
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV, Exaudi. Püha Vaimu ootus. 1. lugemisaasta

Johannese evangeelium 15:26–16:4 Tuleb Lohutaja, Tõe Vaim, siis Tema tunnistab minust

USTAVUST!

Andreas on mõttesse vajunud. Ta on jäänud mõtlema Jeesuse sõnade üle: „Et te ei
komistaks.“ Nad kaheteistkümnekesi on olnud esimesed ja Jeesuse kõige lähemad õpilased.
Jeesus on nad tunnistanud apostliteks, ehk andnud neile erilise staatuse teiste järgijate
seas. Andreas on kogu aeg püüdnud olla Jeesusele võimalikult lähedal, et ükski Tema sõna
ei jääks kuulmata.

Andreas on uhke oma venna, Siimona üle. Jeesus andis Siimonale lausa uue nime –
Peetrus – see tähendab ’kalju’. Peetrus on Jeesuse ustav kaaslane ja lähim sõber olnud kõik
need rännaku päevad. Peetrus on kõigi kuuldes tunnistanud oma igavest ustavust
Jeesusele.

Andreas astub Peetruse juurde, et küsida vennalt, mis tema arvab Jeesuse
hoiatusest komistamise kohta.

Peetrus muutub selle küsimuse peale väga tõsiseks. See teema on vestlustes
Jeesusega ennegi päevakorda tõusnud. Peetrus on tõepoolest kinnitanud Jeesusele, et ta
on valmis Tema eest surema ning ei reeda Teda kunagi! Peetruse on teinud murelikuks see,
kuidas Jeesus talle viimane kord vastas: „Tõesti, ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk
laulab, salgad sina mu kolm korda ära.“ Peetrus ei taha seda Jeesuse ettekuulutust kuidagi
uskuma jääda.

„Tead,“ alustab Peetrus vastust vennale „ma arvan, et ma olen nii tugev nagu Jeesus
ja ma ei karda inimeste kurjust ja tagakiusamist. Ma tahan väga olla ustav Jeesusele kuni
surmani ja mitte mingil juhul taganeda kõigist neist lubadustest, mida ma olen Talle andnud.
Aga ometi käib mu südame alt vahel läbi nagu külm tuul: kas ma ikka olen nii tugev, kas ma
ikka suudan olla üle oma inimliku nõrkuse, kas ma võin olla kindel, et ma ei eksi.“

„Aga Jeesus rääkis ju, et tuleb Tõe Vaim,“ tuletab Andreas meelde Jeesuse sõnu.
„Püha Vaim, kes lähtub Isast, Jumalast. Püha Vaim on tunnistus Jeesusest ja meie peame
tunnistame Jeesusest, sest me oleme olnud Temaga algusest peale.“

„Jah, vennas, sul on õigus,“ Peetruse näost peegeldub kergendustunne. „Mõtle,
millise uhke varustuse on Jeesus meile andnud: meil on usk Jumalasse ja Jeesusesse –
sest keegi ei saa Jumala juurde muidu, kui Jeesuse kaudu, ning lõppeks on Jeesus lubanud
meid varustada ka Püha Vaimuga! Püha Vaim saab meile Lohutajaks, meie usu kinnitajaks,
meie mõtete puhastajaks ja tegude õnnistajaks! Jeesus on teinud tõeks kõik omad
lubadused, küllap saame me kogeda ka tõelist ja ehtsat Tõe Vaimu, just nii, nagu on olnud
Jeesuse antud lubadus. Ma tahan olla kuni surmani Jeesuse kõrval, olla ustav oma Sõbrale!
Loodan, et mu julgus mind alt ei veaks ja meelekindlus toetaks sõnu ja tegusid.“

Andreas on mõelnud selle üle, kas ta võiks olla kellegi sõprusele sama truu, anda
sõbra eest kõhkluseta oma elu. Kindlasti on Andreas valmis andma oma elu Jeesuse eest!
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