
PAASTUAJA 5. PÜHAPÄEV Judica Kannatuse pühapäev

Lugemine püha Luuka evangeeliumist 13. peatükist
Luuka (11: 43 – 44) 13:31–35 Jeesust hoiatatakse ja Ta kurdab Jeruusalemma saatuse pärast

ÕNNISTATUD OLGU, KES TULEB ISSANDA NIMEL!

Kaks variseri, Elhanan ja Sibbekai, kiirustasid Jeruusalemmast välja. Nad olid võtnud
nõuks minna Jeesusega rääkima. Nad olid kuulnud, et Jeesus ja jüngrid pidid tulema
paasapühadeks Jeruusalemma. Variseridele oli teada, et valitsev juutide kuningas Heroodes on
otsustanud Jeesuse kinni võtta ja tappa.

Elhanan oli Sibbekai ettepanekule, minna Jeesust hoiatama, esialgu kõvasti vastu
seisnud. Oli ju teada Jeesuse suhtumine variseridesse ja kirjatundjatest. See oli kõike muud kui
sõbralik. Jeesuse oli korduvalt varisere süüdistanud, et nad on isekad ja auahned, et Jumala
tõelised väärtused on jäänud neile kättesaamatuks.

Sibbekaigi oli kuulnud paljude variseride käest, kuidas Jeesus oli variseride kohta öelnud
palju süüdistavaid sõnu, kuid miski Jeesuses oli teda köitnud. Jeesuse kõned, õpetused ja
tervendusteod olid pannud Sibbekaid uskuma, et Jeesuse puhul on tegemist Jumala tõelise
prohvetiga. Jeesus oli täidetud Jumala Püha Vaimuga, see on Jeesuse tegudes ilmsiks saanud.

Viimaks nägidki variserid Jeesust rahva keskel.
Nad astusid Jeesuse juurde ja ütlesid Talle: „Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes

tahab Sind tappa!” Aga Tema ütles neile: „Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan
kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega
lõpule. Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet
hukataks mujal kui Jeruusalemmas.

Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid,
kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otsekui kana kogub
oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud! Vaata, teie koda jäetakse maha! Aga ma ütlen
teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete: Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel!”

Elhanan mõtles Jeesuse sõnade üle järele. „See mees on tõeline prohvet,“ tunnustes ta
Sibbekaile. „Ta ei kohku tagasi mille eest. Ta on otsustes nii kindel. Heroodes võib Jeesusele
surma soovida, kuid ta ei suuda Jeesust murda.“

„Mulle tundub, et Jeruusalemma rahvas ja ilmselt ka kogu Juuda ning Iisraeli rahvas,
kõik Aabrahami järeltulijad ei suuda ära tunda Jeesuses Jumala saadikut, vaid hoopis muudel
rahvastele saab osaks äratundmine ja rõõm Jeesuse õpetusest.“ ütles Sibbekai. „Korduvad
taas prohvet Jesaja sõnad, kes on öelnud: „Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole
nõudnud; ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud; ma olen öelnud rahvale, kes mu
nime ei ole appi hüüdnud:
„Vaata, siin ma olen! Vaata, siin ma olen!”

Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes
käib teed, mis ei ole hea, rahva poole, kes mind ärritab, alati mind trotsib rohuaedades
ohverdades ja telliskivide peal suitsutades.“

„Kuid pane tähele, et rahvas tuleb Jeesuse Jeruusalemma jõudmist tervitama sõnade:
„Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel!“ Ja siis keerab Jeesusele jälle selja.“

Elhanan ja Sibbekai pöördusid Jeruusalemma tagasi. Üsna varsti jõudsin sinna ka
Jeesus ja Tema jüngrid.
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