
IGAVIKUPÜHAPÄEV. Kuningas Kristuse püha. Kristus – taeva ja maa Issand. 1.
lugemisaasta.

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist 25. peatükist
Matteuse 25:31–46 Tähendamissõna rahvaste kohtust

ISSAND MEIE KESKEL

Jüngrid istuvad aias. On olnud pikk ja huvitav päev. Nad on Jeruusalemma tulnud
koos Jeesusega paasapühasid pidama. Linna on rahvast tulvil. Jeesusega on olnud põnev
koos rännata. Tal on inimestele nii palju õpetada.

„Kuulge,“ võtab Peetrus juttu uue suuna. „Kas see lugu, mida Jeesus rääkis täna
rahvaste kohtust, ei tundu teile pisut tuttav? Kas mitte Jesaja ei rääkinud Jumalale
meelepärasest paastumisest öeldes: Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma
kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietada teda ega hoidu oma ligimesest?“

„Jah, tõepoolest!“ elavneb Jaakobus. „Jeesus ütles ju üsna sarnaselt: „Sest mul oli
nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te
võtsite mu vastu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama,
ma olin vangis ja te tulite mu juurde.“ On ju seegi ligimese armastamisest!“

„Jah,“ liitub Matteus vestlusesse. „Aga Jeesus lisas juurde veel selle, et mida te
iganes olete teinud kellele tahes Tema kõige pisematest vendadest, seda olete teinud Talle.“

„Selles ilmselt ongi selle tähendamissõna peamine mõte,“ on Peetrus oma mõtted
viimaks selgeks mõelnud. „Jumal lõi inimese enda näo järele, nii on igas inimeses
Jumalanäolisus. Laulik on öelnud, Jumal on kõikjal meie ümber, meie ees, meie taga, meie
kõrval. Nii on iga inimene Jumala saadik, just nii sama, kui Jeesus on Jumala Poeg. Jeesus
tuletas meile taas meelde, et suurim käsk on armastada Issandat, ning sellele järgneb kohe
käsk armastada oma ligimest nagu iseennast. Kui me teeme kellelegi head, siis teeme me
head ka Issandale. Kui me teeme kellelegi liiga, siis on ka Jumal seepärast kurb.“

„Jah, tõepoolest. Miks peaks Jumal tahtma enda kõrval Taevariigis näha kurje või
õelaid, kiusajaid või hoolimatuid? Igavest elu tahaks ju nautida koos heade inimestega,“
arvab Matteus.

„Jah, just. Parandage meelt, sest Taevariik on lähedal. Andku Jumal meile tarkust, et
märgata väikest, märgata abivajajat ning mitte väsida Jumalat teenimast ka kõige väetima
kaudu,“ õhkab Peetrus.
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