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Jēzus ieiešana Jeruzālemē ir notikums pilns ar manāmiem kontrastiem. Vispirms vieta 
kur Jēzus ieradās. Jeruzāleme ir  saukta “Svētā pilsēta” un ir uzskatīta kā “lielā Ķēniņa pilsēta”, 
par kuŗu dievlūdzēji ir lūguši ilgus gadus. Bet Jeruzāleme ir arī opozīcijas centrs Jēzum un citiem, 
kuŗi ir sludinājuši un pravietojuši par Dieva valstību.     Kāds garīdznieks ir rakstījis, ka jau Jēzus 
kalpošanas sākumā Galilejā, Jeruzālemes pilsēta ir iezīmējusies gan daudzsološos, gan 
draudošos veidos evaņģelija notikumā. Mateja evaņģelijā Jēzus ir mācījis par savu nāvi un 
augšāmcelšanos, sacīdams, ka Viņam būs jaiet uz Jeruzālemi, un būs daudz jācieš no vecajiem, 
virspriesteriem un rakstu mācītājiem, un ka Viņu nonāvēs un pēc trim dienām Viņš 
augšāmcelsies.”

Ar šo sajūtamo ironiju, – kā lai ticīgie ļaudis piedzīvo šo notikumu, kad Jēzus ieradīsies 
Jeruzālemē, pilsētā, kuŗā Viņš satiks savu likteni? Kā lai mēs svinam līdzi Jēzum Viņa ieiešanu 
Jeruzālemē, zinādami to, kas tur Viņu sagaida?                                                                                

Varbūt varam ko iegūt, vēršot mūsu skatu uz tiem diviem, nenosauktajiem Jēzus 
mācekļiem, kuŗi uzņēmās palīdzēt, izpildīt Jēzus vajadzības un prasības. Lai kautko iegūtu no 
šiem diviem mācekļiem, vispirms ir vajadzīga īsa piezīme. Es piekrītu tiem Svēto Rakstu 
izskaidrotājiem, kuŗi māca, ka tajās reizēs, kad parādās nenosauktas personas kādā Bībeles 
notikumā, mums, rakstu lasītājiem, ir atļauts ierakstīt sevi pašu tajā lomā, un atļaut evaņģelija 
notikumam mūs uzrunāt un pamācīt, lai saņemtu vēl ko vairāk mūsu ticības stiprināšanai un 
garīgai pieaugšanai.                                                              

Tā tad, domājot par šiem diviem mācekļiem, atļaujiet sevis pašus ierakstīt viņu lomās un 
kautko saņemt mūsu pašu garīgumam. Padomājiet par tiem diviem nenosauktajiem Jēzus 
mācekļiem. Pieņemam, ka abi ir bijuši klāt Jēzum, kad Viņš ir dziedinājis, sludinājis un mācījis 
gan par Dieva valstību, gan par to, kas Viņu sagaida Jeruzālemē. Kā šie divi saprata Jēzus 
ieiešanu Jeruzālemē un ko viņi domāja un, varbūt, neizteica par viņu Skolotāja plāniem?     

Liekas dabīgi, ka šiem diviem macekļiem būtu šaubas un izteikta pretestība Jēzus 
plāniem, doties uz Jeruzālemi, zinādami, ko viņi zina. Cilvēks dabīgi mēģina cīnīties pret visiem 
izaicinājumiem, grūtībām un ciešanām, kas nostājas pretīm. Vai šie divi mācekļi būtu citādāki? 

     Kas pataisa to visu vēl apmulsinošāku ir, ka Jēzus prasīja pēc šo divu mācekļu palīdzības, lai 
izpildītu Viņa plānu, kas beigsies ar bēdām un sāpēm. Zinādami, bez izpratnes, kas būs un kas 
notiks, abi mācekļi ir spiesti ņemt dalību šajā nozīmīgajā noti-kumā. Jēzus sūta viņus un saka 
viņiem: “Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ēzeļmati piesietu un ēzelīti 
līdz ar viņu, atraisiet tos un vediet pie manis.”

      Mācekļi zina par Jēzus nākamajām ciešanām un Viņa nokaušanu, un tagad viņiem ir prasīts 
palīdzēt iedarbināt visu turpinājošo chaosu. Varētu viegli saprast, ja abi mācekļi izteiktu šaubas 
un pretotos Jēzus nodomam, doties pretīm visam tam, kas Viņu sagaida. Abi mācekļi varētu 
viegli neizpildīt Jēzus prasību – nesameklēt ēzeli, nesagatavot iejājienu pilsetā un tā pasargāt 
Jēzu no tiem tumšajiem spēkiem, kas sagaida Viņu Jeruzālemē. 

     Mācekļi iet un izdara tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, un tā viņi atraida Viņa cilvēcisko dabu, 
nedarīdami to, ko briesmās varētu sagaidīt. Abi mācekļi iet ar drosmi, turēdamies pie Jēzus 
ieteikumiem. Jēzus zināja, ka ieiešanas plāns neizveidosies gludi bez kādām problēmām vai 



iebildumiem. Sagaidīdams tos, Jēzus jau sagatavo abus mācekļus un saka viņiem: “Ja kāds jums 
ko teiks, tad sakiet: Kungam to vajag.”

     Redziet, kas jau sākt notikt: starp visu veidojošo chaosu parādās Dieva nosvērtība. Jēzus zin, 
ka izpildot uzdoto, būs izaicinājumi, nesaprašanās, nedrošības un pat šaubas, bet Viņš dod 
saviem se-kotājiem drošību un garīgu vadību, tā stiprinot viņus, stāties pretīm nepatīkamai 
opozīcijai un nevēlamām bēdām.

     Vai Pūpolu svētdienas notikums vēsta daudz ko vairāk nekā mēs esam atļāvuši sev saprast līdz
šim? Jā, evaņģelija sludinājums ir, ka “Jēzus ir Ķēniņš”, gaidītais Mesija, kas ieiet Jeruzālemē, 
izpildot dievišķīgi paredzēto plānu; bet tajā dienā vēl daudz kas vairāk tika parādīts. Redzam, ka 
Kristus pats nāk ar varu un spēku vidē, kas ir pārņemta ar neziņām, šaubām un sāpēm. Ar Jēzus 
ierašanos neprātīgā un satricinātā vidē, sajūtama spilgtā kontrasta veidā Dieva noturīgā, 
pastāvīgā un nesatricināmā klātbūtne. Tur, visā nepatīkamajā chaosā, ir pats Dievs.

     Tas, ka Dievs ir piedzīvojams šajāg vidē, nozīmē, ka mācekļi var ticēt droši un neatļaut, lai 
bailes, šaubas vai nedrošības viņus pārņemtu. Dievs pats ir klāt un dod mācekļiem drosmi 
izpildīt pavēlēto, arī starp visu nepatīkamo un nevēlamo.

     Pūpolu svētdienā mēs, Jēzus sekotāji, esam aicinati netikai pievienot mūsu “Ozianna” slavas 
dziesmai Mesijam, bet esam arī mudināti piedzīvot Dieva klātesošo būtību chaosa starpā.

     Šāda ticības stāja ir parādīta kāda beļģu mākslinieka gleznā. Ar pirmo acu uzmetienu var viegli
redzēt, ka gleznas temats ir Pūpolu svētdienas notikums. Gleznas vidū ir Jēzus, apvīts ar oreolu, 
tā rādot Viņa svētumu, sēdot uz ēzeļa, kas ir apklāts ar drēbēm un segām. Jēzus, pacēlis savu 
labo roku, svētī tos, kas ir sapulcējušies ap Viņu. Nav nekādas šaubas, ka Jēzus, ka Mesija ir 
ieradies.

     Ir interesanti apskatīt sīkāki tos, kas ir attēloti ap Jēzu. Gleznas kreisajā stūrī parādās trīs 
figūras ar paceltiem deguniem, kuŗi uz Jezu skatās izsmejošā veidā, zobojoties.  Citā stūrī ir 
tirgotājs, kuŗš rāda savus izstrādājumus atgādinot to, ka Jēzus pirmais darbs Jeruzālemē ir padzīt 
pārdevējus un pircējus no tempļa.  Pārējais gleznas skats ir veidots no plašiem, krāsainiem otas 
triepieniem bez kādām detaļām. Izjūta ir, ka Jēzus ir ieradies un visapkārt Viņam ir tikai skaudība 
un nejaušība.

     Visinteresantākais ir šīs gleznas nosaukums. Ikkatrs šīs gleznas apskatītājs sacītu, ka 
nosaukumā noteikti būtu pieminēts kaut kas par Jeruzālemi, Pūpolsvētdienu vai Jēzu. Bet nē. 
James Ensor glezna ir nosaukta “Kristus ieiešana Briselē, 1889. gadā”.

     Es gatavoju šo rakstu Gaveņa laikā starp visādām neziņām un nesaprašanām.  Katru dienu tiek
ziņots par virusu, kuŗu mēģina apturēt, bet kas turpina izplesties pa plašo pasauli. Ir runas par 
nākotni un katrs izsaka savas domas par to, kā tā izskatisies, kas būtu jāmaina un kam jāpaliek. 
Katru dienu tiek atkārtotas ziņas par naidu, terrorismu, strīdiem un kaŗiem. Izliekas, ka vispārejā 
pasaules gaisotne sastāv no nejaušībām, dusmām, skaudībām, prasībām, alkatības un varas.

     Reizēm mūsu pašu individuālās dzīves liekās kā “Jeruzāleme”, sastādīta no sāpēm, 
izaicinājumiem, zaudejummiem un šaubām. Rūpējamies par mūsu tuvāko nākotni, par sevi 
pašu. Gribam iepriecināt Kristu, mēģinādami darīt to labāko, bet atzīstam, ka bieži mums 
neizdodas, jo valda mūsu paštaisnība, egoisms, vai pašmīlība. Vēlamies pacelt slavas dziesmu, 



teikt “Ozianna” bet mūsu nedrošība, sajūta, ka esam atstumti un atstāti, apklusina mūsu 
sludinājumu.

    Labā vēsts ir, ka Kristus ieiešana chaosā notiek arī šodien, tāpat kā tā notika Jeruzālemē pirms 
tūkstošiem gadu, kā arī Briselē 1889. gadā. Dieva sūtītais Mesija ir atkārtoti ieradies ikkatrā 
laikmetā, ikkatrā pasaules malā, ikkatra cilvēka dzīvē, lai dāvātu Dieva klātesošo būtību un 
mīlestību ikkatram, kuŗš to meklē un ir gatavs to saņemt.

     Jēzus ieiešana nejaušības un nedrošības vidē nebija tikai viens izolēts brīdis vēsturē. Dievs 
atkārtoti sūta Kristu pie ikkatra, kuŗš atrodas neziņā, vai šaubu pilns; kuŗš nesaprot, kā izpildīt 
uzdoto pavēli, vai jūtas nespēcīgs un vientuļš.

Šajā Pūpolu svētdienā varam droši pacelt mūsu balsis un skaļi izsaukt: “Ozianna, Dāvida dēlam, 
lai slavēts ir, kas nāk tā Kunga Vārdā! Ozianna augstība!”, jo pats Kristus ir tuvu klāt nācis mums 
ikkatram. Ozianna augstībā!  
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