitsuse. Alles kodus hakkas talle kohale jõudma, et ta pole oma 

iseloomu kujundamisega tõepoolest eriti vaeva näinud, ja just sellele oligi arst tähelepanu juhtinud. 

Kuidas on lood kurja vaimu väljaajamisega teisest inimesest, see pole ilmselt nii oluline, sest parem

on seda mitte proovida. Pigem on tähtis, et me õpiksime ära tundma omaenda iseloomuvigu ja 

kurjust, siis saame ka ise nende vastu päris palju ära teha. Aamen.


