
ÜLESTÕUSMISAJA 5. PÜHAPÄEV Cantate. Taevariigi kodanikuna maailmas.
3. lugemisaasta.

Jesaja 4:2–6 Jeruusalemma õnnelik tulevik
1. Johannese 3:18–24 Vaimust me tunneme ära, et Jumal püsib meis
Johannese 15:10–17 Seda ma olen teile rääkinud, et teie rõõm saaks täielikuks

Apostel Johannest on Jeesuse kõne kõnetanud. meie lähenemise küsimus, kuidas
me suhtume Johannesesse. Meie omad tõlgendused meie usu ja arusaamade kohaselt.

Kaks maailma – üks on Jumala maailm, Jumala arusaam meist endist, teine maailm
on meie maailm, tõlgendaja arusaam. See kõik on meile oluline. Need kaks maailma on
väga erinevad, nagu inimene ja Jumal.

Isegi Jeesuse jüngreid ei taibanud Jeesuse mõtteviise. Jeesus pidi tõlgendama enda
kõnet jüngritele.

Püha Vaimu öö toimub kahel viisil, esmalt Piibli kirjutajatele, Püha Vaim peab ka meie
jaoks seda teksti tõlgendama. Püha Vaim andis sõnumi ja muudab selle elavaks kuulajate
jaoks.

Õhtusöögiaja kontekstis. Tonaalsus hoopis teine – Jeesuse väga lähedane suhe
nendega, kes Teda armastavad. Kirjeldab uskliku inimese normaalset suhet Jumalaga.
Jeesus räägib oma jüngritega südamest südamesse. Armastuse lähtekoht on Jumal Isa –
see tuleb taevasse. Armastus oli see, mis on kõige suurem liikuma panev jõud! See liikuma
panev jõud tuleb taevast.
Armastus, mis tuleb ülevalt vajab vastuarmastust. Vastamata jäänud armastus on õnnetu
armastus. Jeesus on nutnud oma rahva pärast, kes pole teda vastu võtnud. Armastus on
neid kutsunud. nad on kutsele vastanud. Jeesus ütleb, et mina olen teid valinud, mina olen
teid paika pannud, jaganud teile erinevaid ülesandeid. Ärge oodake, et jumal teeb kõik ära,
vaid tehke ise ka midagi. Jumala armastus ei ole saamine, vaid andmine. Käsk on
armastust edasi jagada. Jeesus ei anna soovitust üksteist armastada, vaid Jeesus annab
konkreetse käsu – entolee – üksteist tuleb armastada. Hoiak kui selline tuleb võtta
teadmiseks. Kurjuse ja kiusuga ei tohi minna kaasa. Armastuse võib ka kaotada, osaduse
jumalaga võib ka kaotada. Terve meie ühiskond on kaotanud ühenduse Jumalaga, usku ei
innusta enam armastus. Suhe on loid, passiivne, see ei pane liikuma ega tegutsema, see ei
sütita südant. Jeesus ütleb: Jääge minu armastusse. Kui te peate minu käske, siis te jääte
minu armastusse. autoriteedid on tänapäeval tabu, igaüks teab ise, mida teeb.

Jeesus salgas ennast kuni ristisurmani, Jeesus teeb ainult seda, mida Isa on tal
käskinud teha.

See rõõm, millest Jeesus räägib, see on hoopis teine kvaliteet, see on rõõm Taevast.
Partnerlus – võrdväärsed suhe. Jumal jääb ikka jumalaks, meie ikka inimesteks, aga

Jumal arvestab meiega.
Jeesus ei sea piiranguid – mida iganes paluda, Jumal võtab meid kõiki tõsiselt,

Jumal ei kasuta meid ära, ta tahab meile anda viljaka elu. Inimese patususest aru saamine.
Jumala eesmärk ei ole ainult saada inimesed uskuma, et ta on olemas, jumala eesmärk on
saada inimesega sõbraks, lähedaseks.

Armuda ei saa käsu peale, armastus on hoopis sügavam ja kandvam.
Asi ei ole selle, kas me tahame armastada, vaid jumal on andnud korralduse –

armastada. Jumala käsk annab üldist suunda.
Ava ennast Jumala armastusele ja seda peegeldada.


