PAASTUAJA V PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Hs37 ,12b-14)
Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Nii ütleb Issand: vaata, ma avan teie hauad ja toon teid teie haudadest välja ning viin teid Iisraeli
maale. Ja te saate tundma, et mina olen Issand - siis, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma
rahvast, teie haudadest välja. Ja ma hingan teie sisse oma Vaimu, et te saaksite elavaks, ja ma sean
teid teie omale maale ning te peate tundma, et mina, Issand, olen rääkinud ja teen selle teoks – ütleb
Issand.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps130 ,1-2 3-4 5-6 7-8 R:6)
R: Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut.
Sügavusest hüüan ma sind: Issand, kuule mu häält!
olgu sinu kõrvad ärkvel mu anumise häälele.
Kui sina ülekohut meeles peaksid, kes võiks siis püsida.
Kuid sinu juures on andeksandmine, et sind kardetaks.
R:
Ma ootan Issandat,
teda usaldab mu hing,
tema sõnade peale ma loodan.
Mu hing ootab Issandat, enam kui valvurid hommikut.
R:
Enam kui valvurid hommikut – Iisrael, oota Issandat.
Sest tema juures on heldus, tema juures rohke lunastus.
Jah, tema lunastab Iisraeli
kõigest nende ülekohtust.
R:

(Teine lugemine Ro8 ,8-11)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:

Need, kes on lihas, need ei või Jumalale meeldida. Aga teie pole lihas, vaid vaimus, kui kord Jumala
Vaim teie sees elab. Kui nüüd mõnel teie seast ei ole Kristuse Vaimu, siis tema ei ole Kristuse oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu pärast surnud, kuid vaim teeb elavaks õigluse
järgi. Sest kui tema, kes ta äratas Jeesuse surnuist üles, elab teie sees, siis teeb tema Vaim ka teie
sureliku ihu elavaks.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 11,25a.26)
Mina olen ülestõusmine ja elu,
kes minusse usub, see ei sure igavesti.

(Evangeelium Jh11 ,1-45)
Lugemine püha Johannese evangeeliumist:
Laatsarus Betaaniast oli haige. Betaania oli küla, kus elasid Maarja ja tema õde Marta, aga Maarja
oli see naine, kes salvis Issandat salviga ja kuivatas tema jalgu oma juustega – tema vend Laatsarus
oligi haige. Õed lasksid Jeesusele öelda: “Issand, vaata, Su sõber on haige.” Ja kui tema sellest
kuulda sai, siis ta ütles: “See haigus ei too surma, vaid laseb Jumala kirkusel avalikuks saada, et
Jumala Poega selle pärast austataks.”
Aga Jeesus armastas Martat ja tema õde Maarjat ning Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus
on haige, jäi ta veel kaheks päevaks sellesse paika, kus ta oli. Siis ütles ta oma jüngritele: “Mingem
jälle Juudamaale!” Jüngrid vastasid talle: “Rabi, alles nüüdsama tahtsid juudid sind kividega
surnuks visata ja sina lähed jälle sinna.” Jeesus kostis neile: “Päevaaeg kestab kaksteist tundi, kui
keegi kõnnib päeva ajal, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Kui aga keegi öösel
oma teed käib, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust.” Ja ta jätkas: “Meie sõber Laatsarus
magab, kuid mina lähen teda unest üles äratama.” Jüngrid ütlesid talle: “Kui ta magab, siis ta saab
terveks.” Jeesus rääkis surmast, aga jüngrid arvasid, et ta kõneleb tavalisest unerahust. Nüüd ütles
Jeesus neile täie selgusega: “Laatsarus on surnud, ja ma rõõmustan teie pärast, et ma seal ei olnud,
et teie võiksite uskuda, kuid mingem nüüd tema juurde!”
Toomas, keda hüütakse Kaksikuks, ütles teistele jüngritele: “Lähme meiegi, et surra ühes temaga!”
Kui Jeesus kohale jõudis, sai selgeks, et Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud. Aga Betaania on
Jeruusalemma lähedal, umbes viieteistkümne vagumaa (kolme kilomeetri) kaugusel, ja palju juute
oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid nende venna pärast lohutama. Kui Marta kuulis, et
Jeesus on tulekul, läks ta temale vastu, Maarja jäi aga koju. Ja Jeesust kohates Marta ütles talle:

“Issand, kui sina siin oleksid olnud, siis mu vend ei oleks surnud. Ma tean küll ka nüüd, et Jumal
annab sulle kõik, mida sa temalt iganes palud.” Jeesus vastas talle: “Sinu vend tõuseb üles.” Marta
ütles talle: “Ma tean, et ta tõuseb üles viimsel päeval.” Jeesus kostis talle: “Mina olen ülestõusmine
ja elu. Kes minusse usub, see jääb elama ka siis, kui ta sureb. Keegi, kes elab ja usub minusse, ei
sure igaveseks. Kas sa usud seda?” Marta ütles talle: “Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias,
Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.”
Nii öelnud, läks Marta ja ütles tasa oma õele Maarjale: “Õpetaja on siin ja kutsub sind.” Seda
kuuldes tõusis Maarja kiiresti üles ja läks talle vastu, sest Jeesus polnud veel külasse jõudnud, vaid
ta oli alles selles paigas, kuhu Marta oli talle vastu tulnud. Kui juudid, kes Maarjat olid lohutama
tulnud, nägid teda tõusvat ja kiiresti välja minevat, läksid nad talle järele, sest nad arvasid, et ta
läheb hauale nutma. Aga kui Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta teda nähes tema jalge ette
maha ja ütles Talle: “Issand, kui sina oleksid siin olnud, siis mu vend ei oleks surnud!” Teda ja
temaga kaasa tulnud juute nutmas nähes oli Jeesus vaimus sügavasti liigutatud ja ta küsis: “Kuhu te
olete ta matnud?” Nad ütlesid talle: "Issand, tule ja vaata!" Ja Jeesus nuttis. Siis juudid ütlesid:
“Vaata, kuidas ta teda armastas!” Aga mõned nende seast ütlesid: “Kas tema, kes ta avas pimeda
silmad, ei oleks suutnud teha nii, et Laatsarus polekski surnud?”
Jeesus oli vapustatud, kui ta haua juurde jõudis. Aga see oli koobas, mille suul lasus kivi. Jeesus
ütles neile: “Võtke kivi ära!” Surnud Laatsaruse õde, Marta, ütles talle: “Issand, ta lehkab juba, sest
ta on siin juba neljandat päeva.” Jeesus kostis talle: “Kui sa usud, siis saad sa näha Jumala au.” Ja
nad veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles: “Ma tänan sind, Isa, et sa oled mind
kuulda võtnud. Ma teadsin küll, et sa kuuled mind alati, kuid seda ütlen ma rahva pärast, et nemad
usuksid, et sina oled mind läkitanud.” Seda öelnud, hüüdis ta valju häälega: “Laatsarus, tule välja!”
Ja surnu tuli välja, käed ja jalad sidemetega mähitud ja higirätik näol, aga Jeesus ütles neile:
“Päästke ta lahti ja laske tal minna!” Ja paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mida
Jeesus tegi, hakkasid temasse uskuma.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad. Üks mu tuttav mees, üpris lihtne inimene, rääkis kord, et arstidel oli raskusi
tema abikaasa elustamisega pärast südameoperatsiooni. Hiljem rääkinud naine, et ta olnud taevas ja
kuulnud inglite laulu. “Kas sa oskaksid mulle seda kuidagi kirjeldada?” küsinud tema. Naine
vastanud: “Ei, siin maailmas pole midagi, millega seda võrrelda saaks.”
Ma ei tea kindlalt, kas pärast kliinilist surma elustatud inimesed on näinud tõesti midagi teispoolset.
Võibolla, sest neid kogemusi on paljudel. Kuid teisalt ei rääkinud Laatsarus – ainus inimene, kelle
Jeesus ikka päris surnuist üles äratas – mitte midagi oma läbielamustest teispoolsuses. Ehk võiks

siis meilegi piisata sellest, mida Jeesus ise on meile igavese elu kohta öelnud kõigi nende aastate
jooksul, mil ta meie keskel elas ja õpetas.
Me palvetame Kyrie...

Jutlus
Armsad õed ja vennad, kirik on väike läbilõige maailmast, ja me leiame siit igasuguseid inimesi.
Kõigepealt muidugi neid, kelle religioon ja argimõistus on tasakaalus – neid on kindlasti kõige
rohkem. Niisamuti leiame ka leigeid, “kombe pärast” kirikulisi, kelle jaoks on usk suures osas
ainult perekonnatraditsioon või rahvuse tunnus. Kuid mis parata, kirikus kohtame ka kergeusklikke
vendi ja õdesid, kes toetuvasd oma usus ülemäära imedele ja mitmesugustele taevastele ilmutustele,
kes käivad sageli palverännakuil ning täidavad oma taskuid ristikeste, pühapildikeste ja
roosipärjakestega. Aga kus nõudmist, seal pakkumist – seetõttu leiame kirikust ka kavalaid ärimehi,
kes on varmalt valmis vagadele soovidele vastu tulema – väikese lisatasu eest, loomulikult...
Kord torgati mullegi pihku üks kirjutis, kus ilmselt keegi seesugune lahke teenusepakkuja annab
oma lihtsameelsele lugejaskonnale taevasest õndsusest korraliku ülevaate. Millistele allikatele ta
seejuures toetuda sai, teadis vaid tema üksi. Loen teile selle pikema kirjelduse muutmata kujul ette.
“Oh mis imeline paik täis armastust, täis rahu ja rõõmu. Mõtle oma elu kõige õnnelikumale hetkele
ja suurenda seda miljardeid kordi – ning seegi pole midagi võrreldes taevariigi väikseima
puudutusega. Kui sa oled taevas, siis oled sa Jumala armastust nii täis, et sa ei tunne muud kui
täielikku ekstaasi, mis aina suuremaks läheb.
Iga hing on taevas kui Jumala armastuse peegeldus. Kui te mõtlete, et teil on kõik rõõm, mida te
oskate soovida, täidab taevane Isa teid sellega üha enam ja enam. Sinust saab valgus, mis põleb
Jumala armastuses üha heledamalt. Sa mõistad, et see ei lõpe kunagi, vaid ainult rohkeneb, sest
taevasel Isal on piiritud armastusevarud, et neid sinuga jagada.
Iga ukse tagant, millest sa taevas sisse astud, leiad sa rõõmu imesid, mida sa pole osanud kunagi
ette kujutada. Sa leiad armastust igaühest, ja igaüks leiab seda sinust. Üheskoos kõigi taevalistega
hõljud sa lauldes Jumala ülistuse tiibadel ja täitud üha enam Jumala armastusega. Kõik pühakud,
kellest sa oled kuulnud – nad kõik on seal, ja sa näed ingleid ja peaingleid. Te lendate üheskoos läbi
igaviku ja imetlete kõiki imesid, mis Jumal on loonud.
Sa näed imeilusaid orgusid, täis lõhnavaid lilli. Sa näed armastavaid hingi, kes ainult ootavad, et
sinuga mängida ja oma armastust sinuga jagada. Sa näed mägesid plahvatamas kuldses valguses,

mis sind puudutab ja täidab sind rõõmuga. Sa näed jõgesid imelistes värvides järve voolamas,
imelisi allikaid. Ja kui sa neis supled, kajab puhas õnn vastu su hingest.
Sa näed oma ümber magusaid maiuspalasid, ja kui sa neid maitsed, täitub su hing soojuse ja
armastusega. Kui sa võtad oma taevastel sõbrakestel käest kinni ja vaatad taevase Isa poole, siis
plahvatab su vaim taevaseks ilutulestikuks. Sa tunned armastust, mis igavikku voogab, sa näed
kõiki imelisi sündmusi, mis kunagi on aset leidnud. Sa saad osa kõigest, sa saad osaks sellest
kõigest, mis on jagatud inglitele ja inimestele, ning mõistad, mis on taevariik.”
Oeh, armsad õed ja vennad, see oli küll üks üsna kurblik nägemus taevariigist – narkomaani unistus
sellest, kuidas võiks olla igavesti purjus või pilves, ja seejuures ilma võõrutusnähtudeta. Aga me
teame juba sellegi maailma näitel, et sahhariiniga, mis on 300 korda magusam kui suhkur, pole
võimalik kohvi päris magusaks saada – lääge magus läheb järsult üle ebameeldivalt kibedaks.
Kõige häirivam on niisuguse taevariigivisiooni puhul aga selle emotsionaalne foon. Ainult tunne on
tähtis – nauding ja joove... Mõistusele ja siin maailmas õpitud elukogemusele ei ole seal kohta.
Niisugune taevariik läheks peagi põrgulikult igavaks, ja pealegi igaveseks ajaks.
Laatsarus, kelle Jeesus surnuist üles äratas, ei räägi sõnagi sellest, mida ta teispoolsuses koges. Me
teame temast pigem seda, et ta on võibolla ainuke inimene, kes on kaks korda surnud. Ja tema kohta
võib öelda, et oma teise surma ees oli tal vähem hirmu kui esimese ees. Tegelikult jäi ka tema teine
maapealne elu üsna lühikeseks, sest süneidron, juutide suurkogu, oli andnud käsu Laatsarus
mõrvata (Jh 12, 10). Ülempreestrite käsk oli seadus ja viidi kindlasti täide.
Kuid Laatsaruse evangeelium – rõõmusõnum – jääb püsima: Ärge kartke! Igavene elu on tõesti
olemas, ja seal on vastus kõigile küsimustele. Aamen.

