
XXII TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine Si3 ,17-18.20.28-29 (19-21.30-31)
Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:

Mu poeg, kui sa oled rikas, siis ole ometi tagasihoidlik, ja sind hakatakse 
armastama sinu meeldivuse pärast. Mida suurem sa oled, seda enam alanda ennast, 
siis on Jumala arm sinuga. Suur on Issanda halastus, leplikele ilmutab ta oma 
saladusi. Kõrgi haavadele ei ole paranemist, sest kurjus on temasse ajanud oma 
juured. Tark süda mõistab tarka tähendamissõna. Targa sooviks jääb kõrv, mis on 
alati ärkvel.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps68 ,4-5. 6-7. 10-11 R:11b)
R: Issand, sina katad vaeseid oma heldusega.

Õiged rõõmustavad ja hõiskavad Jumala palge ees,
rõkkavad suurest rõõmust.
Laulge Jumalale, mängige kiites tema nimele,
hõisake rõõmu pärast tema palge ees.
R:

Tema on vaeslaste isa ja lesknaiste eestkostja,
Jumal oma pühas elamus.
Jumal toob mahajäetud koju,
juhib vangid välja eluõnne juurde.
R:

Sina, Jumal, lased vihmal rikkalikult sadada,
kastad oma pärisosa ja kosutad närbunut.
Sinu loodu leiab seal eluaseme,
Sina katad vaeseid oma heldusega.
R:

(Teine lugemine He12 ,18-19.22-24a)
Lugemine kirjast heebrealastele:

Teie ei ole astunud veel käegakatsutava, lõõmava tule ja tumeda pilve juurde, 
pilkase pimeduse ja tormituule juurde, pasunahääle ja sõnade kõla juurde, mille 
kuulajad tõrkusid seda kõnet kauem kuulamast. Vaid te olete tulnud Siioni mäe 
juurde, elava Jumala linna, taevasesse Jeruusalemma, tuhandete inglite juurde. 
Esmasündinute piduliku kogunemise juurde, kes on taevasse kirja pandud; Jumala, 
kõikide kohtumõistja juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde, Jeesuse 
juurde, kes on uue lepingu vahemees.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Mt 11,25)

Halleluuja. Kiidetud oled sina, Isa, taeva ja maa Issand,
sest sa oled jumalariigi saladuse avaldanud väetimaile. Halleluuja.

(Evangeelium Lk14 ,1.7-14)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Kui Jeesus tuli hingamispäeval ühe variseride ülema kotta leiba võtma, pidasid 
variserid teda silmas. Aga Jeesus pani tähele, kuidas need, kes olid kutsutud, 
püüdsid aukohtadel istet võtta, ja ta rääkis neile ühe mõistujutu:
"Kui keegi sind pulma kutsub, siis ära istu aukohale, sest võibolla on sinu 
võõrustaja kutsunud külla veel kellegi, kes on sinust auväärsem. Siis peab ju su 



võõrustaja tulema ning sulle ütlema: "Anna see koht temale!", sina aga peaksid 
häbiga istuma viimasesse paika. Sellepärast, kui sind külla kutsutakse, siis 
istu pigem viimasesse paika, et su võõrustaja tuleks sinu juurde ja ütleks: "Mu 
sõber, asu sinna, ülemale". See teeb sulle au kõigi külaliste seas. Sest kes 
ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda 
ülendatakse."
Ja ta ütles võõrustajale: "Kui sa teed lõuna- või õhtusöömaaja, siis ära kutsu 
sinna oma sõpru või vendi, oma sugulasi või rikkaid üleaedseid, sest ka nemad 
kutsuvad sind söömaaegadele ja kõik on jälle tasa tehtud. Vaid kui sa võõruspeo 
korraldad, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid ja pimedaid - siis saad sa 
õndsaks, sest neil ei ole sulle millegagi tasuda, ja sinu tegu tasutakse sulle 
õigete ülestõusmises".
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, mõnda aega tagasi, kui ma oma pangakontot kontrollisin, 
märkasin üht imelikku väljamakset. Nimelt, nii nagu kirjas oli, polnud keegi muu 
kui müütiline vembumees Till Eulenspiegel minu arvelt peaaegu 100 eurot endale 
üle kandnud. Tegelikult pole mul muinasjutukangelaste vastu muidugi mitte 
midagi, kuid arvestades, et halb eeskuju nakkab, oli karta, et varsti võivad 
talle järgneda nii parun Münchhausen, Hamelni rotipüüdja, Pinocchio kui ka 
võibolla isegi Miki Hiir ja Pokemonid.

Helistasin siis panka, ja kui sealne ametnik oli oma arvutis minu kontole pilgu 
heitnud, oli temagi segaduses: "Imelik, tõepoolest on kirjas: Till 
Eulenspiegel?"... Natukese aja pärast helistas ta mulle tagasi ja selgitas, et 
tegemist oli siiski kaardimaksega Braunschweigis asuvale Till-Eulenspiegel-
Apteegile, kust ma tõesti ravimeid olin ostnud.

Inimesed ei loe üksteise mõtteid. Sellepärast peaksime vahel end kujutlema oma 
suhtluspartnerite olukorda ja endalt küsima, kas neil on üldse võimalik meist 
kohe ja õigesti aru saada? Eriti veel, kui me neile arve esitame. Me loeme 
patutunnistuse.

Jutlus

Armsad õed ja vennad. Kuidas Jeesus ütleb: kui sa võõruspeo korraldad, siis 
kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid ja pimedaid - siis saad sa õndsaks, sest neil 
ei ole sulle millegagi tasuda, ja sinu tegu tasutakse sulle õigete 
ülestõusmises...

See võib ju tore mõte olla, aga kas teie olete käinud supiköökide söögisaalides, 
või ruumides kus kodutud koos käivad? Kui olete käinud, siis kujutate ette, et 
neile oma kodus võõruspidu korraldades tuleb pärast teha kulukas remont. Siis 
tuleb mõistus koju, et selle võõruspeo oleks pidanud ikka korraldama vastavaks 
otstarbeks paremini kohandatud ruumis: sama raha eest oleks saanud suurema 
pidusöömaaja rohkematele abivajajatele.

Kas saab siinkohal Jeesuse sõnu päris otseselt võtta? Nii mõnigi kord väljendas 
ta end ju ka ülekantud tähenduses: näiteks, kui ta pani variseridele ette tempel 
maha lammutada ja lubas, et ta ehitab selle kolme päevaga jälle üles. Ta ei 
pidanud ju silmas kivist ja seedripuust templit, vaid oma ihu surnuist 
ülestõusmist. Niisamuti tähendab Jeesuse soovitus vaeseid oma kodus võõrustada 
pigem üleskutset neile üldse tähelepanu pöörata ja abi osutada.

Nagu asjaoludest selgub, polnud pidusöök, millest Jeesus oli kutsutud osa võtma, 
korraldatud mitte ainult hingamispäeva tähistamiseks, vaid see oli rikaste 
variseride "karjäärikohtumine". Kui soovite, siis parteikoosolek või koguni 
"tagatuba", kus igaüks endale agarasti ise auväärset kohta haarama ruttas. 
Jeesus aga pööras tähelepanu sellele, et kõrge positsiooniga kaasneb kohustus 
olla selle vääriline, mis omakorda sõltub sind valinud inimeste usaldusest ja 



koostöövalmidusest. 

Mis aga ilmselt Jeesust kogu selle kohtumise puhul kõige rohkem pahandas, oli 
äratundmine, et variseride seltskond oli muutunud parasiitideks omaenda rahva 
suhtes. Nad olid võimu ja rikkuse endale haaranud, kuid ei mõelnudki seda 
omaenda rahva vaeste jaoks kasutada, mis oli samuti nende kohus. Meenutagem 
siinkohal sama teemat käsitlevat tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest 
Laatsarusest, kes rikka ukse ees nälga pidi kannatama, ning rangest karistusest, 
mis pärast rikkale tema hoolimatuse eest osaks sai. 

Armsad õed ja vennad, meie elu ei ole ainult karjäär, lugupeetud ametikoht 
teiste inimeste silmis ja suured sissetulekud. Jeesuse manitsus toob esile, et 
meie püüdlustel peab olema kõrgem eesmärk. Tagasihoidlikkus pole mitte ainult 
viisakus, vaid ka auväärne taktika teiste inimeste usalduse võitmiseks. Usaldust 
aga ei tohi kuritarvitada: see kohustab, et ühistegevus kannaks head vilja 
võimalikult paljudele. 

Ja kuigi meie usaldusväärsus ja headus vahel idealismina välja naerdakse ning 
meie abi kuritarvitatakse; hoolimata sellest, et paljugi võib elus viltu minna, 
on kõik see, mida me praegu näeme, ainult osa reaalsusest. Inimese teod, nii 
halvad kui head, kanduvad edasi tulevastele põlvkondadele - tulevikku, mida meie 
siin elus enam ei näe - ja võivad käivitada nii head kui kurja toovad 
protsessid, millele meie alguse panime ja mille eest oleme kaasvastujad.

Kui teised inimesed meie mõtteid ei loe, siis Jumal teab neid liigagi hästi, 
tema ees ei suuda me midagi varjata. Isegi kui väljenduda variseride 
väärtushinnangute keeles, võib öelda, et õndsakssaamine Jumala riigis on palju 
kasulikum kui kõik selle maailma võim ja rikkus. Aamen.


