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XIV TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Sk9 ,9-10)
Lugemine prohvet Sakarja raamatust:

Hõiska, Siioni tütar, rõkka rõõmust, Jeruusalemma tütar! Vaata, sinu kuningas tuleb sinu juurde. 
Tema on õiglane, tema on abimees, tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. 
Ma hävitan Efraimist sõjavankrid ja Jeruusalemmast hobused, sõjaammudki saavad katki 
murtud. Tema kuulutab rahvastele rahu ning valitseb merest mereni, Eufrati jõest kuni maailma 
otsani.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul  Ps145 , 1-2. 8-9. 10-11.13-14 R:1)
R: Ma ülistan Sind, mu Jumal ja mu Kuningas.

Ma ülistan sind, mu Jumal ja mu Kuningas,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
R:

Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
R:

Issand, sind ülistavad kõik su teod
ja kiidavad kõik sinu pühad.
Nad räägivad su riigi ülevusest
ja kuulutavad sinu vägevusest.
R:

Issand on uskumistväärt kõigis oma sõnades,
helde kõigis oma tegudes.
Issand hoiab kõiki, kes on langemas
ja tõstab sirgu kõik, kes on küüru vajunud.
R:

(Teine lugemine Ro8 ,8-11 9.11-13)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:

Vennad, teie pole lihas, vaid vaimus, kui kord Jumala Vaim teie sees elab. Kui nüüd mõnel teie 



seast ei ole Kristuse Vaimu, siis tema ei ole Kristuse oma. Sest kui tema, kes ta äratas Jeesuse 
surnuist üles, elab teie sees, siis teeb tema Vaim ka teie sureliku ihu elavaks. Niisiis, vennad, ei 
ole meie kohus liha tahtmisi mööda elada, muidu peaksime oma elu liha järgi seadma. Sest kui 
te elate liha järgi, siis te surete. Aga kui te Vaimu läbi suretate oma ihu teod, siis jääte elama.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Mt 11,25)

Halleluuja. Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand,
et sa oled oma riigi saladuse avaldanud lapsemeelsetele. Halleluuja.

(Evangeelium Mt11 ,25-30)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

Jeesus ütles: Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa oled selle varjanud tarkade ja 
haritute eest ning ilmutanud selle lapsemeelsetele. Jah, Isa, nii on see olnud sinule meele järgi. 
Kõik on minu Isa andnud minu kätte, ja keegi ei tunne Poega kui ainult Isa, ja keegi ei tunne Isa 
kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg tahab seda ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes te olete 
koormatud ja vaevatud, ning mina annan teile hingamise. Võtke minu ike enda kanda ja pange 
mind tähele, sest mina olen tasane ja lepliku meelega. Minus leiab teie hing rahu, sest minu ike 
on hea ja minu koorem kerge.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad lapsed, missugune kool on maailma parim? Ma olen seda lastelt küsinud, ja tavaliselt 
vastavad nad kohe pikemalt mõtlemata ja rõõmsalt: meie kool! Meie kool on maailma parim! - 
Kuidas nii? Aga sellepärast, et enamik lapsi tunneb tegelikult ainult ühte kooli seespoolt, seda 
enda oma. Võimalus võrrelda tekib siis, kui tuntakse rohkemat kui ühte kooli.

Jeesus leidis oma kaasaegsete hulgas vähe positiivset vastukaja, ja seda nii Galileas kui ka 
Jeruusalemmas. Ta oli rikaste jaoks liiga vaene, harituile liiga lihtne, jumalakartlike jaoks liiga 
vabameelne... Ainult vaesed, haiged ja hädasolijad - vaid nemad võtsid ta omaks.

Nojah, võtsid küll omaks, kuid tegelikult oli Jeesus ka ainus, kes üleüldse nende poole pöördus. 
Sellepärast ei tohiks seda omaksvõtmist ülehinnata. Sest on suur vahe saatusest tingitud ja 
vabatahtliku vaesuse vahel, ellujäämisinstinkti ja leplikkuse vahel. Seda ei tohiks meiegi 
unustada. Me loeme patutunnistuse...


