
ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV B AASTAL

 

 

(Esimene lugemine Ap4 ,32-35)

Lugemine Apostlite tegude raamatust

 

Usklike kogudusel oli üks süda ja üks hing. Keegi ei nimetanud oma varandust enda omaks, vaid 

kõik oli neil ühine. Ja apostlid kuulutasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli 

nende kõikide üle. Keegi nende seast ei kannatanud puudust, sest põllu- ja majaomanikud müüsid 

ära oma vara ja tõid raha ning panid selle apostlite jalgade ette. Ja igaühele jagati sedamööda, 

kuidas ta vajas.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Vastulaul Ps118, 1.4. 16-17 18.22 23-24 R:1a)

R: Tänage Issandat, sest tema on hea.

 

Tänage Issandat, sest tema on hea

ning tema heldus kestab igavesti.

Öelgu need, kes kardavad Issandat:

tema heldus kestab igavesti.

R:

 

Issanda parem käsi on tõstetud üles,

Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.

Ma ei sure, vaid jään ellu

ja kuulutan Issanda tegudest.

R:

 

Issand karistas mind rängasti,

kuid ta ei andnud mind surma.

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,

on nurgakiviks saanud.

R:

 

Issanda käest on see tulnud

ja see on meie silmis ime.

See on Issanda päev,



rõõmustagem sellest ja hõisakem.

R:

 

 

(Teine lugemine 1Jh5 ,1-6)

Lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:

 

Mu armsad: igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, see on Jumalast sündinud; ja igaüks, kes 

armastab Jumalat, kes on sünnitanud, armastab ka teda, kes temast on sündinud. Ja sellest me 

tunneme ära oma armastuse Jumala laste vastu, kui me armastame Jumalat ja täidame tema käske. 

Jumala armastamine seisneb selles, et me täidame tema käske, ja tema käske täita pole raske. Ning 

igaüks, kes on Jumalast sündinud, võidab maailma. See võit, mis maailma ära võidab, on meie usk. 

Kes aga suudaks maailma ära võita kui mitte see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg. Jeesus 

Kristus tuleb vee, vere ja Vaimu läbi – mitte ainult läbi vee, vaid ka vere läbi. Vaim tunnistab 

sellest, ja Vaimus on tõde.

See on Jumala Sõna.

 

 

(Salm enne evangeeliumi Jh 20 ,29)

 

Halleluuja. Et sa mind oled näinud, Toomas, siis sa usud,

kuid õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Halleluuja.

 

 

(Evangeelium Jh20 ,19-31)

Lugemine püha Johannese evangeeliumist:

 

Nädala esimese päeva õhtul, kui jüngrid olid riivistatud ukse taga hirmust juutide ees, tuli Jeesus ja 

seisis nende seas ning ütles: “Rahu olgu teiega.” Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja

külge. Jüngrid said Issandat nähes väga rõõmsaks. Jeesus aga ütles taas: “Rahu olgu teiega. Nii 

nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid.” Ja kui ta seda oli öelnud, puhus ta 

nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim! Kellele teie patud andeks annate, neile on need 

andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud.”

Aga Toomas üks kaheteistkümnest, keda hüüti Kaksikuks, ei olnud nende hulgas, kui Jeesus tuli. 

Ning jüngrid ütlesid temale: “Me nägime Issandat.” Aga tema ütles neile: “Kui ma ei näe tema kätes

naelte jälgi ega pane oma sõrme naelte asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu.”

Kaheksa päeva pärast, kui jüngrid olid taas toas, ja Toomas oli ühes nendega, tuli Jeesus, olgugi et 

uks oli riivis, seisis nende keskel ja ütles: “Rahu olgu teiega!” Seejärel ütles ta Toomasele: “Pane 



oma sõrm siia ja vaata minu käsi; siruta oma oma käsi siia ja pane see minu külje sisse, ning ära ole 

uskmatu, vaid usklik!” Toomas vastas ning ütles talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Aga Jeesus 

ütles talle: “Et sa mind oled näinud, siis sa usud; õndsad on need, kes ei näe aga siiski usuvad.”

Ja Jeesus tegi veel teistsuguseidki tunnustähti oma jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse 

raamatusse. Aga need siin on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Jumala Poeg; ja et teil uskudes 

oleks elu tema nimes.

See on Issanda Sõna.

 

Sissejuhatus

 

Armsad õed ja vennad, mis vahe on satanistidel ja kristlastel? Pinnapealsel vaatlusel võibolla polegi

see vahe väga suur. Satanistid annavad kuradile kolm tilka verd, et neil maa peal hästi läheks – 

kristlased teenivad oma Jumalat, käivad armulaual ja tahavad samuti, et neil hästi läheks, ainult et 

pärast surma teispoolsuses, ning mitte saatana, vaid Jumala käest. Kas peab selline lihtsustus paika?

Kui kinnas pahupidi tõmmata, kas pole see siis ikka seesama kinnas?

 

Jah, kui soovite, siis tõesti just täpselt seesama kinnas, ning just sellepärast on ka Jumala ja saatana 

teenimisel suur vahe. Saatanale antakse kolm tilka verd selleks, et võiks maa peal oma tahtmiste 

järele elada. Põrguvürsti teenima, või pigem orjama, hakatakse alles pärast surma – siis, kui hing 

saatana omaks saab. Need aga, kes teenivad Jumalat, teevad seda juba siin maa peal ja ennekõike 

sellega, et püüavad täita mitte omaenda, vaid Jumala tahtmist.

Me loeme patutunnistuse.

 

Jutlus

 

Jumala teenimist võib mõista mitut moodi. Kord enne Ülestõusmispühade koolivaheaega rääkis 

õpetaja klassis õpilastele sellest, kui kaua täpselt vaheaeg kestab. Ta lisas muuseas juurde, et tema 

Jeesuse ülestõusmisesse ei usu, sest niisugune sündmus eeldaks liiga palju erandeid 

loodusseadustest. Seepeale tõusis pingist püsti üks poiss, kelle kohta oli teada, et ta on pärit väga 

usklikust perekonnast. Ta soovis õpetajale vastu vaielda ja kuulutas kindlameelselt: “Kristus on 

tõesti surnuist üles tõusnud!”

 

“Hästi,” vastas õpetaja, ning otsustas poisile õppetunni anda. Ta võttis oma kotist muna – vaba tundi

oli ta poes käimiseks kasutanud – ja ütles: “Vaata, siin maailmas toimivad seadused, millest on üsna

võimatu üle hüpata. Kui ma selle muna maha viskan, läheb ta koor katki ja sisu valgub välja, 

ükskõik kui palju sa vastupidist usud või selle pärast palvetad. Kõiki probleeme ei saa lahendada 



ainult religioosse usu alusel, ja seda me õpime ka siin, koolis.” Poiss aga vastas: “Jah, aga mina 

palvetan nüüd ja palun Jumalat, et sel hetkel kui see muna maha kukub, purunegu see tuhandeks 

tükiks, ja selsamal hetkel kukkugu õpetaja surnult maha!” Õpetaja võttis hetke järelemõtlemiseks ja 

pani siis muna vaikides kotti tagasi...

 

Kuulsin seda lugu ühe jutlustaja suust, kes esitles kooliõpetajat kui kurja ateisti, poissi aga kui 

leidlikku usuvõitlejat, kes isegi sellise õpetaja tema ateismis vähemalt hetkeks kahtlema pani. 

Kindlasti on see üks võimalus kuuldud lugu tõlgendada. Kuid kas võiks leida ka teisi tõlgendusi?

 

Kirglike usklikega vaidlemine pole alati kõige tervislikum tegevus, nagu me tänapäeval juba liiga 

hästi teame. Amokijooksude ja terroriaktide ajastul pidi õpetaja endalt küsima: mis saab siis, kui ma

muna purunemise hetkel otsekohe surnult maha ei lange? Äkki tunneks poiss end siis kohustatuna 

oma Jumalat hädast välja aidata ja ise minu elu kallale kippuda? Küllap taipas kogenud pedagoog 

sel hetkel, et targem peab järele andma – nii enda kui võibolla ka teiste õpilaste eludega pole mõtet 

riskida, sest keegi lastest oleks võinud püüda omakorda õpetajale appi tulla.

 

Usukiivus võib märkamatult muutuda agressiivsuseks, nii et ateistlikule lollusele seatakse vastu 

usurumalus, kusjuures täielikult vajuvad unustusse Jumala armastus, kannatlikkus ja halastus. Siit 

järgmine samm edasi on juba kõikvõimalikud sektigurud, kes on osavad kujundama evangeeliumi 

ümber ajupesusüsteemiks, mille osas peab kahjuks paika ka kõige pinnapealsem usukriitika.

 

Sest Jeesuse ülestõusmisse ei saa ju tõepoolest päris samamoodi uskuda kui järgmise päeva 

ilmateatesse. Paljud teadlased – nende hulgas ka kristlased – tunnistavad, et loodusteaduse tasandilt 

on tõepoolest võimatu leida veenvat tõestusmaterjali nii erandliku sündmuse kohta kui seda on 

surnuist ülestõusmine.

 

Uskmatud inimesed pole tingimata kurjad või rumalad. Nii nagu apostel Toomaski, kes soovis küll 

kõigest südamest, et see, mida talle Jeesuse ülestõusmisest räägiti, oleks tõsi. Kuid oma igapäevases

elus ei saanud ei tema, ega ei saa meiegi, toetuda ainult soovunelmatele, kuidas meie tahaksime 

selle maailma reaalsust meeleldi kogeda. Ja kui Toomas kohtas ülestõusnud Jeesust veel siin maa 

peal ja isiklikult, siis meile seda võimalust ilmselt ei anta.

 

Armsad õed ja vennad, me ei tohi unustada, et teaduse ja tehnika revolutsioon algas inimestest, kes 

julgesid kahelda senises maailmapildis, samamoodi nagu Jeesus tõi lausa teadusliku järjekindlusega

esile argumendid, mis paljastasid moraalsed vastuolud tema ajastu ühiskonnas. Nii peab meilgi 

jätkuma kriitilist meelt, et me ei teeks kellelgi ülekohut ei usu ega teaduse nimel. Aamen.


