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(Esimene lugemine Si 27,4-7 (5-8)
Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:

Sõelumisel jääb prügi sõelale - nii tuntakse ka inimese vigu, kui selle üle 
järele mõeldakse. Savinõusid proovitakse põletusahjus, aga inimest katsutakse 
järele tema kõnest. Kuidas puu eest hoolitsetakse, see saab nähtavaks puu 
viljast. Nõnda saavad sõna kaudu avalikuks ka inimese südame mõtted. Ära räägi 
inimesest head enne, kui sa oled teda tema kõnest järele katsunud.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps92 ,2-3. 13-14. 15-16 R:2a)
R: Hea on Issandat kiita.

Hea on Issandat kiita,
mängida Sinu nimele, oo Kõigekõrgem,
kuulutada hommikul Sinu heldusest
ja õhtul sinu truudusest.
R:

Õige lokkab nagu palmipuu,
ta kasvab kõrgeks nagu Liibanoni seeder,
mis on istutatud Issanda kotta -
need lokkavad meie Jumala õuedel.
R:

Nad kannavad vilja ka vanadusepäevil,
on täis mahla ja värskust;
nad kuulutavad, et Issand on õiglane -
minu kalju, kelles ei ole ülekohut.
R:

(Teine lugemine 1Ko15 ,54-58)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

Kui kaduv peab riietuma kadumatusega ja surelik surematusega, siis saab tõeks 
kirjasõna: "Võit on surma ära neelanud. Surm, kus on sinu võit? Surm, kus on 
sinu astel?" Aga surma astel on patt ning patt saab oma väe Seadusest. Ometi 
Jumal olgu tänatud, sest tema annab meile võidu Jeesuse Kristuse läbi. Niisiis, 
mu armsad vennad, olge kindlad ja vankumatud; olge virgad kui te Issandale tööd 
teete ja mõistke, et teie vaevanägemine Issandas ei ole asjatu.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 6,63b.68b.)

Halleluuja. Issand, Sinu sõnades on Vaim ja elu.
Sinul on igavese elu Sõnad. Halleluuja.

(Evangeelium Lk6 ,39-45)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Sel ajal rääkis Jeesus rahvale tähendamissõna: "Kas suudab siis pime pimedat 
juhtida? Eks kuku nad mõlemad auku! Õpilane ei ole ülem oma õpetajast, vaid see, 
kes on kõik selgeks õppinud, saab oma õpetajaga samaväärseks. Aga miks tahad sa 
näha pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas ei pane tähele. Ning kuidas 
võid sa oma vennale öelda: vend, lase ma tõmban välja pinnu sinu silmast, kui sa 
palki oma silmas ei näe? Sa silmakirjatseja! Tõmba kõigepealt palk oma silmast 
välja, siis näed pindu välja tõmmata oma venna silmast.
Ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega halba puud, mis kannaks head 



vilja, sest iga puud tuntakse tema viljast. Viigimarju ei nopita ju kibuvitstest 
ega viinamarjakobaraid ohakaist. Heast inimesest lähtub hea, sest headus on tema 
südames. Kurjast inimesest lähtub kuri, sest kurjus on tema südames ja millega 
süda on täidetud, sellest räägib suu.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, seekordne sissejuhatus ei ole mõeldud nõrganärvilistele, 
neil soovitan üheks minutiks kõrvad kinni katta. 

Kord läinud kilplased karujahile. Leidnud karukoopa, istunud selle ette maha ja 
hakanud vahvasti einetama. Pärast sööki käratanud jahipealik ühele oma 
seltsimeestest: "Peka, mine too karu välja! Me seome sulle nööri jala külge, 
sina ronid koopasse, võtad karu ümbert kinni ja meie tõmbame su siis koos karuga 
välja." Mõeldud, tehtud. Peka ronis koopasse, aga karu ärkas ja hammustas tal 
otsekohe pea otsast ära. Peka tõmbas korra jalaga ja oligi valmis. Kilplased 
sikutasid peata keha välja ja hakkasid omavahel arutama, kas Pekal ikka oli enne 
pea otsas kui ta karu koopasse ronis. Kellegi tuli meelde, et vist ikka oli 
küll, nimelt liikunud tal habe üles-alla, kui ta herneid sõi.

Jah, kui kuulata ülemuste sõna, kellel pead otsas pole, siis võib kergesti ka 
enda omast ilma jääda. Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

Mõistujutte lugedes mõtleme ikka sellele, mida nad tähendavad. Nii lihtne on ju 
öelda, et mina elan piibli järgi - unustades, et pühakirjas sisalduvad võrdlused 
ja eeskirjad võimaldavad üsna lugematul arvul tõlgendusi. Kuid peale selle tuleb 
tähele panna veel ka võrdpiltide esimesel pilgul varjule jäävaid nüansse, mis 
saavad nähtavaks alles siis, kui me paigutame nad reaalse elu olukordadesse. 

Näiteks: Kui pime juhib pimedat, siis kukuvad mõlemad auku. Seda kindlasti, aga 
kuidas peaks üks pime suutma kindlaks teha, kas keegi, kes ütleb, et tema on 
nägija, ei ole tegelikult sama pime nagu ta isegi. Pime ei näe ei pindu ega 
palki, ei iseenese ega teise inimese silmas, ja nägemise poolest saab ta teejuhi 
pimedusest aru tõesti alles auku kukkudes. Puud tuntakse tema viljast - aga 
vilja kannavad puud alles sügisel ja alati pole võimalik puu hindamisega 
sügiseni oodata. 

Kurjad inimesed on sageli silmakirjalikud, nad oskavad oma südame kurjust hästi 
varjata ja on pahatihti meistrid mesijuttu rääkima. Nende viis inimesi petta on 
Jumala seadusest aukude otsimine, et sinna - piibli otsese sõnastuse piiri taha 
- seada üles oma lõksud heauskse ja pahaaimamatu inimese jaoks.

Teisest küljest, kuidas saaksime meie olla kindlad, et me ise ei osutu teistele 
pimedateks teejuhtideks? Võibolla ei ole meie süda kuri, kuid mis kasu on heast 
südamest, kui me oma vaimulikus lühinägelikkuses ei saa arugi, et hea asemel 
teeme hoopis kurja. Alles tagantjärele oma tegude tagajärgi vaagides tuleb 
äratundmine, et heast tahtmisest ainuüksi alati ei piisa.

Kuid meeleheiteks pole siiski põhjust. Me näeme tänavalgi sageli pimedaid, kes 
valge kepiga teed kombates ringi käivad ja oma eluga hakkama saavad - inimesi, 
kes ei näe, aga kes suudavad paljastada petturi tema hääletoonist ja 
loogikavigadest. Võibolla ei ole meiegi päriselt nägijad, kuid oma puudustest 
endale aru andes suudame vältida suuremaid vigu. Jah, me teame, et kibuvitsad ja 
ohakad on olemas ega kao kuhugi. Ainult et viigimarju ja viinamarju tuleb otsida 
kusagilt mujalt kui nende küljest. Aamen.


