ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV C AASTAL
(Esimene lugemine Ap7,55-60)
Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui Stefanos, täis Püha Vaimu, üksisilmi taeva poole vaatas, nägi
ta Jumala auhiilgust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel, ning
ta ütles: “Vaata, ma näen taevaid avatuna ja Inimese Poega seismas
Jumala paremal käel.” Aga rahvahulk tõstis seepeale kisa, ja nad
katsid oma kõrvad kinni ning sööstsid nagu üks mees tema kallale.
Nad ajasid ta linnast välja ja hakkasid teda kividega surnuks
viskama. Aga viskajad panid oma riided maha ühe noormehe jalgade
ette, kelle nimi oli Saulus. Ja nad viskasid Stefanost kividega,
Stefanos aga palvetas: “Issand Jeesus, võta minu vaim vastu.” Ta
langes põlvili ja hüüdis valjusti: “Issand, ära arva seda pattu
neile süüks!” Ja kui ta seda oli öelnud, heitis ta hinge.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps97 ,1-2. 5-6. R:1a & 9a )
R: Issand Jumal valitseb kogu maailma üle.
Issand on kuningas – hõiska, maa!
Rõõmustagu rohked saared!
Pilved ja pimedus on tema aujärje ümber,
õigus ja õiglus on tema aujärje alus.
R:
Mäed sulavad nagu vaha Issanda palge ees,
kogu maailma Issanda palge ees.
Taevad kuulutavad tema õiglust,
kõik rahvad näevad tema kirkust.
R:
(Teine lugemine Ilm22 ,12-14. 16-17. 20)
Lugemine püha Johannese ilmutuse raamatust:
Mina, Johannes, kuulsin häält, mis ütles mulle: “Vaata, ma tulen
varsti ja mu autasu on ühes minuga ja ma tasun igaühele tema
tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimne, algus ja lõpp.
Õndsad on need, kes on pesnud oma rõivad, et neil oleks õigus süüa
elupuust ja meelevald väravast linna sisse tulla. Sest mina,

Jeesus, olen saatnud oma ingli, et ta kuulutaks teile seda, mis
kirikusse puutub. Mina olen võsu Taaveti tüvest, tema järeltulija,
särav koidutäht.” Aga Vaim ja pruut ütlevad: “Tule!” ja kes seda
kuuleb, ütelgu samuti: “Tule!”, ja kes tunneb janu, see tulgu, kes
tahab, see ammutagu eluvett tasuta. Tema, kes ta sellest
tunnistab, ütleb: “Tõesti, ma tulen varsti!” Aamen. Tule, Issand
Jeesus!
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Jh 14,18)
Halleluuja. Mina ei jäta teid vaeslasteks,
mina tulen tagasi ja teen rõõmsaks teie südame. Halleluuja.
(Evangeelium Jh17 ,20-26)
Lugemine püha Johannese evangeeliumist:
Viimsel õhtusöömaajal tõstis Jeesus oma silmad taeva poole ja
palvetas: “Püha Isa, ma ei palu sind ainuüksi oma jüngrite eest,
vaid ka kõikide eest, kes nende sõna kaudu minusse uskuma
hakkavad, et nad kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, oled minus
ja mina sinus, ning et maailm võiks uskuda mind sinu poolt
läkitatud olevat. Ja kirkuse, mille sa andsid mulle, olen mina
neile andnud, et nemadki oleksid üks, nii nagu meie oleme üks –
mina neis ja nemad minus, et nende ühtsus oleks täiuslik ja maailm
mõistaks, et Sina oled minu läkitanud ja armastad neid samamoodi,
nagu sa oled mind armastanud. Isa, ma tahan, et need, kelle sina
oled mulle andnud, oleksid seal, kus olen mina, ja võiksid näha
seda kirkust, mille sina oled mulle andnud, sest sa oled mind
armastanud enne maailma rajamist. Õiglane Isa, maailm ei ole sind
tundnud, aga mina tunnen sind ja nemad on ära tundnud, et sina
oled mind läkitanud. Neile olen ma sinu nime teatavaks teinud ja
ilmutan üha, et armastus, millega Sina oled mind armastanud, oleks
neis, ja et mina oleksin nendes.”
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
- Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. – (Aamen.)
- Issand olgu Teiega. – (Ja sinu vaimuga.)
- Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. –
(Aamen.)
- Minge Issanda rahus!...

Armsad õed ja vennad, te olite praegu tunnistajad uue Guinessi
rekordi sünnile, nimelt sai praegu teie lahke abiga peetud maailma
kõige lühem missa. Noh ja miks mitte, sakslased ütlevad toredasti
riimis: "In die Kürze liegt die Würze" – see tähendab, et just
lühidalt saab midagi eriti sisukalt öelda. Sageli olen kuulnud
öeldavat: see või teine preester on hea, tema teeb kõike hästi
lühidalt. Ja kui veel väljas on ilus ilm, siis ei ole
jumalateenistus kunagi liiga lühike.
Muidu võikski selle veendumuse juurde jääda, et mida lühem seda
parem, kuid kindlasti ei meeldiks meile, kui Jumala arm ja igavik
meie jaoks liiga lühikeseks jääksid. Seepärast jäägem ikka veel
mõneks ajaks paigale ja palvetagem patutunnistuse sõnadega...
Jutlus
Vaid üksainus saab püsima jääda! See loosung sai tuntuks 1986.
aastal vändatud mängufilmist "Highlander", mida võiks lugeda
fantaasiafilmide ??žanrisse ja mille ainetel tehti hiljem veel
mitmeid järjefilme ja sarju. See linateos kujunes omamoodi
kultusfilmiks, ja lööklause "Vaid üksainus saab püsima jääda"
(originaalis "There Can Be Only One") leidis kasutust ka
reklaamides, ning seda parodiseeriti sageli.
Milles seisnes siis filmi süž??ee? Lühidalt kokku võttes oli asi
väga lihtne. Mingitel üpris segastel põhjustel olid tekkinud
peaaegu surematud inimesed, kes rändasid ajas, ja kui nad kokku
said, siis pidid nad kahekäemõõkadega elu ja surma peale võitlema.
Sest nii kuulutas kogu ürituse moto: vaid üksainus saab püsima
jääda! Selle küsimusega, mida oleks pidanud too üksainus pärast
võitu oma täieliku ja õnnetu üksindusega peale hakkama, filmis
eriti ei tegeletud.
Jeesus sõnastab oma üleskutse teisiti: “...et nad kõik oleksid
üks”. Paraku, kui me vaatleme religioonide ajaloo viimaseid
aastatuhandeid, on Jeesuse üleskutse teostamine inimeste käes
muutunud üsna sarnaseks Highlanderi omale – vaid üksainus saab
püsima jääda.
Oma ühiskondlikul kujul on
kokkupõrkekursil ega salli
võiksime me küsida, et mis
suuda kuidagi üheks saada?
pea maha, nagu seda teevad
filmis?

kõik suured religioonid üksteise suhtes
kedagi ega midagi peale iseenese. Nii
saab siis nendest, kes ei taha või ei
Kas ka neil raiutakse kahekäemõõgaga
muidu surematud ajarändurid Highlanderi

Siiski peame tunnistama, et Jeesus ise oli lepituse ja mitte sõja

Messias, olgugi et ta pidi realistina möönma: “Ärge arvake, et ma
olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu,
vaid mõõka.” (Mt 10,34) Kuid seda mõõka tohib kristlane kasutada
kui üldse, siis vaid kaitseotstarbel, sest Jeesus jätkab: “Kes ei
võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt.” (Mt
10,38). Ja tema võttiski oma risti – läks vastu ainult omaenda
surmale, kedagi hävitamata. Sellepärast ei tohi kristlased olla
nõrgad ja arad, vaid kindlad oma põhimõtetes, küll aga
suuremeelsed ja lepitavad. Kuid siiski ei tohi unustada, et
rahumeelsel ühtsusel ja andeksandmisel on mõte paraku ainult ja
ainult siis, kui lubadustest peavad kinni mõlemad pooled.
Kristlikus mõttes saab üksolemine teoks siis, kui kedagi ei saa
enam nimetatama “teieks” või “nendeks” – kõik peavad kuuluma
“meie” hulka oma põhimõtete ja käitumise poolest eelkõige.
Paraku on inimkonnal Kristuse poolt kuulutatud ühtsuseni ikka veel
pikk tee minna. Juba mõnda aega tagasi tunnistati, et
multikultuurse ühiskonna mudel on seni läbiproovitud kujul läbi
kukkunud. Samuti oleme me saanud teadlikuks, kui julm ja
sõdaderohke on olnud inimkonna minevik ja on ka tänapäev; kui
hoolimatult käiakse ümber keskkonna ja loodusvaradega, kuidas
inimlik ahnus ja edevus suurendavad kuristikku rikaste ja vaeste
vahel. Me oleme viimasel ajal pidanud tunnistama, et ka kirikusse,
meie keskele, võib sattuda inimesi, kes on oma kuritegevuse üles
ehitanud just kristlaste heausklikkusele ja usaldavusele.
Sellepärast on meie kohus olla valvsad ja mõista, et
kergeusklikkus ei ole mitte voorus, vaid pahe.
Ja ikkagi, armsad õed ja vennad, kõik need hirmuäratavad
tõsiasjad, millest me oleme teadlikuks saanud, ei tohi võtta meilt
julgust püüelda kristliku ja inimliku ühtsuse poole. See ühtsus
algab meist enestest, ja selleks, et Jumal meid kord enda omadeks
tunnistaks, peame me andma oma panuse, et inimeste vahel valitseks
harmoonia ja tasakaal. Nagu Jeesus meie kohta ütleb: “Et nende
ühtsus oleks täiuslik ja maailm mõistaks, et Sina oled minu
läkitanud ja armastad neid samamoodi, nagu sa oled mind
armastanud.” Aamen.

