
PAASTUAJA 5. PÜHAPÄEV. Judica. Kannatuse pühapäev. 3. lugemisaasta

Lugemine püha Markuse evangeeliumist 12. peatükist
Markuse 12:1–12 Tähendamissõna viinamäe rentnikest

VIINAMÄE RENTNIKUD

Viinapuud kasvavad mäenõlval. Nad istutati alles eelmisel aastal, aga juba nüüd on nad
kenasti juurdunud, väätidega ennast tugipuude külge kinnitanud ning valmis kandma head ja
külluslikult vilja.

Nende peremees on olnud nende vastu eriliselt hoolikas. Hoolikalt on maa istanduse
jaoks ettevalmistatud. Rajatud on piirdekraavid. Taimede rivid on korralikult toestatud. Suve
alguses kärpis peremees ära viinamarja põõsaste oksad, et puudel oleks rohkem jõudu
kasvatad mahlaseid marjakobaraid ja mitte kurnata ennast lehtede peale.

Päike soojendas ja hellitas viinapuid, hommikune kaste pakkus kosutust. Ükski viinapuu
poleks osanud tahta endale paremat paika kasvamiseks.

Ühel päeval aga pidi viinamäe peremees kodust lahkuma. Ta oli kuulda saanud, et tema
isa, kes elas ühes teises riigis, oli haigestunud. Viinamäe peremees võttis oma poja kaasa ning
reisis ära. Viinamäe jättis peremees rentnikele. Rentnikel polnud vaja teha muud kui oodata
viljade küpsemist, need kokku koguda ja veiniks pressida. Peremees oli isegi tõrred selle
tarbeks valmistanud.

Päevad läksid, viinamarjad aina kosusid kuni kätte jõudis lõikuse aeg. Rentnikud kogusid
suure saagi, tegid palju veini ning said veinimüügist suure varanduse. Kui nüüd viinamäe
peremees oma sulased saatis tulust osa järele, juhtus aga hoopis kummaline lugu. Rentnikud
muutusid kadedaks ja kurjaks. Peremehe sulased said koledal kombel peksa ja aeti ära, mõni
lausa tapeti.

Peremees saatis uuesti sulaseid rentnike käest tulu tooma, kuid ega nendegi käsi
paremini käinud. Said nemadki koledal kombel teotada ja peksa.

Kui nüüd peremees viimaks oma poja saatis rentnike juurde, siis tapeti temagi.
Nüüd peremees nuttis. Ta nuttis taga oma poega ja oma viinapuuaeda. Ta nuttis ka

rentnike pärast, kelle südamed olid kalgid ja külmad ning kes ei näinud, milline varandus neil
tegelikult hoida ja kasvatada oli antud. Peremees tuli tagasi oma viinapuuaeda, ajas ära kurjad
ja õelad rentnikud.
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