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JEESUS, KEDA MA EI TUNDNUD - Pane oma kivi maha 
(Ago Lilleorg) 

 
1. Me elame maailmas, mis ei ole täiuslik. Meie ümber juhtuvad asjad, mis ei peaks juhtuma. 
Ometi juhtuvad. Inimesed teevad asju, mida nad ei peaks tegema. Ometi teevad. Ja meie 
reageerime tihti viisil, kuidas me ei peaks sellele reageerima.  
Johannese 8. peatükis on lugu naisest, kes rikkus abielu, kuid see kätkeb endas rohkem. Selle loo 
taustal toimuvad sündmused, mille eesmärgiks oli Jeesuse kinni võtmine ja hukkamine. Palun loe 
Johannese evangeeliumi 7. peatükki.  
Küsimus: 
Millistes salmides leiad sa viiteid sellele plaanile Jeesus kinni võtta ja hukata? 
 
2. Jeesus annab ühe õppetunni sellest, kuidas kohelda inimest, kes eksis. 
Jeesus ei lase ennast variseride ja kirjatundjate plaanist segada vaid näitab, kuidas arm ja halastus 
võidutsevad patu üle. Loe palun Jh 8:1-11.  
Küsimus: 
Kuidas väljendub arm Jeesuse käitumises ja sõnades? 
 
3. Kirjatundjad ja variserid soovisid eksinud naist kividega surnuks visata. Nad tulid 
Jeesuse juurde teda kiusates ja vaadates kas Jeesus kiidab selle patu heaks. Kuid Jeesus 
näitab, et probleem pole ainult eksinud naises, vaid meis kõigis, sest oleme kõik eksinud.  
Rm 3:23 “Sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest”. 
Küsimus: 
1) Miks tahame vahel visata kive eksinud inimeste suunas? 
2) Mida tähendab sinu jaoks kirjakoht Jh 8:11 “Mine ja ära tee enam pattu?” 
 
Kahjuks ei ole tehnilistel põhjustel võimalik jutlust järele kuulata, kuid palveteemade lõpust 
leiad Ago konspekti! 
 
 
 
 
 
 
 
    
PALVETEEMAD järgmisel lehel... 
  



 

    
PALVETEEMAD  
Võtame kodugrupis aega, et palvetada koguduse MÄRTSIKUU palveteemade eest: 

 
1. Kodugrupid 
Palve: Et Jumal aitaks Toompea koguduses üles ehitada tugeva kodugruppide süsteemi, kus 
toimuks vaimulik kasv ja juhtide taastootmine. Et inimesed kes veel ei käi kodugrupis, võiksid leida 
omale sobiva grupi. Et Jumal tõstaks üles uusi kodugrupi juhte kes oleks valmis karja juhtima. 

 
2. “Imede õhtud” Stefan Edeforsiga 4-5. aprill 
Palve: Et Jumal juhiks õiged inimesed nendel õhtutel kogudusse, et nad võiksid saada muudetud, 
tervendatud ja päästetud.  

 
3. Suur Reede ja Ülestõusmispühad 
Palve: Et Toompea koguduse Suure Reede ja Ülestõusmispühade teenistused oleks täis Jumala 
Püha Vaimu väge, kus ülistus avab südamed, jutlus kõnetab võimsalt inimesi, kogu teenistuse 
jooksul saaksid inimesed vabaks, muudetud, tervendatud, taastatud ja päästetud!  
 
 
  



 

JEESUS KEDA MA EI TUNDNUD 
Pane oma kivi maha. 
 
  
Täna hommikul me jätkame sarjaga JEESUS, KEDA MA EI TUNDNUD. 
  
1 Aga Jeesus läks Õlimäele.  2 Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli 
tema juurde ning ta istus ja õpetas neid.  3 Aga kirjatundjad ja variserid tõid 
abielurikkumiselt tabatud naise, panid ta keskele seisma  4 ja ütlesid Jeesusele: „Õpetaja, 
see naine tabati abielurikkumiselt.  5 Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega 
surnuks visata. Mida nüüd sina ütled?” 6 Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad 
saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale.  7 Aga kui nad 
küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile: „Kes teie seast ei ole pattu 
teinud, visaku teda esimesena kiviga!” 8 Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale.  9 Ja 
seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel, vanematest alates, jäid üksnes tema ja keskel 
seisev naine. 10 Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle: „Naine, kus nad on? Kas keegi ei ole 
sind surma mõistnud?” 11 Tema ütles: „Ei keegi, Issand!” Aga Jeesus ütles: „Ega minagi 
mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!” Joh 8:1-11 
  
Me elame maailmas mis ei ole täiuslik. Meie ümber juhtuvad asjad, mis ei peaks juhtuma. 
Ometi juhtuvad. Inimesed teevad asju, mida nad ei peaks tegema. Ometi teevad. Ja meie 
reageerime tihti viisil, kuidas me ei peaks sellele reageerima. 
  
Jeesus annab ühe õppetunni sellest, kuidas kohelda inimest, kes eksis? 
  
Selle loo taust ja kontekst Johannese poolt kirjutatud evangeeliumis aitab meil näha, et 
sellel lool oli eellugu. Nimelt eelmises peatükis, Johannese evangeeliumis, (7 ptk) näeme, et 
Jeesuse hukkamine oli juba otsustatud. Isegi templisulased (templinuhid) oli välja läkitatud 
teda kinni võtma. Kuid nad oli saanud nii vaimustatud Jeesusest, et olid nad hakanud 
peaaegu Jeesust uskuma. Tagasi tulles nad lähevad isegi vaidlema kirjatundjatega. 
Tolleaegsed vaimulikud juhid otsisid võimalust Jeesust kinni võtta ja hukata. Kuigi Jeesuse 
tulemiseni Jeruusalemma kui kuningas ja tema kannatuseni oli veel aega, siis kell oli 
pandud tiksuma ja paistab, et Jeesus oli väga teadlik, mis tegelikult toimus. 
  
Kuid nüüd tänase loo juurde. See, et kirjatundjad ja variserid tõid Jeesuse ette selle naise ei 
olnud sugugi juhuslik sündmus, mis lihtsat juhtus. Selle taga oli salakaval plaan Jeesusele 
küüned taha saada ja leida see läbi põhjust teda kinni võtta. Me isegi ei tea, kas see naine, 
kes Jeesuse ette toodi oli tegelikult selle teo toime pannud. Pealegi, abielu rikkuda üksi ei 
ole võimalik. Tegelikult toojad rikkusid seadust tuues naise üksi. (3 Ms 20:20; 5 Ms 22:2) 
  
See, et naine üksinda Jeesuse ette tiritakse näitab veel enam, et tegu ei ole siira 
kavatsusega. Aga see on ainult selle loo taust ja kontekst. 
  
Lugu keskendub selle ümber, kuidas Jeesus selles olukorras tegutseb. Ja meil on sellest 
õppida: 



 

  
1.   Patt on patt ja jääb patuks. Patt tähendab märgist mööda laskmist. Jumala seaduste 

mitte täitmine. Selle naise puhul, Jeesus ei tee tehtud pattu väiksemaks või olematuks. 
Jeesus ju teadis, et need vennad tahavad teda kinni võtta. 

  
Muideks, variseridel ja kirjatundjatel oli arvamine kujunenud, et Jeesus vaatab patule läbi 
sõrmede. Jeesus oli tuntud selle poolest, et ta veetis palju aega koos “mittepühadega”. 
  
19 Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe, see inimene on söödik ja 
veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!” Mt 11:19 
  
Me näeme, et kui mehed olid toonud naise Jeesuse ette ja tahtsid teada Jeesuse seisukohta, 
siis Jeesus kummardus ja kirjutas midagi sõrmega maa peale. Mida kirjutas Jeesus maa 
peale siis kui ta kummardas? Me ei tea täpselt, kuid üks arvamus on, et ta kirjutas selle 
naise toojate patud. See aga juhib meid meie järgmise punktini. 
  
2.   Jeesus toob esile selle loo tegeliku probleemi. Eksinud ei olnud vaid see naine vaid 

eksinud olid need toojad. Jumala ees oleme kõik eksinud. Paulus seletab seda nii... 
  
23 sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest 24 ning mõistetakse õigeks 
tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Rm 3:23 
  
Miks loobime kive teiste suunas? 
-       Me viskame kive, sest oleme vihased; 
-       Me viskame kive, sest oleme kibedad; 
-       Me viskame kive, sest tahame tagasi teha; 
-       Me viskame kive, sest me ei lase lahti asjadest, mis on meile pettumust valmistanud. 
  
Vahel tahame kellegi suunas kive visata lihtsalt selle tõttu, et tema patt on erinev sinu 
patust. Jeesuse vastus kividega viskajatele on: „Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku 
teda esimesena kiviga!” Jh 8:7 
  
Tihti, tänapäeval, me isegi ei mõtle kivide viskamisele, kuid liiga tihti lubame endale 
emotsionaalseid kive teiste suunas pilduda. On selleks siis: 
-       Kibedad kommentaarid; 
-       Üldistused; 
-       Tagarääkimine; 
-       Hukkamõistvad seisukohad. 
  
Üks lihtne reegel: 
-       Ära räägi kellestki midagi mida sa ei ole valmis selle inimese juures olekul rääkima. 
  
3.   Enam pole oluline mis juhtus vaid mis juhtuma hakkab. Jeesus ei too naise tähelepanu 

selle peale, mis juhtus vaid selle peale, mis juhtub tänasest edasi. Jeesus ei süüdista 



 

naist, et ta magas võõra mehega. See oli juba juhtunud. Süüdistus ei aita, hukkamõist ei 
aita. Kuid ta ütleb talle: “Mine, ja ära tee enam pattu!” 

  
See lugu lõppes sellega, et see naine jäi üksi Jeesuse ette, sest tema süüdistajad oli kõik 
kadunud. Ainus, mida see naine veel kuuleb on: “Mine, ja ära tee enam pattu. Jh 8:7 
  
JEESUS, KEDA ME EI TUNDNUD näitab vastupidiselt seadusele armu, andestust ja 
poolehoidu. Ja nüüd kutsub ta meid samasuguselt elama selles maailmas. 
  
Kokkuvõte 
  
See on aeg panna maha oma kivid. See on aeg anda oma kivid, mida hoiame oma taskutes, 
kätes ja kõige olulisem oma südames anda üle Jumalale. 
  
Kas sa tahaksid anda Jumalale võimaluse ehitada nendest kividest, mida kandsid oma 
südames, et kedagi hävitada ehitada midagi ilusat. 
  
Jeesus, keda me ei tundunud näitab meile, et näitab meile oma armu läbi väljapääsu meie 
patu tupikust. 
  
  
 


