
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.

Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa oled selle varjanud tarkade ja 
haritute eest ning ilmutanud selle lapsemeelsetele... Kuidas õppida 
lapsemeelsust? Lastel tuleb see loomulikult välja, aga täiskasvanutel mitte. 
Nagu ameerika kirjanik Charles Bukowski on sõnadesse pannud: "Maailma probleem 
on selles, et intelligentsed inimesed on täis kahtlusi, kuid rumalad on eneses 
täiesti kindlad." ("The problem with the world is that the intelligent people 
are full of doubts while the stupid ones are full of confidence"). Täiskasvanud 
inimese lapsemeelne heausklikkus avaldub seega pigem rumalusena, ja langeb 
pahatihti ka üsna läbinähtava pettuse ohvriks.
Me loeme petutunnistuse.

Jutlus

Armsad õed ja vennad, miks nõuab Jeesus oma järgijatet lapsemeelsust? 
Sellepärast, et lapse suhe oma vanematesse on üsna sarnane inimese ja Jumala 
suhtele. Esimestel eluaastatel on laps täiesti abitu ja oma vanematest 
absoluutses sõltuvuses. Mõnesaja aasta eest tehtud julmade katsete tulemusel on 
teada, et isegi kui väikelast hästi toita, kuid võtta temalt võimalus omada 
kehalist kontakti ja silmsidet vanemate või hooldajaga, siis ta ei jää elama. 
Samuti teame, et loomade poolt lapsendatud inimesi ei ole praktiliselt võimalik 
pärast rääkima õpetada ja inimühiskonnaga liita. 

Isegi kui vanemad oma last hästi kasvatavad, siis päris iseseisvaks eluks saab 
ta küpseks ehk alles kahekümnendate eluaastate teisel poolel, kui aju on 
piisavalt välja arenenud. Jumala ees seevastu jääb inimene siin maises elus 
alati lapseseisusse - ta jääb täielikult sõltuvaks neist vaimuannetest, mis 
Jumal talle on andnud, ning võimalustest ja kogemustest, mis on talle saadetud 
saatuse kaudu. Aga teiste inimeste, oma vendade ja õdede suhtes, ei jää inimene 
lapseks. Kui alaealiste valetamine, varastamine ja tülid on pigem lapselik 
piiride kompamine, siis täiskasvanute mängud võivad olla julmad ja vahel ka 
eluohtlikud nii endale kui ligimesele. Kogemuste kaudu õpime aja jooksul tundma, 
keda võib usaldada ja keda mitte.

Jeesus on öelnud, et tema ike on hea ja koorem kerge. Mugavuses kasvanud inimene 
võib sellest aru saada nii, et elu peabki olema kerge. Seevastu karmides 
tingimustes kujunenud isiksus mõistab Jeesuse sõnade tegelikku tähendust, et 
kuigi Jumala poolt antud ülesanne on raske, on see siiski jõukohane, kui inimene 
armastab oma taevast Isa kõigest südamest, kõigest jõust ja kogu mõistusega. 
Selle äratundmiseni tahab saatus meid kõiki kasvatada.

Hea tahtega inimesele on maine elu igal juhul keeruline. Nii sageli on noore 
inimese õiglustunne sundinud teda revolutsionääriks hakkama, kurjuse vastu välja 
astuma. Alles aastaid hiljem mõistab ta, et kurjade käest kurjaga ära võetud 
võim on sattunud veel kurjemate, kogenud manipulaatorite kätte, kes kasutasid 
oma huvides küüniliselt ära noorte uuendusmeelsust ja elukogemuste puudumist.

Kuidas siis saab täiskasvanu üldse olla lapsemeelne, nagu Jeesus meid selleks 
julgustab. Küpse inimese jaoks tähenendab lapsemeelsus eelkõige oma saatusega 
leppimist, pakutud võimaluste vastuvõtmist, kuid oskust taanduda, kui nendega 
kaasnevad ülejõu käivad kohustused või õigustamatud moraalsed kompromissid. 



Jõuetus selle maailma ebaõigluse ees teeb küll haiget, kuid meid peab rahustama 
teadmine, et inimene ei ole seda maailma loonud, maailm on tema jaoks liiga 
keeruline, et ta suudaks sellele toimivaid lahendusi välja pakkuda. Keegi meist 
ei suuda üksinda kogu maailma eest vastutada, sellepärast peamegi jääma rahule 
selle heaga, mis on meie võimuses, ning säilitama lapseliku usalduse Jumala 
vastu. Tema ainsana teab eesmärki, milleks kõik on loodud. Aamen.


