
2. PÜHAPÄEV ENNE PAASTUAEGA Sexagesima Jumala sõna külv. 2. lugemisaasta

Lugemine püha Johannese evangeeliumist 4. peatükist
Johannese 4: 31- 38 (1: 43 - 51, 4: 1 - 28) Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab

KÜLVAJA

Jeesuse jüngrid tulevad tagasi külast. Nad käisid külast süüa küsimas nii endale kui ka
oma õpetajale, Jeesusele.

Filippus ja Naatanael kõnnivad kõrvuti. Nad on sedasi kõrvuti kõndinud sellest päevast
peale, kui Jeesus kutsus endaga kaasa Filippuse. Filippuse omakorda kutsus kaasa
Naatanaeli. Filippusel on senimaani meeles see, kuidas Naatanael esmalt Jeesust umbusaldas.
Naatanael arvas, et Naatsaretist ei saa midagi head tulla. Kuid ometi jäi ta Jeesuse jüngriks.

„Vaata, neid viljapõlde,“ osutab Naatanael tee ääres laiuvate väljade suunas. „Siit tuleb
ilus saak! Tubli on olnud see külvaja. Õnnistagu Jumal tehtud tööd!“

„Jah, tõepoolest,“ on Filippus sõbraga nõus. „See on Jumala arm, et ettevõetud tööd
sedasi jõudsasti edenevad! Mäletan juba lapsepõlvest, kuidas me kogu perega paasapühadel
Jeruusalemma templisse kaasa võtsime nii uudsevilja, kui ka esmasündinud lambatallesid, et
neid Jumalale ohverdada. Olen seda isalt õppinud, et kõigis tegemistest tuleb Jumalale loota,
sest Tema teab, mis meile parim on. See on ikka tõesti väga hea, kui Jumal õnnistab tehtud
tööd ning elus sind kõikjal saadab!“

Nad kõnnivad tagasi kaevu poole, kuhu olid Jeesuse jätnud kuniks nad Samaaria külas
ära käivad. See on Jaakobi allikale ehitatud kaev. Seda lugu teavad kõik juudid, kuidas vana
Jaakob oma kõige kallimale pojale, Joosepile, kaevu kinkis. Ning sedagi lugu on räägitud
põlvest-põlve, kuidas Joosep Egiptusesse orjaks müüdi ning kuidas Jumal Joosepit seal hoidis
ning oma armulikul juhtimisel lasi kõigil Jaakobi pereliikmetel pääseda suurest näljahädast.

Sõbrad märkavad, et Jeesus räägib kaevul juttu samaaria naisega. See pani neid
imestama, kuid ometi ei öelnud kumbki: „Mis sa temalt tahad?” või „Mida sa temaga räägid?”

Naine jätab oma veekannu kaevu juurde ning tõttab kodukülla tagasi.
Jüngrid pakuvad Jeesusele toitu, mida nad olid külast saanud.
Aga Tema ütleb neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.” Siis arutavad jüngrid

omavahel: „Kas keegi on Talle süüa toonud?”
Jeesus ütleb neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja

lõpetan Tema töö. Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen
teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! Nüüd saab lõikaja palka
ja kogub vilja igaveseks eluks, et niihästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah,
siin on tõsi see ütlus: „Üks on, kes külvab, ja teine, kes lõikab.”

Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on
näinud vaeva, ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.”

Filippus vaatab Naatanaelile otsa ning noogutab Jeesuse sõnade kinnituseks. „Oleme
tänulikud Issandale, et ta on oma Sõna külvanud niihästi meie seas kui ka selles Samaaria
külas. Eesseisev lõikus saab Talle olema auks!“
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