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TAEVARIIGI KODANIKUNA MAAILMAS

Jaakobus kuulas Peetruse ja Andrease kõnelust teel ülemisest toast Ketsemani
aia poole. Jaakobus oli isegi mõelnud Jeesuse sõnade üle, mida õpetaja oli neile
lausunud paasasöömaajal. Neid lugusid, mis Jeesus viimasel õhtul rääkis oli erakordselt
palju. Jeesus õpetas ja julgustas oma jüngreid. Kõigi nende lugude üle tahaks teistega
veel arutleda.

Jaakobus kuulas, kuidas vennad rääkisid sellest maailmast, millest Jeesus on
pärit. Jeesus oli neile taas kinnitanud, et Ta pole pärit sellest maailmast, Ta on pärit
Taevasest kuningriigist – Jumala juurest. Jeesus oli neile rääkinud ka sellest, kuidas Ta
läheb Taevasse, oma Isa majja neile ette valmistama eluasemeid. Seega, on neilgi lootus
saada kord sinna, kuhu on Jeesus minemas.

Jaakobus meenutas Jeesus palvesõnu paasalaua äärest, kui Jeesus palvetas,
öeldes: „Ma olen teatavaks teinud Sinu nime inimestele, keda Sina mulle oled andnud
maailmast. Nad olid Sinu omad, ja Sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud Sinu
sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis Sina oled andnud mulle, on Sinu juurest,
sest need sõnad, mis Sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need
vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit Sinu juurest, ning uskunud, et Sina
oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest,
keda Sina oled mulle andnud, sest nad on Sinu omad. Ja kõik minu oma on Sinu oma ja
Sinu oma on minu oma, ning mina olen kirgastatud nendes.”

Jaakobus mõistis nüüd, et Jeesus palvetas oma jüngrite, nende kõigi eest. Jeesus
palvetas Jumala poole, et kõik Tema õpetatud sõnad jääksid edasi elama maailma.
Jeesus on palunud kõigi omade eest, keda ta kord ootab enda juurde Taevasesse
kuningriiki, et kõik need ustavad jüngrid püsiksid usus Jumalasse ning püüdleksid Jumala
tõe poole lootuses Jeesuse nimesse, pidades Jeesuse käske.

Jeesus oli lubanud, et kuni saabub nende tund, on Jumala Tõe Vaim nendega.
Jaakobus pöördus Peetruse poole: „Hea vend, Peetrus! Tuleta meelde Jeesuse

sõnu, kui Ta ütles, et meiega jääb Lohutaja, Püha Vaim, kelle Jumal saadab meile
Jeesuse nimel, kui Ta ära läheb. Jeesus ei õpetanud meid nii nagu seda maailmas
tehakse, vaid õpetas meid Taevaste tarkustega.

Seda kõike, mida Jeesus on meile õpetanud, peame meiegi maailmale õpetama.
Seda, kuidas Jeesus Taevariigi kodanikuna maailmas õpetas ja juhatas, tervendas ja
lohutas, peame meiegi maailmale näitama.“

Peetrus noogutas. „Andku Jumal meile tarkust ja meelekindlust saada hakkama
selle ülesandega!“

Küllike Valk, 2014.


