ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV B AASTAL
(Esimene lugemine Js40 ,1-5.9-11)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
"Lohutage, lohutage minu rahvast", ütleb teie Jumal. Rääkige
Jeruusalemma südamele ja kuulutage temale, et tema vaev on
lõppenud ja tema süü lepitatud. Kuulutage temale, et ta on saanud
oma pattude eest karistada, kahekordselt kõigi oma pattude eest.
Hääl hüüab: "Valmistage kõrbes Issandale tee, tehke kõnnumaal
tasaseks Jumala rada. Kõik orud tõusku ja mäed vajugu, kõver tee
saagu sirgeks ja konarlik siledaks. Siis ilmub Issanda au ja kogu
loodu saab seda näha. Astu kõrgele mäele, sina kes sa Siionile
rõõmusõnumi tood, tõsta valjusti oma häält, Jeruusalemma
rõõmukuulutaja! Tõsta häält, ära karda. Ütle juuda linnadele:
"Vaata, teie Jumal! Vaata, Issand tuleb väes ja tema käsivars
valitseb! Vaata, tema käes on palk töö eest ja tema autasu on ta
ees! Tema hoiab oma karja nagu karjane, kogub kõik lambad oma
käsivarrega, kannab tallesid süles ja talutab imetajaid lambaid.
See on Jumala Sõna.
(Vastulaul Ps85 ,9ab-10. 11-12.13-14 R:)
R: Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid.
Ma tahan kuulda, mida Issand Jumal räägib,
tõesti, ta kuulutab rahu oma rahvale ja oma vagadele.
Tema abi on ligi neile, kes teda kardavad,
tema kirkus elab meie maal.
R:
Heldus ja tõde saavad kokku,
õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
maa seest võrsub tõde,
õigus vaatab alla taevast.
R:
Jah, Issand annab meile kõik hea,
meie maa kannab vilja,
Õiglus kõnnib tema ees
ja käib tema jälgedes.
R:
(Teine lugemine 2Pe3 ,8-14)
Lugemine püha apostel Peetruse teisest kirjast:
Mu armsad, ärgu see olgu teil teadmata, et Issanda juures on üks
päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. Issand ei
viivita täitmast oma tõotust, nagu arvavad mõned, vaid tema on
teiega kannatlik. Tema ei taha ju, et keegi hukkuks, vaid et kõik
parandaksid meelt. Sest Issanda päev tuleb nagu varas. Siis saab

taevas mürinal otsa ja maailma algained lagunevad tulelõõmas, ja
maad ning kõike, mis inimene on seal loonud, ei leita enam. Aga
kui see kõik on nõnda hukkumisele määratud - missugused peate siis
olema teie oma püha eluviisi ja vagaduse poolest, et te võiksite
Issanda päeva tulemist kiirustada ja ära oodata. Selle päeva
tulemist, mil süüdatud taevad saavad kuumuses otsa ja algained
tulelõõmas lagunevad. Kuid meie ootame tema tõotuse järgi uusi
taevaid ja uut maad, kus õiglus elab. Sellepärast, mu armsad,
oodake, et tema leiaks teid rahu sees - rikkumatutena ja
laitmatuina.
See on Jumala Sõna.
(Salm enne evangeeliumi Lk 3,4.5)
Halleluuja. Valmistage Issandale teed, õgvendage tema rajad,
kogu maailm saab meie Jumala lunastust näha. Halleluuja.
(Evangeelium Mk1 ,1-8)
Lugemine püha Markuse evangeeliumist:
Jeesuse Kristuse rõõmusõnumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud
prohvet Jesaja raamatus: "Vaata, ma läkitan oma saadiku sinu palge
eele, kes valmistab sulle tee". Hüüdja hääl on kõrbes: "Valmistage
Issandale tee, õgvendage tema rajad!"
Sel ajal oli Johannes kõrbes ja kuulutas meeleparanduse ristimist
pattude andeksandmiseks. Ja tema juurde tulid kokku kogu Juudamaa
rahvas ja kõik Jeruusalemma elanikud, ning kui nemad olid oma
patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. Aga
Johannese rõivad olid kaamelivillast, ja tema niuete ümber oli
nahkvöö; tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi, ning ta
kuulutas: "Pärast mind on tulemas keegi, kes on vägevam kui mina,
kellel ma ei ole väärt kummardades sandaalirihma lahti päästma.
Mina ristin veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga."
See on Issanda Sõna.
Sissejuhatus
Armsad õed ja vennad, kas te teate seda lugu? Metsikus läänes
tuleb salooni jänes, tellib klaasi viskit, istub lauda ja hakkab
laulma. Rebasele ei meeldi tema laul, ja ta teeb jänesele märkuse.
"Kas sa tahad minuga kakelda?" küsib jänes, "lähme välja, ma
näitan sulle!" Nad lähevadki välja, ning varsti tulevad tagasi läbipekstud rebane ronib laua alla, jänes aga istub tagasi lauda
ja laulab edasi. Siis tõuseb hunt toolilt - ka temale ei meeldi
jänese laul. Nemadki lähevad koos välja, ning varsti on
läbipekstud hunt tagasi. Jänes laulab oma viskiklaasi taga edasi,
aga nüüd ei julge keegi enam arvamust avaldada. Mõne aja pärast
pistab karu oma jämeda pea salooni ukse vahelt sisse ja müristab:
"Noh, kas siin pole enam kedagi, kellele minu sõbra jänese laul ei
meeldi?"...

Jah, armsad õed ja vennad, seda lugu, mida te just praegu
kuulsite, võib mõista kogu evangeeliumi kokkuvõttena taevasest
perspektiivist, kui Jumal tuleb kohut mõistma elavate ja surnute
üle. Või kas on teie hulgas äkki veel keegi, kellele ei meeldi
jänese laul? Ma arvan, et enne kui karu tuleb, tasub meilgi pattu
kahetseda.
Me loeme patutunnistuse...
Jutlus
Armsad õed ja vennad, kui Jeesus täna uuesti maailma saabuks,
kuidas peaks kirik teda vastu võtma? Olen minagi kirikuõiguse ja
liturgikaga tutvunud, aga mingeid eeskirju selle kohta, kuidas
peaks kohtlema inimest, kes väidab end olevat Jumala Poeg, ma
sealt küll ei leidnud. Kristliku usu kohaselt pole seda vajagi,
sest sarnasel viisil, nagu esimesel korral, Jeesus enam ei tule seda kinnitas ta ise oma siinviibimise ajal.
Paraku tema esimese tulemise ajal oli teisiti. Juudid teadsid Vana
Testamendi - ehk nende keeles "Tenahi" - prohvetite kuulutusest,
et Messias on tulemas, kuid mingile korrale selleks, kuidas teda
vastu võtta, polnud nende kirjatundjad ja preestrid mõelnud.
Ilmselt pole niisugust korda judaistidel tänapäevalgi - kuigi
peaks ju olema, sest nende arvates pole messias veel tulnud.
Teisest küljest teame, et hea sissejuhatus on sageli see, mis
ajendab inimest ka raskestiloetavasse raamatusse süvenema, ning
sellest vaatenurgast võime märgata, kui hoolikalt oli Messia tulek
ette valmistatud. Juba prohvet Jesaja kinnitas, et enne Messiat
peab tulema eelija - prohvet, kes kuulutab Lunastaja tulekut,
valmistab talle teed, ise Messias olemata.
Asjaolu, et Johannes oli Jeesusele ema poolt sugulane, mis meie
silmis võib seostuda onupojapoliitika ja maffiaga, mõisteti
Iisraelis lausa vastupidi. Vaadelgem kasvõi seda, missuguse
andumusega koostati genealoogiaid, kes kellest pärineb ja kes on
kelle poeg - sest usuti, et ka Jumala arm pärandatakse edasi
põlvest põlve. Näiteks kui Mooses oli Siinai mäel saanud ilmutuse
ja ülesande, siis toetus ta Egiptusse naastes kõigepealt oma
perekonnale ja tegi oma vennast Aaronist oma lähima kaastöölise.
Võib öelda, et Mooses oligi rahvajuhina preestritele ja
kirjatundjatele parimaks olemasolevaks eeskujuks, kelle sarnasena
pidi saabuma Messias. Kuid Moosesel ei olnud eelijat, ning juba
see fakt oleks pidanud rõhutama, et Messias pidi olema midagi
suuremat ja tähtsamat kui tema.
Tundub nii, et juutide ülemad tegelesid pigem sellega, kuidas end
valemessiate eest kaitsta - nad olid unustanud, kuidas rahvas omal
ajal Moosese vastu nurises ja mässas, ja kuidas ainult need, kes
uskusid temasse, tagasid valitud rahva jõudmise tõotatud maale.
Nüüd käis juutide ülemkiht aga just nurisejate ja mässajate

jälgedes. Seda oleksid nad võinud ju ka Mooseselt õppida, et
Jumala saadik ei ole kohustatud senistele ülematele meeldima,
nende teeneid tunnustama või nende visioone ellu viima. Võibolla
ei tulnud see mõte neile üldse pähegi, et valmessiate kõrval võiks
kord tulla ka tõeline Messias.
Armsad õed ja vennad, meilegi võib tunduda, et meie elu kulgeb
üsna rahulikult, et homne on sarnane eilsele - see on väga
tõenäoline. Aga kõigele argipäevasele rahule vaatamata ei tohi
unustada, et meie maine elu saab otsa. Igal inimesel tuleb kord
seista Jumala kohtu ees, ning kui me pole selleks valmistunud,
võib meid oodata üsna ebameeldiv üllatus.
Kui Ristija Johannes kuulutas: "Valmistage Issandale tee,
õgvendage tema rajad!", siis ei pidanud ta silmas neljarealise
kiirtee ehitamist, nagu tänapäeva inimesele võiks tunduda. Neil
kaugetel aegadel, kui kui kõrbes liiklemiseks kasutati kaameleid,
oli esiplaanil mitte tee ehitamine, vaid selle leidmine. Prohvet
lähtub oma ajastu kontekstist ja räägib suunast, kuhu poole peaks
pöörduma, et silmata juba varakult, kustpoolt Messias on tulemas,
ja siis temale vastu minna.
Sellepärast hüüabki hüüdja hääl kõrbes. Me peame õppima Jumalat
kuulama, kuulama ilma teda oma soovidega surnuks rääkimata...
Aamen.

