
KRISTUSE TAEVASSEMINEMISE PÜHA C 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, keda 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 läinud üles 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 maailmaajastu lõpuni. Halleluuja.

(Evangeelium Lk24 ,46-53)
Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Jeesus ütles oma jüngritele: "Nii seisab kirjas ja nii pidi Messias kannatama ja 
kolmandal päeval surnuist üles tõusma, ning tema nimel peab kuulutatama 
kõikidele rahvastele alates Jeruusalemmast meeleparandust pattude 
andekssaamiseks. Aga teie olete selle tunnistajad. Ja vaata, mina ise läkitan 
teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga jääge sellesse linna, kuni teid rüütatakse 
väega kõrgest". Siis viis Jeesus nad välja Betaania poole ja tõstis oma käed 
ning õnnistas neid. Ja sündis, et kui ta neid õnnistas, lahkus ta nende juurest 
ja tõusis üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga 
Jeruusalemma tagasi, ning olid alati templis ja tänasid Jumalat.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Issand, kui sa tuled, kas siis ehitad sa Iisraeli kuningriigi jälle üles? Millal 
tuleb ometi kord maailma lõpp? Kui kaua kannatad sa veel seda, et uskmatud 
usklike üle valitsevad? Sa tead ju, kuidas me selle järele igatseme, mida sa oma 
sulasele Johannesele ilmutasid: "Kes võidab ja lõpuni minu tegusid teeb, sellele 
ma annan meelevalla paganate üle neid nagu saviastjaid raudkepiga puruks lööma." 
(Ilm 2,26-27).

Jah, armsad õed ja vennad, kui teaks nüüd päris täpselt, kes meist on saviastjad 
ja kellele raudkepp kätte antud, siis saaks kohe korra majja lüüa. Aga kui me 
päris täpselt ei tea, kas pole äkki meie ise need saviastjad, siis tuleb vist 
natuke hoogu pidada ja teisigi tagasi hoida. Nii et lugegem parem hoopis 
patutunnistus....

Jutlus

Armsad õed ja vennad, kord võttis üks misjonär ette Uut Testamenti oma 
misjonimaa pärismaalaste keelde tõlkida. Kuigi piibel oli pärismaalaste eneste 
poolt juba mitmeid kordi ja üsna hästi tõlgitud, leidis misjonär, nagu 
misjonärid ikka, et tema teab kõike paremini.

Paraku on võõras keeles raske mõnede sõnade täpseid nüansse tabada. Nii tõlkis 
ta selle kirjakoha Apostlite Tegude raamatust, mida täna kuulsime, järgmiselt: 
"Aga kui nad üksisilmi taevasse vahtisid, kuidas ta ära läks, vaata, siis seisid 
nende juures kaks meest valgetes rüüdes ja ütlesid neile: Galilea mehed, miks te 
siin seisate ja vahite..." Nii et: mis te siin jõllitate nii tobedalt... 
Pärismaalased said muidugi omaette tasakesi naerda, kuid kuigi originaaltekst 
niisugust tõlget ei võimalda, kirjeldas misjonär jüngreid Jeesuse taevassemineku 
ajal tahtmatult üsna tabavalt.

Kõrvaltvaatajatena võime üpris hästi ette kujutada, kui tobedad pidid jüngrid 
tunduma inglitele - neile kahele valges rüüs olevusele -, kui nad niimoodi 
nõutult seisid ja taevasse vahtisid. Kuid kas oli inglite poolt öeldu mõeldud 
etteheitena? 

Võibolla ei tule neid sõnu võtta mitte küsimuse, vaid üleskutsena: sellepärast 
te peategi vaatama taevasse, et Jeesus, kes teie juurest üles taevasse võeti, 



tuleb samal kombel kui te nägite teda taevasse minevat. Kuid ka etteheitena 
oleks inglite sõumil mõte: miks te vaatate nii üksisilmi taevasse? Taevasse 
saamine sõltub ju sellest, mida te siin maa peal teete, kuidas te kõike seda, 
mida Jeesus teile õpetas, selles ilmas täidate. Tuim pilk tühja taevasse aitab 
teid vähem kui südame avamine, et võtta vastu Püha Vaim, mida Jeesus lubas teie 
peale välja valada.

Armsad õed ja vennad, kuidas see kõik tollal ka sündis, igaljuhul Jeesus läks ja 
inimesed jäid maha, ning meie oleme nende ammumöödunud aegadel elanud 
põlvkondade järeltulijad. Me mõistame, et meie maine elu on lühike ja lõpeb 
surmaga. Ning selle asemel, et uskmatuid nagu savipotte puruks lüüa, võiksime 
seda aega siisn kasutada pigem millegi heaks ja ülesehitavaks tegevuseks.

Meie ei tea aega ega päeva, mille Jumal oma väes on kindlaks määranud, kuid iga 
üksikisiku jaoks saab see maailm otsa tema surivoodil, isegi kui maailmalõpu 
suure tulevärgini jääb sellel hetkel veel võibolla aastatuhandeid.

Kuid Kristuse taastulemist saame me siiski ette valmistada, vaadates 
kriitiliselt üle ka oma lootused ja unistused, ning olles valmis vajadusel 
muutma oma ellusuhtumist. Selgus saabub niikuini alles siis, kui tuleb Tema, kes 
ta ainsana saab meie hingele rahu anda. Aamen.


