
PAASTUAJA 2. PÜHAPÄEV. Palve ja usk. 2. lugemisaasta

Lugemine püha Markuse evangeeliumist 9. peatükist
Markuse 9:17–29 Jeesus tervendab langetõbise poisi

KÕIK ON VÕIMALIK SELLELE, KES USUB!

Jeesus tuli koos Peetruse, Johannese ja Jaakobusega mäest all. Eemalt nägid nad
jüngreid ja suurt hulka Kaisarea külarahvast. Üks poiss oli tee peal tolmu sees maas, ja rahvas
vaatas õnnetut abitult. Jüngrid vahetasid omavahel pilke. Nad olid proovinud poissi aidata, aga
nii palju neil Vaimu väge polnud, et poissi terveks teha ning kuri vaim temast välja ajada.

Poisi isa märkas lähemale tulevat Jeesust ja hüüdis Talle: „Õpetaja, ma tõin Sinu juurde
oma poja, kellel on keeletu vaim, ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu
poeg ajab vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin Su jüngritele, et nad
ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud.” Aga Tema vastas neile: „Oh uskmatu sugupõlv! Kui
kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu
juurde!” Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss
kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades.

Ja Jeesus küsis tema isalt: „Kui kaua see juba temaga nõnda on?”
Aga tema ütles: „Lapsest saadik, ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et

teda hukata. Aga kui Sa midagi võid – tunne meile kaasa ja aita meid!” Aga Jeesus ütles talle:
„Sa ütled: Kui Sa võid! Kõik on võimalik sellele, kes usub.” Otsekohe hüüdis lapse isa: „Ma
usun, aita mind mu uskmatuses!” Aga kui Jeesus nägi, et rahvahulk kokku jookseb, sõitles Ta
rüvedat vaimu: „Sina keeletu ja kurt vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi
enam tema sisse!” Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otsekui
surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles,
ja poiss tõusis püsti.

Külarahvas taandus teel kahte lehte, et teha ruumi tervenenud poisile ja tema isale.
Poiss kõndis isa kõrval sirgelt, tema pilk on selge ja julge, kui ta vaatab otsa oma naabritele.

Ja kõik nägid, kui sinised on poisi rõõmsad silmad ja kui õnnelik on tema naeratus. Enam
ei pea poiss kunagi kartma inimeste keskel olla. Enam kunagi ei pea tema perekond tema
pärast häbenema või hirmu tundma. Poiss oli õnnelik, et sai kõndida. Ta saab oma tolmused
riided vahetada korralike vastu. Ta oli justkui uuestisündinud.

Jeesus ja jüngrid läksid oma teed. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid Ta jüngrid Temalt
omavahel olles: „Miks meie ei suutnud seda välja ajada?” Ja Jeesus ütles neile: „See tõug ei
lähe välja millegi muu kui palvega.”
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