KRISTUSE TAEVASSEMINEMISE PÜHA A AASTAL
(Esimene lugemine Ap1 ,1-11)
Lugemine Apostlite tegude raamatust
Esimese raamatu, armas Teofilos, kirjutasin ma kõigest sellest, mida Jeesus tegi
ja õpetas kuni selle päevani, mil ta võeti üles taevasse. Enne seda andis ta
Püha Vaimu läbi ülesanded oma apostlitele, kelle ta endale oli valinud. Neile
näitas ta pärast oma kannatust ja ülestõusmist paljude tunnustähtede kaudu, et
ta elab, ja ilmutas end nendele nelikümmend päeva ning kõneles Jumala riigist.
Ja kui nad kord üheskoos einet võtsid, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkumast
ja käskis oodata Isa tõotuse täitumist ning ütles: "Te olete sellest kuulnud
minu käest: Johannes ristis veega, aga teie saate peagi ristitud Püha Vaimuga."
Aga need, kes olid kokku tulnud, küsisid temalt: "Issand, kas siis ehitad sa
Iisraeli kuningriigi jälle üles?" Ja tema vastas: "Teile ei sünni teada aega ega
hetke, mille Jumal oma vägevuses on seadnud, aga teile antakse Püha Vaimu vägi,
mis laskub teie üle, ja te saate minu tunnistajaiks Jeruusalemmas, Juudamaal,
Samaarias ja igal pool kuni maailma ääreni."
Ja kui ta seda oli öelnud, tõusis ta nende nähes kõrgele üles, ja pilv kattis ta
nende silmade eest ära. Aga kui nad üksisilmi taevasse vaatasid, kuidas ta ära
läks, vaata, siis seisid nende juures kaks meest valgetes rüüdes ja ütlesid
neile: "Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taevasse. Jeesus, kes
teie juurest üles taevasse võeti, tuleb samal kombel kui te nägite teda taevasse
minevat."
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps47 ,2-3. 6-7. 8-9. R:6)
R: Rõkake rõõmust, Issand on tõusnud taevasse.
Kõik rahvad, plaksutage käsi,
hõisake Issandale rõõmsa häälega,
sest hirmuäratav on Issand, Kõigekõrgem,
tema on kuningas kogu maailma üle.
R:
Jumal on üles läinud keset rõõmuhõiskeid,
Issand on tõusnud pasunahääle saatel.
Mängige Jumala kiituseks, mängige talle,
Mängige meie Kuninga kiituseks, mängige talle!
R:
Sest Jumal on Kuningas kogu maailma üle,
laulge talle kiituse laulu.
Jumal valitseb rahvaste üle,
Jumal istub oma pühal aujärjel!
R:
(Teine lugemine Ef1 ,17-23)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast Efeslastele:
Vennad, ma tuletan teid meelde oma palvetes, et meie Issanda Jeesuse Kristuse
Jumal, au Isa, annaks teile tarkuse vaimu ning ilmutaks teile ennast, et te teda
tunneksite. Valgustagu tema teie südame silmi, et te tunneksite seda lootust,
milles teid on kutsutud, ja teaksite, milline on tema päranduse aurikkus pühade
jaoks ning kui väga on suur tema meelevald meie, usklike sees, kes me usume tema
väe ja vägevuse läbi. See on aga Kristuses ilmsiks saanud, kelle ta surnuist
üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, ning seadis ta kõrgemale
igasugusest võimust, ülemusest, väest ja valitsemisest ning igast nimest, mida
nimetatakse mitte ainult sellel, vaid ka tulevasel ajastul.
Kõik on ta seadnud Kristuse jalge alla, kelle ta on pannud üle kõige - oma
Kiriku peaks, mis on tema ihu ja mida täidab tema, kes ta kõigiti kõige üle

valitseb.
See on Jumala Sõna.
Salm enne evangeeliumi (Mt 28,19.20)
Halleluuja. Minge ja õpetage kõiki rahvaid;
mina olen teie juures kuni maailma-ajastu lõpuni. Halleluuja.
(Evangeelium Mt28 ,16-20)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:
Sel ajal läksid üksteist jüngrit Galileamaale, sellele mäele, kuhu Jeesus neil
oli käskinud minna. Ja kui nad seal Jeesust nägid, kummardasid nad teda. Aga
mõned neist kahtlesid. Siis astus Jeesus nende juurde ja ütles: "Minule on antud
kogu võim taevas ja maa peal. Minge ja tehke jüngreiks kõik rahvad ning ristige
nad Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Õpetage neid pidama kõike, mida mina teil
olen käskinud pidada. Ja vaata, mina olen teie juures kuni maailma-ajastu
lõpuni."
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, Charlie Chaplin on kord öelnud, et inimene on eemalt
vaadates komöödia, aga lähemalt tundes tragöödia. Niisamuti võib ka ehk öelda:
elu on mõtleja jaoks komöödia, tundeinimese jaoks tragöödia. Sest väljapääsu
selle maailma piiratusest, ei oska inimene tihti leida. Nii pole ta rahul
sellega, mis tal juba käes on, ning jääb otsima ikka midagi veel paremat.
Võibolla on meile mõistus antud ka selleks, et hoolimata kõigest traagilisest,
kurvast ja hirmutavast võiks meie lootus püsima jääda, sest rõõm ja
huumorimeelgi avalduvad samuti tunnetena. Meie probleem on vahel just selles, et
me julgeme lihtsalt liiga vähe naerda ning olla lootusrikkad ja õnnelikud. Me
loeme patutunnistuse.
Jutlus
Armsad õed ja vennad. Kolm kuningat olid just Heroodese juurest lahkunud... "Ja
vaata - täht, mida nad olid hommikumaal näinud, juhtis nad sinna, kus lapsuke
asus, ning jäi tema asupaiga kohale seisma..."
Kuidas nii? Täht jäi seisma? Kas teie, armsad õed ja vennad, saate sellest aru?
Misasi oli üldse see Petlema täht? Kuidas võib täht mingi talli kohale seisma
jääda?
Jah jah, mis seal muud, küllap oli ikka tegu lendava taldrikuga...
Igaljuhul, kuidas oli lugu Jeesus sündimise või "taevasttulemisega", seda me ei
tea. Aga tema taevasseminemise ajaks olid ufomehikesed vahepeal oma maskeerimisja teleportatsioonitehnikat tunduvalt parandanud. Pealegi seekord toimus ju kõik
mitte enam öösel, vaid päeva ajal, mil helendav kosmoselaev tuli pilve sisse
peita... See kõlab kindlasti imelikult, kuid Uue Testamendi vastavaid kirjeldusi
loodusteaduslikult analüüsides leiaks sealt UFO-teooria jaoks palju sobivaid
detaile. Muide, juutide traditsioonis polnud Jeesus päris esimene ufonaut. Ka
prohvet Eelija viidi taevasse tulise vankriga tuulepöörises, mis tänapäeva
inimesele kindlasti helikopterit meenutab...
Mida see kõik peaks siis tähendama? Kas tunnistab evangeelium kosmosekülaliste
salajasest invasioonist, või toodi mineviku prohvetid hoopis ajamasina abil
inimkonna kaugest tulevikust? Niisugused teooriad "sügavad" oma teravmeelsusega
kindlasti inimese mõistust, kuid neil on üks otsustav kitsaskoht. Kui prohvetid

ja Jeesus ei olnud midagi muud kui vaid tulnukad teistelt planeetidelt või
tulevikust, siis olid nad ikkagi midagi sureliku inimese sarnast, kellel pole
igaviku ja elu mõtte kohta midagi otsustavat öelda.
Armsad õed ja vennad, silmale nähtavalt ei saa siit keegi minema, me ei näe
vaimude tõusmist taevaste mõõtmatusse... Sellepärast ongi meie hing täis rahutut
igatsust selle lootuse järele, et siit on olemas väljapääs, nagu Jeesus tõotas,
et tema läheb meile aset valmistama... Kahjuks ei suuda ükski lohutaja meilt
siin maapeal seda rahutust päriselt ära võtta, sest pühakiri räägib meile ju ka
põrgust. See tähendab, et kui Jumala taevad on olemas, ei ole meil siiski
garantiid, et just meie sinna pääseme.
Kuid nii nagu kahtlus kuulub kindla usu ja aukartus pühaduse juurde, samamoodi
on meie tunnetes nii kurbust kui rõõmu. Sellepärast peaksime kõige kurbuse
kõrval leidma aega ka rõõmustamiseks, naeruks, mänguks ja lõbusaks ajaveetmiseks
sõprade seltsis, et leida jõudu nende ülesannete lahendamiseks, mille jaoks on
Jumal meid loonud. Aamen.

