
ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV A AASTAL

(Esimene lugemine Js11 ,1-10)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

Sellel päeval ajab Jesse tüvi uue võsu ja oks tema juure seest kannab vilja. 
Tema üle on Issanda Vaim - tarkuse ja mõistuse vaim, nõu ja vägevuse vaim, 
teadmise ja vagaduse vaim, ning jumalakartuse vaim täidab teda. Tema ei mõista 
kohut silmanägemist mööda ega otsusta kõrvakuulmise järgi, vaid mõistab vaestele 
õigust ja tasaste üle maa peal ta otsustab tões. Tema lööb ülekohtutegijat oma 
suu sauaga ja hingeõhk tema huultelt surmab jumalatu. Tema niuded on vöötatud 
õiglusega ja ustavus on side ta puusadel. Siis elab hunt tallega koos ja panter 
magab kitsekese kõrval. Vasikas, lõvi ja lammas on üheskoos ja väike poiss 
karjatab neid. Lehm ja karu on karjamaal, nende pojad magavad ühes ja lõvi sööb 
õlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ning võõrutatu sirutab oma käe 
mürkmao pessa. Ei tehta kurja ega tapeta kogu mu pühal mäel, sest maa on Issanda 
tundmist täis nii nagu vesi merd täidab. Sel päeval saab Jesse võsu rahvaile 
märgiks - märgiks, mida otsivad kõik hõimud, aga tema rahupaik on täis kirkust.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps72 , 1-2. 7-8. 12-13. 17 R:7)
R: Tema päevil õitseb õiglus ja rahuküllus igavesti.

Jumal, anna kuningale tarkust mõista kohut
ja oma õiglus kuningapojale.
Et ta mõistaks su rahvale õigust
ja oleks õiglane sinu vaeste vastu.
R:

Tema päevil õitseb õiglus ja rahuküllus
kuni kuu kaob ära.
Ja ta valitseb merest mereni,
Eufrati jõest kuni maailma otsani.
R:

Tema päästab rõhutu, kes appi hüüab,
vabastab vaese, kellel puudub abimees.
Säästab nõtra ja viletsat,
päästab vaeste hinged.
R:

Tema nimi püsigu igavesti,
päikesest kauem õitsegu tema nimi.
Temas olgu õnnistatud kõik rahvad,
kõik hõimud ülistagu teda.
R:

(Teine lugemine Ro15 ,4-9)
Lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:

Vennad, kõik see, mis kirjas seisab, on kirja pandud meile õpetuseks, et meil 
püsivuse ja pühakirjas leiduva lohutuse kaudu oleks lootust. Aga püsivuse ja 
lohutuse Jumal andku teile üksmeelt isekeskis Jeesuse Kristuse eeskuju järgi, et 
te ühel meelel ja ühest suust ülistaksite Jumalat, meie Issanda Jeesuse Kristuse 
Isa. Sellepärast võtke üksteist vastu nii nagu Kristus on teid Jumala kirkusse 
vastu võtnud. Ma ütlen teile, et Kristus on saanud ümberlõigatute teenriks 
Jumala tõe pärast - isadele antud tõotuse kindlustamiseks - et paganadki näeksid 
Jumala halastust ja ülistaksid teda, nii nagu on kirjutatud: "Seepärast ma 
ülistan sind paganate seas ja laulan kiitust sinu nimele".



See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Lk 3,4.6.)

Halleluuja. Valmistage Issandale tee, tema jaoks tehke sirgeks rajad.
Kogu inimkond saab näha Jumala lunastust. Halleluuja.

(Evangeelium Mt3 ,1-12)
Lugemine püha Matteuse evangeeliumist:

Neil päevil tuli Ristija Johannes Juuda kõrbesse. Ta kuulutas ja ütles: 
"Parandage meelt, sest jumalariik on lähedal. Tema kohta, kes ta on tulemas, 
ütlebki prohvet Jesaja: "Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tema 
jaoks tehke sirgeks rajad"." Aga Johannese rõivad olid kaamelivillast ja nahkvöö 
ta niuete ümber, ning tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi. Tema juurde 
kogunes kokku Jeruusalemma ja Juudamaa - kogu Jordani ümbruskonna rahvas; ja 
siis, kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões. 
Aga kui ta nägi paljusid varisere ja sadusere ristimisele tulevat, ütles ta 
neile; "Teie, rästikute sugu, kes on teid hoiatanud põgenema tulevase viha eest? 
Kandke nüüd õiget meeleparanduse vilja ja ärge hakake ütlema: "Meie isa on 
Aabraham", sest nendest kividest siin võib Jumal äratada Aabrahamile lapsi. 
Kirves on juba puude juurtele pandud, ja iga puu, mis ei kanna head vilja, 
raiutakse maha ja visatakse tulle. Mina ristin teid veega, meeleparanduse 
märgiks, aga tema, kes ta tuleb pärast mind, on vägevam kui mina. Ja mina pole 
seda väärt, et võiksin tema sandaalegi kanda. Tema ristib teid Püha Vaimu ja 
tulega. Juba hoiab ta tuulamislabidat käes, ja ta puhastab oma rehealuse ning 
kogub oma nisu aita, kuid aganad ta põletab ära tules, mis iialgi ei kustu."
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad. Meie, inimesed, pole Jumalale võrdseks partneriks, meil 
pole kuidagi võimalik talle survet avaldada. Nagu Jumal on prohveti kaudu oma 
valitud rahvale ilmutanud: "Ärge hakake ütlema: "Meie isa on Aabraham", sest 
nendest kividest siin võib Jumal äratada Aabrahamile lapsi."

Nii ei tohi meiegi Jumalat enda pärisomandiks pidada ja kõrgilt kuulutada: 
"Jeesus Kristus on meie Issand", sest kui meie Jumalale head vilja ei kanna, 
võib ta kividest luua mitte ainult Aabrahami lapsi, vaid ka kristlasi...
Me loeme patutunnistuse...

Jutlus

"Valmistage kõrbes Issandale tee, tehke kõnnumaal tasaseks Jumala rada. Kõik 
orud tõusku ja mäed vajugu, kõver tee saagu sirgeks ja konarlik siledaks!" Nii 
on kuulutanud prohvet Jesaja (40,5). Aga kuidas peaksime meie sellele 
üleskutsele järgnema? Kas me peaksime tõesti haarama labidad ning asuma 
ümberkaudseid künkaid ja mägesid laiali pilduma, et kõik maa saaks siledaks ja 
kõik teed sirgeks? Labidas kätte ja muudkui edasi - mis oleks lihtsam! 

Teatud mõttes oleks kindlasti tore, kui näiteks ka autoga sõitmiseks piisaks 
vaid gaasipedaalile vajutamisest, kui poleks vaja ei sidurit, pidurit ega 
rooliratast - lihtsalt mida kõvemini pedaali tallad, seda kiiremini kohale 



jõuad.

Kahjuks pole autojuhtimine siiski nii lihtne, ja Issandale tee valmistamine on 
kindlasti veel palju raskem. Töö tegemine ja vaeva nägemine polegi vahel nii 
kurnav ja närvesööv kui kogu projekti ettevalmistus - otsuse langetamine, õige 
alguspunkti seadmine ja sobiva ajahetke äraootamine.

Kuid süvenegem hetkeks sellesse, mida prohveti üleskutse tegelikult ütleb. 
Hüüdja hääl: valmistage kõrbes Issandale tee, tehke kõnnumaal tasaseks Jumala 
rada! - Kuskohas? Kõrbes?!... Kiirteid autode jaoks Jeesuse ajal ju ei olnud, 
ning kaamelite seljas võis lihtsalt rahulikult üle liivaväljade rännata. Pealegi 
kuhjab tormituul kõrbeluited varsti teise kohta, nii et terved oaasid ja linnad 
tuleb vahel pealetungiva liiva tõttu maha jätta - inimkätega ehitatud teedest 
rääkimata. Aga seesama prohvet Jesaja visandatud võrdpilt saab Ristija Johannese 
suus juba selge sisu: parandage meelt, sest Jumalariik on lähedal! 

Üks elatanud luteri vaimulik, hea sõber, tunnistas mulle kord: "Ma olen kogu elu 
palvetanud, ausalt järele mõelnud ja palju lugenud, aga mulle tundub, et 
sellest, milles Jumala tahe võiks seisneda, sellest saan ma üha vähem aru." 
Samas ei seganud see tõdemus tal elada, ei vähendanud tema elurõõmu ega usku - 
sest ta mõistis, et aru tuleb saada mitte niivõrd Jumalast kui iseendast ning 
nendest võimalustest ja vastutusest, mis meile on usaldatud.

Jumala tahte otsimine nõuab, et leiaksime vastuse ühele küsimusele: kui sa oled 
usklik inimene, siis kas on ka midagi, mida sa teed siiralt ja ainuüksi Jumala 
jaoks, omakasupüüdmatult ja otseteed...? Kas me teeme midagi ilma selleta, et 
eksiksime omaenda tagamõtete konarlikele ja kõveratele teedele, takerduksime 
enesekesksuse mägedesse ja orgudesse?

Jumala tarkus, mida see maailm sageli rumaluseks peab, algab iga üksikisiku 
jaoks usaldusest tema vastu - seal, kus inimlik tarkus ammendub. Siinkohal on 
sobilik meenutada vana piiblilugu, kuidas Noa hakkas kogu rahva naeru ja pilgete 
saatel kuivale maale laeva ehitama, ilma et oleks teadnud, milleks seda vaja on. 
Ümberkaudsed kohtlesid teda pahatahtlikult, kuigi põhjust neil ju ei olnud: Noa 
ei teinud kellelegi kurja, ei parastanud teisi ega ülistanud ennast. 

Igaüks meist teenib küll Jumalat kõige sellega, mida ta siin maailmas head teeb, 
kuid vahel on hädavajalik, et inimene parandaks meelt, pöörduks oma 
sissejuurdunud rutiinist ja seesmisest tardumusest. Nagu vist kõigil aegadel, on 
see jätkuvalt ajakohane ka tänapäeva maailmas, kus materiaalsed väärtused on 
inimest täieni alla neelamas ja heade kavatsuste tagant avaneb nii sageli 
omakasupüüdlik ellusuhtumine.

Armsad õed ja vennad, Jumal ootab meilt meeleparandust, ja seetõttu on Kristuse 
tulemise ettevalmistamiseks labidatest ja rehadest vähe abi. Need orud ja mäed, 
mis takistavad tema jõudmist meie juurde, on meie endi hinges, kuid need tuleb 
kõigepealt üles leida. Jumalale meelepäraseks isiksuseks kujunemine eeldab 
muuhulgas ka võimet oma käitumist ümber hinnata. Sest kui igavese õndsuse jaoks 
on üldse mingit lootust, siis on selleks meile Jumalast antud loomingulisuse 
kasutamine, oma vigadest õppimine ning tahe püüelda tema headuse ja tarkuse 
poole. Aamen.


