
XXIII TAVALINE PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine 33,7-9)
Lugemine prohvet Hesekieli raamatust 33, 7-9

Ja sina, inimesepoeg, sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa 
kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen 
õelale: Õel, sa pead surema!, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma 
tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin sinu 
käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema 
aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma 
hinge.
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 Ro13 ,8-10)
Lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:

Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist 
armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. Sest käsk: "Sa ei tohi 
rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada", 
ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: "Armasta oma ligimest nagu 
iseennast!" Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine. 
See on Jumala Sõna

(Salm enne Evangeeliumi 2Ko 5,19)

Halleluuja. Sest Jumal oli see, kes Kristuses maailma endaga ära lepitas, ega 
arvanud inimestele süüks nende eksimusi. Meie läbi on ta andnud neile ka 
lepitusesõna. Halleluuja.

(Evangeelium Mt 18,15-20)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist

Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Kui su vend teeb pattu, siis mine ja noomi 
teda nelja silma all! Kui ta sind kuulda võtab, siis oled sa oma venna tagasi 
võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest 
kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kohtuasi kindel. Kui ta neidki ei kuula, 
siis ütle kogudusele. Ja kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle 



nagu pagan ja tölner! Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa 
peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti 
päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui kaks teie seast on siin 
maa peal ühel meelel mingi asja suhtes, siis mida nad iganes paluvad, selle nad 
ka saavad minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel 
koos, seal olen mina nende keskel.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Kõik, mis te maa peal seote, on taevas seotud, ja mis te maa peal lahti 
päästate, on taevas lahti päästetud... Mida see tähendab? Kas annab Jumal siis 
kogu kohtumõistmise apostlite ja nende ametijärglaste kätte? See on üks 
niisugustest küsimustest, mis lähtuvad igavusest või kiuslikust uudishimust, 
ning juhivad meie tähelepanu kõrvale tähtsatelt asjadelt. Selle asemel et 
uurida, kes meie üle kohut mõistab, peaksime mõtlema, mida on meil selle kohtu 
ees vastata.
Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Armas kuulaja. Kui minu vend teeb pattu... Huvitav, kust peaksin mina teadma, 
mida Jumal minu vennale patuks arvab? Sest pattu saab teha vaid Jumala vastu, 
inimeste vastu suunatud ülekohus on süütegu või kuritegu, mille patusust teab 
vaid Jumal. Kui ma vaatan oma ligimest, siis paratamatult hindan ma teda oma 
põhimõtete järgi, mis ei pruugi üldse kattuda nende kriteeriumitega, mille 
alusel Jumal igaüht meist hindab. Tema ainuüksi teab, kellele on palju antud ja 
kellele vähe, kelle kurjus on tingitud vaimuhaigusest, mis on pärssinud 
empaatiavõime arengut, või siis karmist saatusest, mis on hävitanud usalduse 
ligimese vastu. 

Meie ei saa ju olla iseendaski kindlad - kes me oleme, kas normaalsed või 
geniaalsed, mil määral haiged, kompleksidest piitsutatud, mil määral on meie 
ettevaatlikkus muutunud jälitusmaaniaks või eneseväärikus suurushullustuseks. 
Nii seisame oma ligimesega silmitsi - silm silma vastu, inimlik arvamus inimliku 
arvamuse vastu. Me ei näe saatuse kaadri taha, kes meist teeb pattu ja kes 
mitte, kes on laisk ja kes ei saa hakkama ka kõige parema tahtmise juures.

Enesehinnangu ja teiste manitsemise teemat on Jeesus puudutanud teisalgi kui 
tänases evangeeliumis, nagu ta ütleb: "Ärge mõistke kohut, et teie üle ei 
mõistetaks kohut, sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse 
kohut teiegi üle, ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile! Aga 
miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka?" (Mt 
7,1-4) Ehk samuti nagu ütleb apostel Jaakobus: "Vennad, ärge nurisege üksteise 
vastu, et teie üle ei mõistetaks kohut! Vaata, kohtunik seisab ukse ees!" (Jk 
5,9)

Kui aga kellelegi hakkab teiste inimeste kritiseerimine lausa meeldima, siis on 
temalegi Jeesusel manitsussõnad varuks: "Kui sinu parem silm sind kiusatusse 
saadab, siis kisu see välja ja viska minema, sest sulle on parem kaotada üks 
ihuliikmetest, kui et kogu su ihu peaks põrgusse heidetama. Ja kui sinu parem 
käsi sind kiusatusse saadab, siis raiu see maha ja viska minema, sest sulle on 
parem, et üks sinu ihuliikmetest hukkub, kui et kogu sinu ihu satub põrgusse". 
(Mt 5, 29-30).

Armsad õed ja vennad, nagu näha, ei ole evangeeliumi tarkused ühemõõtmelised. 
Jeesus õpetab, et meil peab olema nii kriitikavõimet iseenda osas kui ka 
taktitunnet teiste inimeste suhtes; samal ajal ei tohi me kaotada eneseväärikust 
ja julgust ilmsele ülekohtule vastu astuda. Meil peab olema nii palju tarkust, 
et oskaksime eristada pealekaebamist kuriteo paljastamisest, ning teeksime vahet 
laimul ja tuvastatavatel faktidel põhineval süüdistusel.



Sest me kõik tahaksime ju, et Jumal oleks meie vastu armuline. Kuid kuidas me 
saaksime oodata temalt armu, kui me ise ei suuda oma ligimese vastu olla isegi 
mitte õiglased? Aamen.


