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See aasta on nagu eelnevadki aastad alanud esimesel 
jaanuaril. Ajatus olemuses on see kuupäev justkui üks 
number teiste omasuguste seas. Ometi on omistatud 
just aastavahetusele eriline tähendus ning uue aasta 
tuultes on hea võimalus võtta oma elule või tegemistele 
uus suund. Isegi kui sõidetav nõlv tundub sama, ei tea 
tegelikult kunagi, kuhu tee lõpuks pärale viib. 
Jaanuari esimesed tunnid või lausa päevad on huvitav 
koht ajas ja ruumis, mil kõik paistab võimalik. 
Aastanumbri vahetus tundub suure ja võimsa 
muutusena, andes erilise usu endasse ja muutuste 
võimalikkusesse. Selline väline mõjutus kaunite tulede, 
peosära ja teistelt kuuldud suurte sõnadega võib vahel 
viia paratamatult pettumuseni, sest soov muutusteks ei 
ole tulnud sügavalt inimese enda seest. Oluline on seega 
valida endale realistlikud ootused tulevaks aastaks. 
Aasta algus on justkui maagiline aeg, millal saab eelnevalt 
külvatule tagasi vaadata ja hinnata lõigatud saagi rikkust 
või riknenud osa. Kui viljaga on lõigates kaasa tulnud 
umbrohtu, märga mulda või kahjureid, tuleks enne 
hoiule panemist saak hoolsalt puhastada ja sorteerida. 
Maapind, kus vili on kasvanud, tuleb vajadusel hooldada 
või valida sootuks uus koht. 
Jeesus ütles: „Vaata, külvaja läks välja külvama. Ja 
külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid 
ja nokkisid selle.  Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel 
polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud 
sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas 
ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate 
sekka ning ohakad sirgusid ja  lämmatasid selle. Aga osa 
kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni 
kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet.” Mt 13:3-7
Kui vilja on piisavalt ja kasvutingimused on olnud 
head, siis on oht muutuda mugavaks ning unustada 
vilja külvamine hoopis. See ei ole aga jätkusuutlik, 
sest hetkeline mugavus on ajalik ning kogu loodut 
iseloomustab pidev muutumine ja areng. Sarnane lugu 
on soovide ja plaanidega: kui vaid soovida, kuid mitte 
midagi teha oma soovide täitmiseks - jääb see vaid 
mõtteks või jagatud sõnadeks. 
Ma läksin mööda laisa põllust ja arutu inimese viinamäest,  
ja vaata, see oli üleni kasvanud umbrohtu, selle pinda 
katsid nõgesed ja kiviaed oli maha kistud. Õp 24:20,21

Pinnase ettevalmistamine, vilja külvamine, põllu eest 
hoolitsemine ja saagi lõikamine on aastaringis korduv 
tegevus ning seda saab hästi võrrelda lubaduste 
andmisega uue aasta lävel. Ajaga muutub iga saabuv 
aasta eelnevatega ja järgnevatega sarnasemaks. Kõik 
kordub, just nagu on enne olnud, kuid midagi on ikka uut. 
Uued soovid uueks aastaks, isegi kui sõnad on täpselt 
samad. Möödunud kogemuste vilja lõigates on kristlastel 
palju, mida lähedastele uue külvi eel soovida. 
Oluline on olla viljakas nii enda kui teiste jaoks. Õiged 
viljad on ilusad silmale, maitsvad keelele ning rikastavad 
ka vaimu.
Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, 
headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus - millegi niisuguse 
vastu ei ole Seadus. Gl 5:22
Need omadused on läbi ajaloo olnud vajalikud. Usun, et 
kui rajada oma sisemine vaimne alus nendele viljadele, 
siis saab ka iga aeg aastast olema õnnistuseks endale ja 
teistele.
Inimese suurim rikkus on tema ise, lähedased, kes 
teda hoiavad ja kelle eest hoolitseda. Kõik, mis meil on, 
tuleneb Jumalast, ja oluline on olla tänulik iga väiksemagi 
asja või hetke eest. Uusaastalubadused ei saa olla enese 
upitamiseks või ambitsioonide täitmiseks, vaid ülim 
eesmärk on kasvada ise ja aidata ka teistel kasvada 
Jumala riigi heaks. 
Oma uusaastasooviga loodan, et märkame üksteist 
rohkem ning oleme viljakad just õnnistavates tegudes. 
Soovin, et külvaksime aina rohkem head enda ümber 
ning hoiaksime külvi kiusatuste umbrohust vaba, mis 
tihti just märkamatult võib tekkida. Loodan, et eelnenule 
tagasi vaadates ja pilku uuele pöörates oskame me 
õppida vigadest ning hoolitseda usu ja armastuse 
seemnete eest, et järgmise aasta möödudes oleks nende 
saak veelgi rikkalikum. Head uut aastat!

uue aasta viljad
Elina Rätsep

nr 1 (51)

Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; 
kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Js 43:2
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Aasta tagasi ilmus mitu pikemat artiklit muusikali 
“Valgus valguses” sünniloost ning esimeste esietenduste 
järgsetest emotsioonidest. Eelmise aasta 10. ja 11. 
detsembril oli võimalik taas tulla jõulumuusikali 
vaatama. Suures osas kulges tegevus laval samamoodi, 
kuid väikeste muudatustega. Lisandunud oli vahva 
kuningate koorilaul ja etteaste, väikeste inglite 
uuendatud tants, lihvitud libreto ning Joosepi ja Maarja 
duett teekonnal. Väikesed muudatused tehti ka näitlejate 
osas. Esmakordselt astusid lavale ühe Petlemma naise 
ja kahe kuninga osatäitjad. Samuti oli üks väikestest 
inglitest siirdunud koori solistiks ning tema asemele 
pilvekoolis asus teine väike ingel.
Esmamulje peaproovi tulles oli täiuslik. Laulud ei 
kadunud mõtetest ja meeltest kogu muusikali ega 
kogu jõuluaja vältel. Misjonikoor ja solistid koos 
helitehnikute ja toetajatega olid kahe jõuluaja vahepeal 
saanud valmis heliplaadi muusikali lauludega ning 10. 
detsembril esitleti ka plaati. Nii oli võimalik sel korral 
jõulude ajal muusikali laulud nii koguduses kui ka kodus 
mängima panna ja kaasa laulda. Mõlemal päeval oli 
pärast etendust fuajees avatud kohvik, kust igaüks sai 
midagi maitsvat kohvi kõrvale põske pista, vestelda ning 
omavahel muljeid vahetada. 

Sel korral ma ise muusikali ei näinud, sest olin peaaegu 
kogu aja lava taga. Kui eelmisel aastal sain jälgida 
etendust pealtvaatajana, siis seekord oli mul suur rõõm 
korraks ühe Petlemma naisena ka lavale astuda. Kui 
jõudsin esimesena lava taha, püüdsid esimesena pilku 
kaks valguskahurit, mis seintele liikuvaid mummukesi 
kuvasid. Istusin teisi oodates lava serval ja nautisin 
uut olukorda, millesse pole keskkooli lõpuklassi 
jõuluetendusest saadik sattunud. Mõni minut hiljem 
kostus saalist aina valjemat sahinat, inimesi tuli järjest 
juurde. Nägin, kuidas koori tagumisest osast viidi 
saali toole juurde. See tähendas ainult üht - teisel pool 
lava on terve saalitäis pealtvaatajaid. Enne muusikali 
algust istusime juba kõik - Joosep, Maarja, Petlemma 
naised ja ingel Gabriel - lavaserval ning ootasime oma 
etteastet. Petlemma naised ootasid kõige kauem, kuid 
neilgi tuli kätte hetk uksest välja lavale astuda. Enne 
etendust mõtlesin, et kindlasti näen kedagi tuttavat saali 

tagumistes ridades, kellele lehvitada. Lavale astudes oli 
valgus nii tugevalt meile suunatud, et kogu ülejäänud 
saal jäi pimedusse. Alles kotiga lavalt alla granaatõunu 
jagama astudes hakkas silm seletama inimesi, kes saalis 
keskel vahekäigu äärmistel toolidel istusid. Mõne minuti 
pärast olime taas teisel pool uksi. Maarja ja Joosep olid 
edasi juhatatud paika, kus väike Jeesus sündima pidi. 
Meie saime kuulata ja kaasa elada laval toimuvale. Kui 
täht seina peale paistma hakkas, siis ainult lava tagant 
oli võimalik näha selle peegeldust nii katuseaknas, 
kui ka külgmises aknas. Ühe tähe asemel nägime meie 
kolme. Imeline! Karjaste laulu ja tantsu ajal hakkasid 
jalad iseenesest laulu taktis liikuma ja suu koos kooriga 
vaikselt kaasa laulma. 
Kui pärast lõpulaulu Jeesuse sõime ümber kogunesime, 
helises hinges rahu ja rõõm, justkui viibiksime päriselt 
Jeesuse sünni juures. Suur tänu muusika autorile 
Maarja Vardjale imeliste laulude eest, Jaana Maria 
Ungale libreto, kostüümide ja kogu tohutu panuse eest 
ning lavastajatele, solistidele, Misjonikoorile, lastele, 
osatäitjatele, et muusikal on just nii hea, kui ta on! Samuti 
tänu perenaisele Marilin Pärnale toitlustamise ja kohviku 
korraldamise ning külaliste lahke vastuvõtu eest!
Julgen öelda, et muusikal “Valgus valguses” on ainulaadne 
ja kaunis teos. Väga paljud, kes esimest korda muusikali 
vaatama tulid, olid vapustatud solistide, osatäitjate 
ja koori professionaalsusest ning kaunist muusikast. 
Unustamatu elamuse võtsid endaga kaasa ka kümned 
külalised Norrast.
Tänu olgu Jumalale, kes millelgi nii ilusal Mustamäe 
kirikus sündida on lubanud!
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Jeesus ütles: Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis 
suuremaid, sest mina lähen Isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et Isa saaks kirgastatud Pojas.  Jh 14:12-13

Valgus valguses paistab taas
Ülle Reimann
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 Issanda Jumala Vaim on minu peal, sest Issand on mind võidnud; ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, 
parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi... Js 61:1
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Palverännak Rostocki
Maris Kuldkepp

28.12-1.01 toimus Põhja-Saksamaal Rostockis 45. Taizé 
aastavahetuse noortekohtumine 18-35-aastastele 
noortele. Eestist osalesid koguduse vaimulik Tiina 
oma abikaasa Kaimoga, laste- ja noortetöötegija Maris, 
koguduse noored Mai-Liis ja Martaliis, koguduse 
vabatahtlik töötegija Elina ning Madis Harju-Risti 
kogudusest ja Natali Kuressaarest. 
Tegemist on iga-aastase noortekohtumisega ühes 
Euroopa linnas, kuhu oodatakse noori üle Euroopa 
ja ka maailma, et ühiselt palvetada, arutleda, jagada 
ja osaleda töötubades. Rostocki kohtumisele oli end 
registreerinud 4000 külalist, kuid lisaks neile osalesid 
palvustel ka võõrustajapered ja teisedki kohalikud ning 
välismaalased. Kohtumise keskmes on kolm korda päevas 
toimuvad palvused nagu Taizés kohapealgi. Noored 
majutatakse võimalusel kohalike koguduste peredesse 
ja hommikupalvused toimuvad just seal. Järgnesid Piibli 
väikerühmade kogunemised, pärast mida võtsime suuna 
Rostocki HanseMesse keskusesse suurele ühispalvusele. 
Pärastlõunal oli võimalus iseseisvalt linnaga tutvuda või 
osa võtta mitmetest töötubadest. Meie reisiseltskonna 
liikmed külastasid näiteks kohalikku sünagoogi, mošeed, 
vaimulikku meditatsioonikeskust ja Vana Testamendi 
teemalist vestlusringi. 
Vabatahtlikud Elina ja Mai-Liis majutati linna ühte 
korterisse kahe Lõuna-Korea neiuga. Ülejäänud neli 
noort elasid peredes Rostocki lähedal asuva väikelinna 
Bad Doberani maailmakuulsa kiriku Münsteri 
koguduses. Autojuhid Tiina ja Kaimo ööbisid hotellis.
Uus aasta tuli noortel kohalikus kirikus Taizé laule 
lauldes ja rahu eest palvetades. 
Järgmine noortekohtumine toimub 28.12.2023-
01.01.2024 Sloveenias Ljubljanas.

OSALEJATE MULJED:
Elina: Taizé uusaastakogunemise esimesest tutvustavast 
vastuvõtust kuni viimase palvuse järgse lõunani toimis kõik 
väga hästi ja sujuvalt. Inimeste lahkus, kes võtsid vastu, 
ja koostöö kõikides valdkondades näitas selgelt, kuidas 
Jumal suudab olenemata meie erinevustest liita meid kõiki 
üheks, toimivaks osaduseks. Minul oli võimalus täita pärast 
hommikusi palvusi vestluse koordinaatori rolli ning lõuna 
ajal tegutseda rõõmsameelse suunanäitajana. Päevakava 
oli tegus ning õhtuks meie korteri elanikud vägagi väsinud. 
Väsimusest olenemata sai sellest kogemusest kaasa häid 
mälestusi, suuri mõtteid, kohata vanu tuttavaid ning luua 
uusi tutvusi. 
Natali: Rostocki noortekohtumine oli minu jaoks väga 
mitmekesine kogemus. Viibisin 2022. aastal esmakordselt 
ja kokku kuus kuud Taizés ning see kogunemine oli ka 
mulle esimene sellelaadne üritus. Ma kirjeldaks seda kui 
rahvaste festivali, sest päevadesse mahtus nii palju uute 
inimestega läbimist - võõrustajaperedest inimesteni, 
kellega õhtust sõid ja keda enam ei kohanudki. Lisaks oli 
Rostock minule isiklikult eriline, sest taaskohtusin seal 
paljude sõpradega oma vabatahtlikuks olemise ajast. 
Suur-suur aitäh Tiinale reisi korraldamise eest! Oli väga 
tore lihtsalt bussile hüpata ning aastavahetus osaduses 

veeta.
Martaliis: Minu jaoks oli see esimene Taizé kogunemine, 
kus käinud olen. Kogemus oli väga hea, aga minu jaoks oli 
see täiesti teistsugune Taizést Prantsusmaal. Kõik asjad 
olid erinevad, aga huvitavad. Päevakava algas vara, see-
eest oli päeval vaba aega, et linna uurida ning uusi sõpru 
teistest riikidest leida. Tundsin ennast rahulikuna ja sain 
kuulata oma mõtteid. Kokkuvõtteks oli kogemus väga tore 
ning soovitan kõigil Taizéd külastada. 
Mai-Liis: Minu jaoks oli see kolmas Taizé kogunemine, 
kus olen käinud. Kogemus oli teistest erinev ja võimsam 
kui Prantsusmaa Taizés. Taizé kogunemistel saad endale 
uue kogemuse ja saad Jumalaga veel lähedasemaks. 
Taizé palvused on võimsad ja rahulikud, kõige ilusam osa 
palvusest on laulmine ja muusika. Kokkuvõttes oli üritus 
väga tore ja võimas, soovitan kõigil Taizéd külastada.
Madis: Tegemist oli minu jaoks täiesti uudse kogemusega, 
mis avardas nii silmaringi, aga võimaldas vaadata ka 
endasse ning olla paremini ühenduses oma hingega. Taizé 
laulud ja muusika mõjusid isegi mulle, kes ma olen pigem 
muusikakauge inimene, väga meditatiivse ja rahustavana. 
Tore oli näha, et meil on olemas noori, kes mõtlevad, 
otsivad ja ka leiavad endas usu ja lootuse. Kindlasti 
suurenes minus huvi külastada Taizéd.
Maris: see oli tõeliselt üks suur Kohtumine – eriliselt 
jäävad meelde meie võõrustajapere (kes on Eestis pikemal 
puhkusel käinud) ja väikegrupi liikmed ning kodukoguduse 
noored. Lisaks veel kohtumised vendade Matthew ja 
Philippiga, ja vanade sõprade saksa vabatahtlike Julia 
ning Helenaga. Sekka anonüümsed kohtumised nendega, 
kellega sai jagatud oma lauluraamatut, või kodutu, kellele 
sai anda oma toitu, või abivalmid kohalikud sakslased, 
kes aitasid hädast välja. Taizé on avatud kõigile, ja sinna 
tulevad samuti avatud inimesed. Ning muidugi ka meie 
rühm, kus alguses kõik kõiki ei tundnud, kasvas reisi 
jooksul ühtehoidvaks ja hea osadusega grupiks.
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 Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool maailmas. Ps 105:7
4

LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (16. osa)
Jaan Lahe

Tänapäeva teoloogias käsitletakse kurjust pigem 
ebaisikulise väena, mis võtab endale konkreetse kuju 
inimese halbades tegudes ja kuigi kristlikus keelepruugis 
räägitakse sageli kurjusest ja patust kui kahest erinevast 
nähtusest, on need kaks oma sügavamas olemuses 
kattuvad. Kurjuse põhiomadus on hävitamine ja 
kahjustamine ning ka patt tähendab inimese ja Jumala 
suhte kahjustatust. Metafüüsiline kuri ei kuulu aga 
loodupäraselt sellesse maailma (ta on siin kui „võõras“), 
ta viibib siin ajutiselt ning viimaks kõrvaldatakse. 
Selline tõlgendus ei ole vastuolus ka loodusteadusliku 
maailmakäsitlusega, mille järgi kurjus tuleneb kõigile 
elusolenditele omasest agressioonitungist ning on 
vajalik liigi püsima jäämiseks olelusvõitluses. 

KURJUS JA SURM
Rääkides surmast kui tasust patu käest (vanas tõlkes: 
„Patu palk on surm“), pidas Paulus surma all silmas 
füüsilist surma. Paulus tundis kindlasti testamentide 
vahelisel ajal tekkinud käsitlust, mille järgi esimene 
inimene oli loodud füüsiliselt surematuks, kuid kaotas 
surematuse pattulangemises. Ka varasemas kristlikus 
teoloogias mõisteti seda nii. Tänapäeva teoloogid ei 
mõtle patu ja surma seostest enam samal kombel. Näiteks 
on Wilfried Härle veendunud, et surm kui bioloogiline 
nähtus ei ole patust tulenev, vaid loomulik, looduses 
valitseva tekkimise ja kaduvuse juurde kuuluv nähtus. 
Alles patu kogemuse mõjul muutub surm ähvardavaks 
ja hirmutavaks sündmuseks. Ka Wilfried Joest (1914-
1995) ütleb surma ja patu seose üle arutledes, et 
bioloogiliselt surmale lähenedes ei saa arusaama 
surmast kui patu tagajärjest omaks võtta – surm kui 
elu lõpp on bioloogilises mõttes möödapääsmatu, kuna 
see on seotud inimese ihuliku konstitutsiooniga, mis 
on inimesel ja loomadel ühine. Selles mõttes ei erine 
inimese surm looma surmast. Aga inimese surm ei ole 
Joesti sõnul üksnes tema maise eksistentsi bioloogiliselt 
tingitud lõpp. Patu ja surma seost ei näita bioloogilised 
ega filosoofilised surmauuringud, seda on võimalik 
mõista vaid usu kaudu. Pauluse väide, et tasu patu 
käest on surm, kehtib Joesti arvates täiel määral vaid 
Jumalaga lepitamata inimese suhtes. Sellise inimese 
jaoks tähendab surm lõplikku väljalangemist osadusest 
Jumala ja kaasinimestega, vaid iseendaga üksolemise 
igavest kinnitamist. See on „palk“, mida patt inimesele 
välja maksab. Ka Paul Tillich on veendunud, et inimene 
on oma loomult surelik ja kaduv olend, st tema surelikkus 
ei ole pattulangemise tagajärg. Selle kinnituseks viitab 
ta Vana Testamendi loomisloole, milles räägitakse, 
kuidas Jumal lõi inimese põrmust, st kaduvast ainest, 
samuti ka teistele Vana Testamendi kirjakohtadele, 
mis räägivad inimese kaduvusest kui millestki, mis 
kuulub lahutamatult inimeseksolemise juurde. Tillich 
ütleb, et käsitlus, mille kohaselt olevat „langus“ 
muutnud inimese (või koguni looduse) füsioloogilist või 
psühholoogilist struktuuri, on absurdne ja ebapiibellik. 
Ent ometi ei eita ta patu ja surma seost. Tillichi järgi ei 

ole surematus olnud küll iialgi inimese omadus, kuid 
nii kaua, kui inimene sai osa Jumalast, sai ta ka osa 
tema surematusest. Pattulangemises võõrdus inimene 
Jumalast kui olemise alusest ning seeläbi ei saanud ta 
enam osa ka Jumala surematusest. Enamgi veel – nüüd 
muutus inimese loodupärane kaduvus talle otsekui 
needuseks, mille oluline osa on hirm eelseisva surma 
ees. Patt on seega miski, mis hakkab inimesele ennast 
surma kaudu teada andma (Tillich: „patu astel“), mitte 
aga surma bioloogiline põhjus.
On teolooge, kes sellise käsitlusega ei nõustu. Näiteks 
Wolfhart Pannenberg peab käsitlust, mille järgi patu 
tagajärg pole mitte surm, vaid üksnes selle kogemise 
subjektiivne vorm, problemaatiliseks. Ta juhib tähele-
panu sellele, et kristlik lootus ootab elu ilma surmata. 
Nagu ütleb katoliku teoloog Ludwig Ott (1906-1985), 
on käsitlus inimese loodupärasest surelikkusest levinud 
tänapäeval ka katoliku teoloogias, kus surma kui patu palka 
tõlgendatakse lahusolekuna Jumalast, mis on patu tagajärg.
Patu ja surma seose puhul tuleb arvestada kolme 
tõsiasjaga. Esimene neist on käsitlus inimesest kui 
bioloogilisest olendist. Ei ole mingeid fakte, mis 
kinnitaksid, nagu oleks inimene mingil varasel 
ajalooperioodil olnud surematu. Kõige selle põhjal, 
mida teame, on surm protsess, millele alluvad kõik 
elusorganismid ja seepärast on mõeldamatu, et sellele ei 
alluks ka inimene. Kõik ideed muuta inimest füüsiliselt 
surematuks võivad osutuda teostamatuteks utoopiateks. 
Teiseks kinnitab tänapäevane alglugude uurimine, et 
neis lugudes puudub idee, nagu oleks inimene loodud 
surematuks – see ilmub alles hilisel hellenismi või 
varasel Rooma ajajärgul ega ole Vana Testamendi 
tekstidest tuletatav. Neis on inimest iseloomustatud 
„põrmuna“ ja tema kohta öeldakse, et ta luuakse mullast 
(1Ms 2:7). Aadama needmissõnades 3Ms 3:19 öeldakse, 
et tema karistus on raske töö, mida ta peab tegema, kuni 
ta saab jälle põrmuks, st kuni surmani. Tema karistus 
on seega  surma asemel töö vaevarikkus. Viimaks tuleb 
arvestada ka sellega, et mõisted „elu“ ja „surm“ on Piiblis 
mitmetähenduslikud. Uues Testamendis tähistavad elu 
kaks erinevat sõna ja elu, mille lubab anda Jeesus, ei 
ole bioloogiline elu, vaid midagi sellest täiesti erinevat. 
Mõistet „surm“ kasutatakse aga Uues Testamendis 
mitte ainult füüsilise surma kohta, vaid ka seisundi 
tähistamiseks, mida iseloomustab eemaldumine 
Jumalast. Nii ütleb isa Jeesuse tähendamissõnas 
kadunud pojast, kui see isa juurde tagasi on pöördunud, 
tema vennale: „Nüüd aga on tarvis rõõmsasti pidutseda 
ja lõbutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle 
saanud elusaks, ning oli kadunud ja on leitud“ (Lk 15:32). 
Taoline keelekasutus jätkub ka Uue Testamendi järgsel 
ajal. Nii öeldakse apokrüüfses Filippose evangeeliumis: 
„Pagan ei sure, sest ta pole kunagi elanud, et ta surra 
võiks. See, kes on jõudnud usu tõe juurde, on leidnud elu 
ja see on ohus surra.“ Siin on „elu“ seega miski, mis algab 
alles uskuma hakkamisega. Sarnaseid näiteid võiks tuua 
varakristlikust kirjandusest veel rohkesti.  (Järgneb)



Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Jh 4:24 5

jõulupeod detsembris
Imbi Arro, Marilin Pärna, Ülle Reimann

ELURÕÕMSATE JÕULUD
Jõulukuine elurõõmsate grupi kokkusaamine 15. 
detsembril algas nii nagu iga kord, lõppes aga nii, nagu 
vaid üks kord aastas.
Alguspalves tänasime möödunu eest ja palusime 
jätkuvat armu tuleva jaoks endile, oma lähedastele 
ja kogudusele. Tõime Jumala ette ka need, kes mingil 
põhjusel ei saanud seekord kohale tulla. Lisasime oma 
osa üleilmalisse palvesse Ukraina eest. Usk palve jõusse 
tuleb eakatel pika elu kogemustest. Palvega kaasneb 
alati laul, seekord laulsime jõululaule.
Pärast palvet ja laulu istusime laua taha nautima maitsvat 
toitu. Selle eest tänu meie koguduse meisterkokk 
Marilinile! Enne kohvi ja magustoidu juurde asumist 
tegime väikse pausi, mille sisustasime mänguga, kus 
oli nii liikumist kui ka suhtlemist. Mängujuht esitab 
küsimuse ja vastavalt vastusele läheb mängija ühte 
või teise ruumi punkti. Seekord küsiti, kuidas meeldis 
hiljutine tuisu ja tormi päev.  Need, kellele meeldis, 
liikusid ühte punkti, kellele ei meeldinud, selle vastas 
olevasse punkti. Rohkem oli neid, kellele meeldis! Igaüks 
sai muidugi rääkida, miks ta just selle valiku tegi.
Seejärel tagasi laua äärde. Magustoit söödud, kuulasime 
ettelugemist raamatust “Anna ja ingel”. Jeesus kingib 
väiksele Annale armastuse prillid. Tüdruk külastab 

koos ingliga erinevaid 
inimesi, prille kandes 
näeb ta neis head ja 
ilusat, mida varem pole 
märganud. 
Koosolemise viimane 
osa oli selline, mis 
toimub vaid kord 
aastas. Kõik kohalolijad 
(samuti need, kes 
seekord tulla ei 
saanud), said jõulupaki, 
mille oli kokku pannud 
meie oma kogudus ja 
sõbrad Norrast.

LASTE JÕULUPIDU
Meie koguduse laste jõulupeod said alguse juba 2010. 
aastal. Sellest on välja kujunenud tore traditsioon, mida 
oodatakse pikisilmi. Erand ei olnud ka see aasta. 
Iga 17. detsembril üritusele tulnu sai kõigepealt asetada 
kuusele ühe jõuluehte. Puu sai peo alguseks kenasti 
ehitud, mis näitas ka suurt osalejate arvu. Pidu viisid 
läbi Tiina Klement ning Maris Kuldkepp, kes rääkisid 
jõuludest üldiselt, Maris aga ka ühe õpetliku loo. Jutu 
sekka lauldi koos jõululaule Maarja Vardja saatmisel. 
Ühelt korralikult jõulupeolt ei puudu ka toidulaud, 
mille olid ühiselt katnud  kogudus ja pidulised ise. Kui 
keha oli kinnitatud soolase ja magusaga, siis tuli lastele 
kõige suuremat elevust pakkuv kingituste osa. Paki 
lunastamiseks oli vaba lava, kus kõik said esitada just 
seda, mis neil kõige paremini välja tuleb. Loeti luuletusi, 
lauldi laule nii üksi kui ka pereansamblina, mängiti 
klaverit ning viimasena said kõik kiriku suures saalis 
vaadata pikka ja ilusat tantsunumbrit. Kui kingitused 
olid jagatud, siis oli hea võimalus kõigil omavahel juttu 
rääkida ning häid saabuvaid pühi üksteisele soovida. 
Pidu möödus mõnusas meeleolus ning kõik asusid koduteele 
rõõmsalt ja rahulolevalt, käes kingitus, hinges õnnistus.

SOTSIAALMAJUTUSÜKSUSE JÕULUPIDU
20. detsembril tulid kirikusse jõulupeole Mustamäe 
Sotsiaalmajutusüksuse elanikud ja töötajad. Oleme juba 
mõnda aega käinud paaril korral kuus seal väikest piibli- 
ja palveringi läbi viimas ning tutvunud mitmete maja 
elanikega ja nende lugudega. Katsime varakult kirikusse 
lauad pidulikult kõige vajalikuga nii nagu ikka tähtsaid 
külalisi vastu võttes. Kuigi kõik maja elanikud kirikusse 
kohale ei jõudnud, lahkusid kohale tulnud õnnelike ja 
tänulikena. Lugesime Piiblist jõuluevangeeliumi ning 
laulsime “Püha ööd” nii eesti kui ka vene keeles. Seejärel 
sai igaüks asetada vette lillekese, millest avanes hea 
ja julgustav sõnum. Maja töötajad olid valmistanud 
rikkaliku ja maitsva jõululõuna. Kes soovis, sai võtta 
kohvi kõrvale ka magustoitu ning piparkooke. Koguduse 
ja maja töötajate koostöös valmistasime ette loterii 
jaoks palju vajalikke loositavaid esemeid ja toidukraami. 
Ei puudunud ka peavõit. Õnneloos kujunes lõbusaks ja 
elavaks. Elasime kaasa igale võidule. Ilma loosivõiduta 
ei lahkunud ükski külaline. 
Usume, et sellega sai alguse üks uus tava, mida igal 
aastal korrata võiks.
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Kõik, mida Te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke 
Issanda Jeesuse nimel, Tema läbi Jumalat Isa tänades!  
Kl 3:17

TÄNUPALVED
Tänu sulle, armas Jumal, et Sa meid kannad ja 
juhatad, julgustad, kui meid ründavad kahtlused. 
Tänu Sulle rahu ja rõõmu eest, mida Sa meie 
südamesse annad raskustes ja teisi aidates!
Armas Jumal, täname sind, et oled võimaldanud 
meil kogeda veel üht aastat, nii keeruline ja raske 
kui see ka polnud. Aita meil võtta sest ajast kaasa 
edasisse parim ja minna ise edasi parematena, 
järgides sinu Poja eeskuju. 

EESTPALVED
Armas Issand! Aita meil ka uuel alanud aastal 
püsida sinu osaduses ja õpetuses, nii et Sinu 
õnnistus saadab meid kõiges, mida ette võtame! 
Aita meid kasvada seesmiselt Sinu poole 
palvetades ja otsides osadust üksteisega ja 
kaaskodanikega!

Armas Jumal! Õnnista meie kogudust ja kõiki 
koguduse ettevõtmisi alanud aastal! Anna 
meile jõudu ja julgust edasi minna, kui kohtame 
takistusi oma teekonnal!
Kallis Jumal, palume rahu eest maailmas! Ole 
toeks neile, kes kannatavad vägivalla, sõdade ja 
puuduse tõttu. Ära lase meil väsida palvetamast, 
isegi kui rahu tundub meile vahel saavutamatu!

PALVE 
Jumal, Sinul ei ole algust ega lõppu. Kõik loodu 
tuleb Sinu käest. Palume, et Sa õnnistaksid uuel 
aastal meie päevi ja teeksid meid rikkaks heade 
tegude poolest! Aamen!

PS! Kui koged Jumala vastust oma palvetele, siis palun jaga oma 
TÄNUPALVEID siin ajalehes, et julgustada teisigi.  
Samuti võid julgelt saata oma EESTPALVESOOVE, 
et ka teised koguduse liikmed saaksid sinu eest 
palvetada.

Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!” Ja see, kes kuuleb, öelgu: „Tule!” 
Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta! Ilm 22:17
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Äsja lõppenud aasta lõpupoole tuli neljal Eesti 
naisterahval pähe mõte teha ühepäevane 
kunstireis Helsingisse. Meie kamp koosnes kahest 
kunstiasjatundjast ja kahest kunstihuvilisest (mina 
viimase kahe seas). Parasjagu oli Helsingis mitmeid 
huvitavaid näitusi. Ühe päevaga kõiki ära ei vaata, sest 
vahepeal tuleb ka kohvi juua, süüa ja jalga puhata. 
Valisime välja kolm kunstimuuseumi – Kiasma, HAM 
ja Amos Rex. Kokku sai kolmes kohas vaadatud 9 
eripalgelist näitust. Kirjutada võiks kõigist, aga kuna 
see pole võimalik, siis valin ühe. Selleks on Belgia 
kunstniku Hans Op de Beecki installatsioonid “Quiet 
Gardens” Amos Rexis. 
Näituse tutvustuses öeldi, et kunstnik viib vaataja 
jalutuskäigule salapärasesse parki.
Allkorruse suurde näitusesaali sisenedes oleks nagu 
teise, unenäolisesse maailma sattunud. Hämar valgus, 
tasane helitaust, realistlikud, aga nagu tuhaga kaetud 
skulptuurid inimestest. Siin puhub tüdruk seebimulli, 
seal magab laps diivanil teki all. Verinoored armunud 
istuvad kivil. Mees sõidab paadis. Igaüks tardunud 
oma eluhetkes. Meenus üks lapsepõlve lemmikmänge 
– keerukuju. Mängujuhi märguandel jäime kõik seisma 
selles poosis, milles hetkel olime.  
Näitusel loodud maailm oli lummav, ent tasapisi tekkis 
hinge imetluse kõrvale kerge rahutus. Midagi nagu ei 
klappinud, midagi oli liiga kummaline. See tunne sai 

seletuse saali tagapool olevas elusuuruses karusselli 
kujutavas skulptuuris. Vanaaegsetes rõivastes 
inimesed karussellil osutusid luukeredeks. Kogu 
kitšilikult kaunis väljapanek omandas lisamõõtme – 
memento mori. Mäleta, et elusse on sisse kirjutatud 
surm ja surma on sisse kirjutatud elu. Ja selles elus on 
ilu ja luulet.
Sel päeval oli see näitus üks üheksast. Kohvipausil 
ütlesin, et oli hea, aga mitte vast selline, mida jääksin 
meenutama. Nüüd pean sõnu sööma – see on ainuke, 
mida meenutan… 
Muide, muuseumi ukse taga tänaval oli pikk järjekord 
kunstinäitusele soovijatest! Meie olime piletid netist 
ära ostnud ja saime rahulikult tagauksest sisse. Näitus 
jääb avatuks 26. veebruarini.

Jalutuskäik salapärases pargis
kultuurielamusi vahendab Imbi Arro

TÄNU- ja eestPALVED



Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Hb 11:1 7
Labürint: https://thecogmi.org/bibleactivities/50_escape1.gif

LASTELEHT PetlemmPetlemm
Petlemm asub vanal Juudamaal, tänapäeva Palestiina 
aladel, aga mitte üldse kaugel Jeruusalemmast. Juuda 
oli Jaakobi poeg, kellest sai üks Iisraeli hõimude esiisa. 
Petlemm tähendab tõlkes “leiva maja”. Tänapäeva 
Palestiina on Piiblist tuntud vilistide hõimu järeltulija ja ka 
Koljat oli vilist. 
Vanas Testamendis on Petlemma nimetatud Efrataks sel 
ajal, kui Jaakob elas.
Sinna on maetud Jaakobi naine Raahel (1Ms 35:19) ja 
tema hauda on võimalik külastada praegugi. 
Petlemmast on pärit Noomi, kuningas Taaveti esiema, 
ja muidugi Taavet ise. Just selle pärast pidid ka Maarja 
ja Joosep minema Petlemma, kuna Joosep oli Taaveti 
sugupuust. 
Miika 5:1 ennustatakse ette Jeesuse sündi selles väikses 
linnas: “Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda 
tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks 
Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest.”
Petlemmaga on seotud ka üks väga traagiline sündmus. 
28. detsember on kirikukalendris süütalastepäev, mis on 
saanud nime nende süütute poiste järgi, keda kuningas 
Heroodes lasi hukata, kui ta lootis eemaldada oma “rivaali”, 
juutide kuningat, Jeesust. Õnneks oli Joosep unes saanud 
inglilt hoiatuse ja selleks ajaks oma uue perega Petlemmast 
lahkunud. 
Jeesuse sünni ajal oli Petlemm väike asula, eri andmetel 
on hinnatud, et seal elas 480-600 inimest. Tänapäeval elab 
Petlemmas umbes 25 000 inimest, kellest ainult ca 20% on 
kristlasi. 

Kaart: Geograafiline kaart pühast maast. 
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/
bible-maps/map-1?lang=est
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kuukava jaanuar 2023

04.01 Maris Kuldkepp
04.01 Aivar Suur
05.01 Raiko Roosmann
14.01 Maire Kattel
15.01 Eva Uri
16.01 Maimu Kaljulaid
21.01 Kersti Vaarik
23.01 Aivar Joon
24.01 Robert Krismo Gross
29.01 Laura Kern
31.01 Herta Tõnso

Lehekülje graafika: freepik.com

Jumalateenistus armulauaga  
pühapäeviti kell 15 
Perejumalateenistus armulauaga 
kuu esimesel pühapäeval (08.01 ja 05.02) kell 12

KOGUDUSES TOIMUB:
P 08.01 kell 18 Alliansspalvenädala avajumalateenistus
L 14.01 kell 16 Noorteõhtu
P 15.01 kell 12  Lastekirik
N 19.01 kell 12 Elurõõmsad ja tegusad
P 22.01 kell 12 Mudilaskirik
R 27.01 kell 19 Palvus Taizé lauludega
P 29.01 kell 12 Lastekirik

Eine Piibli ja palvega teisipäeviti (v.a 24.01), kell 13.30.
Leerikool alustab VEEBRUARIS. Täpsem info koguduse 
vaimulikult Tiina Klementilt.

Õnnitleme! 
2022. aastal ristiti: 

Ellie Roosmann
Elora Roosmann 

Õnnitleme 
sünnipäeval!


