
PAASTUAJA 4. PÜHAPÄEV Laetare. Eluleib. 3. lugemisaasta

Lugemine püha Johannese evangeeliumist 6. peatükist
Johannese 6:48–58 Jeesus kõneleb tõelisest leivast

Jh 6: 1 – 12; 41 – 59

ELULEIB

Jaakobus ja Johannes kõnnivad Kapernauma tänavatel, nad on saanud turult leiba ja
veini. Nüüd kõnnivad nad tagasi Jeesuse peatuspaika, kus ka ülejäänud kümme jüngrit on
peavarju saanud.

Noor Johannes küsib vanemalt vannalt: „Kuule Jaakobus, kas Jeesus saaks teha nii veel
kord, nagu ta tegi mõne päeva eest seal, teisel pool järve. Nii nagu Ta siis söötis viie leiva ja
kahe kalakesega viite tuhandet meest?“

„Sa ei tohi sedasi Jumalat kiusata. Jumal annab nii nagu Ta vajalikuks peab, mitte nii
nagu sina tahad. See viietuhande mehe söötmine oli tegelikult nagu näiteks sellest, kuidas
Jeesuse õpetust jätkub mitte ainult meile kaheteistkümnele, vaid viiele tuhandele ja seda jääb
üle, nii et seda saab jagada veel miljonitele.“

„Aga see, mida Jeesus täna sünagoogis rääkis, et me peame sööma Tema ihu ja jooma
Tema verd. Kas see mitte julm pole. Või on sellelgi suurem ja varjatum mõte?“ uurib Johannes
vennalt edasi.

„Kindlasti on sellel sügavam mõte, muidu poleks Jeesus seda meile ju jutustanud. Ega
ma ka päris täpsel pole veel aru saanud, aga Jeesus on ju rääkinud sellest mitmel korral, et
Tema on eluleib, Tema toidab inimesi tõeliselt. Ma olen selle üle mõelnud. See on nii, et see
kõik, mis Jeesus teeb – Tema sõnad, Tema õpetus, Tema imeteod, Tema tervendamised –
need kõik peavad meid julgustama ja kinnitama meie usku Jumalasse, kellest kõik, mis meil on
ja mis me oleme, lähtub.

Jeesus jutustas sünagoogis ju, et see leib, millega Mooses rahvast kõrberännakul toitis,
andis inimestele küll jõudu ettevõtmist jätkata, kuid see ei andnud lepitust ega igavest elu. See,
millega Jeesus meid toidab annab igavese elu, kui me seda usume.“

Johannes peab nende sõnade üle veel mõtlema. Ta kohendab oma kandamit, milles
vaikselt loksub vein. Seda veni jagavad nad täna õhtul Jeesusega üheskoos söögilaua
osaduses.

Johannes palvetab mõttes: „Armas Taevane Isa, anna meile kõvad, et kuulda Sinu
õpetust, mida Sa meile jagad Jeesuse abiga, anna meile silmad märgata Sinu imetegusid ja
neid mõista, anna meile suured armastavad südamed, et me saaksime üksteist hoides teenida
Sind. Õnnista ja hoia meid kindlas usus. Aamen.“
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