
ÜLESTÕUSMISAJA 4. PÜHAPÄEV. Jubilate, Jumala rahva koduigatsus. 
2. lugemisaasta

Johannese evangeelium (14: 2) 17: 11 – 17; 1. Peetruse kiri (1: 3 – 9)

LOOTUS

Jeesus koos oma jüngritega läks üle Kidroni jõe. Nad läksid aeda, kus nad olid ka
varem käinud. Nad olid üheskoos pidanud ülemises toas paasasöömaaega. 

Paasapühad  Jeruusalemmas  olid  sellel  aastal  erilised.  Jeesus  oli  oma  jüngritega
söögilauas pikalt rääkinud, neid õpetanud ja julgustanud. 

Andreas astus Peetruse kõrvale ja küsis vennalt: „Peetrus, millisest maailmast Jeesus
rääkis, kui Ta palvetas, et Jumal meid hoiaks kurja eest.“

Peetrus vaatas Andrease poole ja vastas: „Sa mõtled seda Jeesuse viimast palvet, kui
Ta meie eest palvetas, öeldes: „Mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning
mina tulen Sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille Sina andsid mulle, et nad
oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid Sinu nimes, mille
Sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri
läheks täide. Nüüd aga tulen ma Sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm
oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile Sinu sõna ning maailm on vihanud neid,
sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et Sa võtaksid
nad ära maailmast, vaid et Sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu
minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões: Sinu sõna on tõde!”

„Jah, just seda! Millisest maailmast Jeesus rääkis?“ uurib Andreas.
„Ma arvan, et Jeesus rääkis Jumala Taevasest kuningriigist, kus on eluasemeid meie

kõigi  jaoks.  Aga  kuni  meie  aeg  pole  veel  täis,  peame me seisma vastu  kiusatustele  ja
tagakiusamistele siin maailmas, tehes kõike seda, mida Jeesus on meile õpetanud.

Jeesus  on  meid  uuesti  sünnitanud  elavaks  lootuseks.  Meid  hoitakse  usu  kaudu
Jumala väes päästeks, mis on viimasel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest me rõõmustame
üliväga, ehkki praegu peame mõnda aega kurvastama ja olema mitmesugustes kiusatuste.
Me peame kanda hoolt selle eest, et meie usk läbikatsutuna leitaks olema palju hinnalisem
kullast,  mis on kaduv.  Meie usul  peab olema uus eesmärk, uus lootus – lootus hingede
päästele. Kord, kui selleks aeg on käes!“

„Kord, kui selleks aeg on käes!“ kordas Andreas Peetruse sõnu.
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