ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV A AASTAL
(Esimene lugemine Ap6 ,1-7)
Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui jüngrite arv üha kasvas, hakkasid kreekastunud
juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate juutide üle selle pärast,
et nende lesed olid igapäevasest abiandmisest kõrvale jäetud. Siis
kutsusid kaksteist kokku jüngrite kogu ning ütlesid: "See ei ole
hea, kui meie peaksime Jumala sõna kõrvale jätma ning hakkama
hoolt kandma toidulauas teenimise eest. Sellepärast, vennad,
valige endi seast seitse meest, kellel on hea kuulsus ja kes on
täis vaimu ning tarkust, et me võiksime nad ametisse seada. Aga
meie ise tahame jääda palve ja sõna teenimise juurde." See kõne
oli tervele kogudusele meelt mööda, ja nad valisid Stefanose mehe täis usku ja Püha Vaimu - Filippuse ja Prokorose, Nikanori ja
Timoni, Parmeni ja Nikolaose - juudiusku pöördunud antiooklase.
Need mehed toodigi apostlite ette, ja kui nad olid koos
palvetanud, panid apostlid neile oma käed peale. Aga Jumala sõna
levis ja jüngrite arv Jeruusalemmas kasvas suuresti, ning ka hulk
preestreid võttis usu vastu.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps33 ,1-2. 4-5. 18-19. R:22)
R: Issand, olgu Sinu halastus meie üle.
Hõisake Issandas, teie õiged,
vagadel on kohane laulda kiituselaulu.
Kiitke Issandat kandlemänguga,
kümnekeelse naabliga mängige temale.
R:
Issanda sõna on õige,
Tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
R:
Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
R:
(Teine lugemine 1Pe2 ,4-9)
Lugemine püha apostel Peetruse teisest kirjast:
Tulge Issanda Jeesuse - elava kivi - juurde, kes küll inimeste
poolt on kõlbmatuks arvatud, kuid kes Jumala silmis on äravalitud
ja hinnaline. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimseks

kojaks - saage pühaks preesterkonnaks, tooma vaimulikke ohvreid,
mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Sest pühakiri
ütleb: "Vaata, ma panen Siionisse kivi - äravalitud, igavese
nurgakivi, ning see, kes temasse usub, ei jää iial häbisse".
Teile, kes te usute, on see auks; uskmatuile on see aga kivi,
mille hooneehitajad on minema visanud. Ometi on see saanud
nurgakiviks - komistuskiviks ja pahanduse kaljuks, mille otsa nad
komistavad, kuna nemad ei pane tähele Jumala sõna - seepärast
saabki neile just niisugune osa. Aga teie olete valitud sugu,
kuninglik preesterkond, püha rahvas, pärisrahvas, et te
kuulutaksite tema vägevatest tegudest. On ju tema see, kes kutsus
teid pimedusest oma imelise valguse juurde.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Jh 14,6)
Halleluuja. Mina olen tee ja tõde ja elu.
Keegi ei saa minna Isa juurde teisiti kui minu kaudu. Halleluuja.
(Evangeelium Jh14 ,1-6 -12)
Lugemine püha Johannese evangeeliumist:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: "Teie süda ärgu kartku.
Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju
eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma siis oleksin öelnud: mina
lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme
valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enda juurde, et
teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja sinna, kuhu ma lähen,
sinna teate teed teiegi".
Toomas ütles talle: "Issand, me ei tea kuhu sa lähed, kuidas me
võiksime tunda seda teed?" Jeesus kostis vastuseks: "Mina olen tee
ja tõde ja elu. Keegi ei saa minna Isa juurde teisiti kui minu
kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka Isa. Ja
te tunnete teda juba nüüd ning olete teda näinud".
Filippus ütles talle: "Issand, näita meile Isa ja me jääme
rahule." Jeesus kostis: "Nii kaua aega olen ma teie juures ja ikka
pole sa mind ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on
näinud Isa. Kuidas võid sa öelda: näita meile Isa? Kas sa siis ei
usu, et mina olen Isas ja Isa on minus? Neid sõnu, mis ma teile
räägin, ei kõnele ma iseenesest, vaid Isa, kes on minus, teeb oma
tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Aga kui
te mind ei usu, siis uskuge kasvõi üksnes mu tegude pärast.
Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kes usub minusse, see teeb neidsamu
tegusid mida mina teen, ja teeb neist suuremaidki, sest mina lähen
Isa juurde".
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, sellel nädalavahetusel tähistatakse kaht

tähtpäeva. Laupäeval, 13. mail möödub 100 aastat Neitsi Maarja
ilmutuse algusest Fatimas, Portugalis, ja pühapäeval on emadepäev.
Mõelgem täna kõikide emade peale ja olgem neile tänulikud.
Ka neitsi Maarja on meile tuntud ennekõike Jeesuse emana. Kui ta
saja aasta eest Fatimas end kolmele karjaselapsele ilmutas, pani
ta nende kaudu kogu maailmale südamele: parandage meelt ja
palvetage. Kindlasti kuuleb Jumal meie palveid, aga ennekõike peab
see palve muutma meid ja meie käitumist, mitte Jumalat.
Me loeme patutunnistuse....
Jutlus
Kord tuli üks noormees jõusaali ja küsis sealselt musklimehest
treenerilt: "Kuidas saada niisugused suuri lihaseid nagu teil?"
"Noh," vastas musklimees, "tuleb trenni teha, nii vähemalt kolm
aastat peaaegu iga päev." "Ei," vastas noormees, nagu poleks tema
küsimusest aru saadud, "öelge mulle palun, kuidas kahe nädalaga
niisugused lihased saab..."
Jah, armsad õed ja vennad, inimene on sageli kannatamatu ja seda
fakti oskavad müügimehed ka suurepäraselt ära kasutada. Kes meist
poleks kuulnud kasvuhormoonidest, millega saab tõesti lühikese
ajaga lihasmassi kasvatada, igasugustest imedieetidest, mille abil
saab nädalaga kümme kilo kaalust alla võtta, või kreemidest, mis
jätavad näonaha nooreks vaata et viimsepäevani. Enamasti on tegu
lihtsalt pettusega või siis ainetega, millel on ohtlikud või lausa
eluohtlikud kõrvalmõjud.
"Näita meile Isa ja me jääme rahule..." Näita meile Isa, otsekohe
- mida oleks veel lihtsam nõuda. Aga selles reaalsuses, millesse
Jumal on meid elama pannud, ei sünni midagi head ilma aegavõtvate
pingutuste, vaeva ja pettumusteta. Nii võib ka musklimees ühel
päeval siiski kahetseda, et ebaloomulikult suuri lihaseid on tal
vaja olnud ainult oma alaväärsustunde või edevuse pärast ja et
ülemäärane lihasmass on kurnanud tema südant ja kogu organismi.
Muidugi, kui meie, inimesed, oma palvetega Jumala ette tuleme,
siis tahame tavaliselt ikka väikeseid enesestmõistetavaid asju, ja
kohe kätte: tervist nii endale kui oma pereliikmetele ja
sõpradele, mõni palub endale head abikaasat, teine töökohta või
mingit tegevust, mis elule mõtte annaks. Need on inimese palved,
kes on juba aru saanud, et kõik siin ilmas ei olene ainult omaenda
tublidusest, ja et suur osa pingutustest lõpevad ummikteega.
Sellepärast juhtub sageli, et inimesed, kellel pole elus eriti
hästi läinud, küsivad vaimulikuga kokku juhtudes etteheitvalt:
"Miks laseb Jumal, kes peaks olema headus ja armastus, kõigel
kurjusel sündida?" Muidugi oleks kõige lihtsam olla niisugune
preester, kes oskab sellele küsimusele tegudega vastata: teha
küsija haigustest terveks, leida üksikule ideaalne partner ja
töötule rahuldustpakkuv töö - uskuge mind, iga hea vaimulik

sooviks väga sellega hakkama saada. Kuid meile teadmatul põhjusel
pole Jumal oma preestreid niisuguste imevõimetega varustanud.
Nende ülesandeks on teatud elutõdedele tähelepanu juhtida,
rõõmsatega koos rõõmustada, kurbi lohutada, haigeid külastada ja
neile salvimise sakramenti jagada, matusetalitusi läbi viia ning
õpetada, kuidas saatusega leppida. Omal vaiksel viisil püüab iga
aus preester teha seda, mida iga aus kristlane - Jeesusesse uskuda
ja tema teha tegusid, ennekõike neid, mis ei eelda taevaste
võimete olemasolu. Rohkem pole inimesele siin maailmas antud, nagu
Jeesus ka ise tunnistas: "Nii kaua aega olen ma teie juures ja
ikka pole te mind ära tundnud. Kes on näinud mind, see on näinud
Isa."
Samas teadis Jeesus, kuidas tema maapealne elu edasi kulgeb,
kuidas ta kinni võetakse, süütult süüdi mõistetakse ja hukatakse.
Seega võib öelda, et inimese edukus või ebaõnnestumine siin
maailmas ei ole märgiks sellest, kuidas Jumal teda hindab. Inimese
elus on enamasti nii saavutusi kui läbikukkumisi, kuid tihti
saavad läbikukkumised omakorda uute saavutuse eelduseks, nii nagu
Jeesus seda meile oma eeskujuga näitas. Ja selle eeskuju kõige
tähtsamaks tundemärgiks on veendunud ja otsustav vastuhakkamine
destruktiivsetele, tulevikuperspektiivita käitumisviisidele.
Just tänapäeval tuleks meil Jeesusest eeskuju võtta - praegu, mil
kogu maailm on ületarbimisest purjus ja näib tegelevat ainult
tolmu vaiba alla pühkimisega, kui inimtegevus on hakanud hävitama
meie ühist elukeskkonda, kui kogu maailma finantssüsteem on
eksimas üha sügavamale võlgadesohu, ja taastumatute
energiaressursside kasutamine toimub täiesti vastutustundetult.
Meie kui kristlaste ülesanne on sellele otsustavalt vastu seista ka siis, kui see vähendab elumugavust, millega me oleme harjunud.
Sest Jeesus on tee ja tõde ja elu - tee, mis viib reaalsete ohtude
äratundmise, nende vältimise või kõrvaldamise kaudu igavesse ellu.
Aamen.

