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Jeesus ütles: "Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!" Lk 21:28

jõulumüsteerium

Sven Ebbell Skjold, Norra Misjoniseltsi nõustaja Euroopa ja Brasiilia misjonitöös
Peagi on käes jõulud. Igal aastal saame jõulukaarte
sõpradelt ja oma perekonnalt. Mõnel jõulukaardil on
kujutatud Jeesuslast, Maarjat ja Joosepit laudas. See
on idülliline ja romantiline pilt. Mul tekib jõulutunne
ainuüksi sellise kaardi vaatamisest, sest just niisuguste
jõuludega olen mina harjunud. Jõulud, mida tähistasin
juba lapsena ja mille minu vanemad ette valmistasid.
Jõulud perekonnaga, kingitustega, hea toidu ja muidugi
hea õhkkonnaga. Meil on üksteise jaoks aega, me näeme
üksteist. On tunda jõululõhna ja jõulumaitset.
Nüüd tahan ma aga jutustada jõulumüsteeriumist.
Jõulumüsteeriumi mõistmiseks peame unustama selle,
kuidas me ise jõulusid tähistame. Peame mõtlema end
sellesse aega, kui veel jõulusid polnud.
Tol korral olid peamiselt kaks asja teistmoodi kui
praegu. Esiteks, Jumal oli inimeste jaoks mitmel moel
kauge. On peaaegu võimatu ette kujutada, kuidas
tolle aja inimesed Jumalat kogesid. Jumal polnud veel
inimeseks saanud. Ta oli lihtsalt Jumal. Ta oli taevas ja
inimesed mõtlesid, et Jumal on suur, võimas ja püha.
Vahemaa Jumala ja inimeste vahel oli suurem, kui meie
harjunud oleme, ja inimestel oli suur aukartus Jumala
ees, nii et nad isegi tema nime ei nimetanud.
Siis juhtus midagi, mida on võimatu mõista neil, kes
kogesid Jumalat sel moel. Jumal, kes on nii püha, suur ja
võimas – saab inimeseks, ta sünnib lapsena. Kuidas on
võimalik, et Jumal, kes hoiab ülal kogu maailma, sünnib
väikese lapsena? Kuidas sai püha Jumal võtta endale
sama kuju, mis on patusel inimesel? Seda oli võimatu
uskuda ja sellepärast paljud juudid Jeesuse eemale
tõrjusidki. Ta ei olnud Messias, keda nemad endale ette
kujutasid. Ta oli selleks liiga tavaline.
Nii et esiteks oli tol ajal erinev arusaam Jumala
pühadusest ja seepärast oli inimestel raske uskuda,
et Jumal võib sündida inimeseks. See on esimene osa
jõulumüsteeriumist.
Teiseks oli erinev see, kuidas jõululugu tegelikult toimus.
Romantilised jõulud ei sarnane esimestele jõuludele.
Maarja jaoks oli tallis sünnitada külm. Halb lõhn – oled

sa käinud loomalaudas? Kujuta seda laudalõhna endale
ette, ei tundu just jõuluhõngu moodi.
Kuid see ongi jõulumüsteerium. Kuidas sai Jumal
inimeseks? Ja kui ta pidi inimeseks saama, siis miks
ta sündis nii vaeses perekonnas, sõnnikuhaisu sees ja
ümbritsetud lambakarjastest?
Esimene osa jõulumüsteeriumist ehk Jumala
inimeseks saamine jääb saladuseks. Teine osa loost
aga jutustab sellest, kes Jumal on. Väikese lapsena ja
vaestes tingimustes sündimisega näitas Jumal meile
oma olemust. Samuti sellega, et temast sai põgenik,
olles ise ainult mõne päeva vanune – sellest saab
lugeda tähetarkade loos. Ta samastab ennast meiega,
inimestega.
Just sellepärast teab Jumal, mida tähendab olla inimene,
sest ta ei sündinud kuningana lossis, vaid vaese poisina
tallis. Ta koges rasket elu. Seetõttu võime julgelt kogu
oma elu palves Jeesuse ette tuua. Ta kuuleb meid, ta
teab, mida tähendab olla inimene.
Jõulud on aeg üksteisega koosolemiseks, sest siis on
meil aega. Hea osadus ehitab üles. Jumal on avanud
meile
võimaluse,
et
saaksime tunda osadust
Temaga – ilma et oleks
mingit vaheseina.
Jeesus,
kelle
sündi
me
täna
tähistame,
taevane
Kuningas,
samastab ennast kõige
pisematega. See on osa
jõulumüsteeriumist.
Kuidas
saame
meie
tähistada jõule nii, et
tooksime au Jeesuse
nimele?
(Tõlge norra keelest:
Tiina Klement)
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Jeesus ütleb: " Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi." Lk 21:33
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Advent ja selle tähendus
Elina Rätsep
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Me loeme päevi, nädalaid ja kuid endale tähtsate
pühadeni. Olgu selleks siis sünnipäev, puhkus või
palgapäev, kõik erilise aja ootused on loendatavad ajas.
Juba lasteaia-east alates õpetatakse olema kannatlik
teadmisega, et kõike soovitut ei saa kohe. Kõige jaoks
on oma aeg. Ka tuntud ütluses "kes kannatab, see kaua
elab" seotakse ootus millegi suhtes ja eluea pikkus.
Vanemaks saades mõistetakse, et oodatud asi ongi
hinnalisem kui kohe saadud. Kuid mis on õige aeg
hindamaks soovitut?
Juba iidsest ajast saati on inimeste elu saatnud
nädalaid ja kuid täitev rutiin. Siiski on miskit, mis
suudab paika valatud elukorraldusse sädet tuua. Just
need erilisused teevad elamise mälestusväärseks.
Iga ootus on enda proovilepanek. Käes on advendiaeg,
mis mõnes kultuuris on paastuaeg. Sellel ajal
süüdatakse igal pühapäeval üks küünal. Esimese
advendi pühapäeva liturgiline värv on valge või violett.
Valge küünal on Kristuse värv ja see tähendab puhtust
ning armu. II–IV advendipühapäevade liturgiline värv
on violetne ja süüdatakse violetset värvi küünlad, mis
tähendab patukahetsust, ootust ja paastuaega.
Alates 4. sajandi lõpust hakati tähistama Kristuse
sünnipäeva 6. jaanuaril (Juliuse kalendri järgi) või
25. detsembril (Gregoriuse kalendri järgi). Alates 5.
sajandist hakati pidama advendiaega ehk Kristuse
tulemise aega, kus ettevalmistusaega tähistati viiel
pühapäeval. Paavst Gregorius VII reformide ajal
(1073–1085) mindi üle viielt advendipühapäevalt
neljale. Esimene advendipühapäev seostus kirikuaasta
algusega alles 16. sajandil.
Muutuvas ajas ja ruumis me hoiame ajatuid väärtusi,
mida põlvkonnast põlvkonda kanname ja tähistame –
üks neist on rahvaloendus. 2022 aasta eest oli
rahvaloendus Petlemmas ja mujal Juudamaal. Praegu on
see toimumas siin Maarjamaal. Erinevus on põhiliselt
vaid vahendites ja meetodi muutuses. Kui eelnevalt
pidi iga inimene ise pingutama, et kirja pandud saada,
siis praegu on see tehtud piisavalt kergeks, et raske on
jääda registreerimata uue korra järgi. Sageli tulevad
loendajad ise inimese registreeritud elukohta tema
andmeid korjama.
Kirikutavade hulgas on neljas advendipühapäev
pühendatud last ootavale Maarjale, kes koos Joosepiga
end Petlemma kirja panema läks ja seal Jeesuse ilmale
tõi. Advendiaeg tähistabki Jeesus Kristuse sündimise
ehk Jumala lihaks saamise ehk Issanda esimese
tulemise ootust. Kuid samaaegselt tuletab advendiaeg
meelde Issanda taastulemist.
Vanadel eestlastel erilisi advendikombeid ei olnud,
advendipühapäevadel käidi vaid kirikus ning lauldi
Jeesuse Kristuse auks laule, mis olid vaimselt seotud

jõuludega.
Tänapäeval on levinuim advenditava seotud
päkapikkudega, kes toovad öösel maiustusi-kingitusi,
mida hommikul ärgates avastatakse susside-sokkide
seest.
Advendikombeid ja ootusaega sümboliseerivad
Petlemma täht, advendiküünlajalg ja advendikalender.
Paljudel koduakendel võib näha põlemas küünlaid,
mis tänapäeval on enamasti elektrilised. Kuigi
advendiküünlajalg on nelja küünlaga, on müügil ka
seitsme küünlaga küünlajalgu.
Advendikombed võivad rahvaste kombestikus paljuski
erineda. Advendiküünla süütamine on üldtuntud tava,
aga rituaalid ja värvused on erinevad.
Adventi hakati tähistama Prantsusmaal 4. sajandi lõpul,
mujal 6.–10. sajandil. Advendiaega iseloomustavad
kindlat värvi küünlad. Tunnusvärv on purpurpunane
– kuningate värv. Paljudes kirikutes kasutatakse
tänapäeval ka sügavsinist, mis sümboliseerib
öötaevast, vett ja uue loomise algust. Euroopas
tavatsetakse tähistada Jeesuse sündi ja advendiaega
igihaljaste puude ja taimedega.
Paljudes kohtades on advendiküünlajalad viie
küünlaga ja nad on kindlat värvi: kolm purpurpunast
või sinist, üks roosa või punane küünal, mis on asetatud
nelinurkselt ja keskel on suurem valge küünal,
mis sümboliseerib Jeesust. Esimesel advendipühal
süüdatakse palve saatel üks purpurpunane küünal,
mis põleb palve ajal. Igal pühapäeval süüdatakse üks
uus küünal ja eelmised. Roosa küünal süüdatakse
kolmandal advendi pühapäeval. Keskmine küünal
süüdatakse jõululaupäeval.
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Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. Sest tema kuulutab rahu oma rahvale
ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Ps 85:9
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Nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. 1Ko 4:1
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LEERITUND 4: PATT JA LUNASTUS (5. osa)
Jaan Lahe
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Iseloomustades Pauluse arusaama patust, ütleb Udo
Schnelle, et patt on iga inimese eksistentsi mõjutav
vägi, millel on hukatuslik iseloom. Kuid mis on patt
Pauluse jaoks sisuliselt? Schnelle järgi seisneb see
eeskätt selles, et inimese hea tahe pööratakse pahupidi.
Hästi iseloomustavad seda Pauluse sõnad Rm 7:15 jj:
„Ma ei taipa ju seda, mida ma sooritan: sest ma ei tee
seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan. /---/ Niisiis
ei soorita seda üldsegi enam mina, vaid patt, kes minus
elab. Ma tean ju, et minus – see tähendab: minu lihas – ei
ole head. Sest mulle on omane tahta head, sooritada ei
ole aga mitte. Ma ju ei tee head, mida tahan, vaid paha,
mida ma ei taha, just seda ma teen. Kui ma aga teen
seda, mida ma ei taha, siis ei soorita seda üldsegi enam
mina, vaid patt, kes elab minus.“
Liha, mida Paulus mõistab siin negatiivse jõuna, ei
tähenda mateeriat ega samastu füüsilise kehaga,
vaid sfääri, milles valitsevad patt ja surm ehk teiste
sõnadega – inimesel mitte ei ole „liha“, vaid inimene
kui kaduv ja nõrk olend, kes on allutatud patu võimule,
on ise „liha“. Rudolf Bultmann tõlgendab Pauluse patu
mõistet eksistentsiaalselt ning tema sõnul seisneb patt
Pauluse järgi selles, et inimene püüab saavutada oma
päris, tõelist olemist, kuid ei saavuta seda, sest tema
püüdlemine on juba algusest saadik äraspidine, halb.
Oma sügavaimas tähenduses seisneb patt Pauluse
jaoks ärapöördumises Jumalast kui oma Loojast.
Sarnaselt oli Bultmann juba oma raamatus „Jeesus“
tõlgendanud Jeesuse õpetust. Jeesuse kuulutus Jumala
valitsusest seab inimesed valiku ette, otsustada kas
viimase poolt või vastu. See on otsustamine ühe
või teise olemisviisi poolt – olemisviisi poolt, mida
iseloomustab radikaalne usaldus Jumala vastu, või
olemisviisi poolt, mida iseloomustab tuginemine
nähtavale, kontrollitavale, käsutatavale. Inimese
tõeline olemus seisnebki Bultmanni arvates selles, et
inimlik olemine on olemine otsustamises. Kierkegaardi
ja eksistentsifilosoofia mõju on selle vaateviisi puhul
ilmne. Kuna patt tähendab Bultmanni meelest Pauluse
jaoks oma tõelise, päris olemise mitte saavutamist,
siis on õigus Toomas Paulil, kui ta iseloomustab pattu
„eksistentsiaalse nurjumisena”.
Viimaks tuleb põgusalt puudutada veel ühte mõistet,
mida Paulus seostab patuga. Selleks on himud
(kr epityhmiai). Paulus mõistab himusid millegi
negatiivsena ja võtab kõik Moosese seaduses olevad
keelud kokku sõnadega „Sa ei tohi himustada“,
lisamata sellele erinevalt dekaloogist (kümme käsku)
himustamise objekti (vt Rm 7:7). Pauluse järgi
väljendub patt himudes, mis on suunatud Jumala
käskude ja seega käskiva Jumala enese vastu.
Rm 7:8 järgi äratab patt, mis on ise äratatud seaduse
poolt, inimeses mitmesuguseid himusid. Paulus ei
samasta himusid ja pattu (millest ta räägib ainsuses),
vaid näeb himudes patu manifestatsioone. Hilisema

aja teoloogias hakati aga Pauluse kirjades nimetatud
„himusid“ seostama eriliselt seksuaalsusega.
Johannese evangeeliumi käsitlus patust on mõneti
sarnane Pauluse käsitlusega. Ka Johannes räägib
patust enamasti ainsuses ning mõistab seda inimesi
orjastava väena (vt Jh 8:34). Kui Paulus seostab patu
ja liha, siis Johannese evangeeliumis on seotud patt ja
maailm (kr kosmos). Viimane ei tähenda selles seoses
maailmakõiksust kui Jumala loomingut (nagu Jh 1:1 jj)
ega ka inimkonda (nagu Jh 3:16), vaid olemisviisi, milles
viibivad kõik need, kes ei usu Jeesusesse kui Jumala
ainusündinud Pojasse. Maailm on halb, sest ta ei võta
Jeesust vastu, vaid tõukab ta eemale: maailm vihkab
Jeesust ja ta jüngreid (15:18), sest maailm armastab
vaid omi, kuid jüngrid ei ole sellest maailmast (Jh
15:19). Maailm on pimeduses, sest oma uskmatusega
sulgeb ta end valgusele (Lohse). Patu olemus seisneb
Johannese jaoks eeskätt inimeste uskmatuses – selles,
et nad ei usu Jeesusesse kui Jumala Pojasse, kelle Jumal
on läkitanud maailma, ning ei võta teda vastu. Kuna
Johannese jaoks on aga „uskumine“ ja „taipamine“
samatähenduslikud, siis võib öelda, et patt seisneb
ka inimeste suutmatuses või tahtmatuses taibata,
et Jeesus on maailma valgus (Jh 8:12) ja et tema on
see, kes toob inimestele elu (kr zoe). Bultmanni
eksistentsiaalse tõlgenduse järgi kutsub ka Jeesus
Johannese evangeeliumis valima kahe olemisviisi vahel,
millest ühte väljendatakse mõistetega „tõde“, „elu“ ja
„valgus“, teist aga mõistetega „vale“, „patt“ ja „pimedus“.
Bultmanni arvates mõistab Johannes õndsusdraamat
seoses inimese eksistentsiga. Eelseisva eshatoni’i (kr
„viimane” – Viimse Kohtupäeva tähenduses) asemel
on siin eshatoloogiliseks sündmuseks aeg, mil Jeesus
oli maailmas ning ajaloo lõpus toimuva eshatoloogia
asemel on siin kirjeldatud olevikulist kohut, mis
kaasneb otsustamisega, mille ette seab inimesed
Lunastaja – otsustamisega usu või uskmatuse kasuks.
Esimese kasuks otsustamine tähendab õndsust, teise
kasuks otsustamine hukatust. Inimesed valivad sellega
ühtlasi teatud eksistentsimõismise – võttes usus vastu
elu ja õndsuse, omandavad nad ka uue arusaamise
eksistentsist, mis lähtub Jumalast. Valides uskmatuse,
säilib inimese vana eksistentsimõistmine, mis lähtub
surmast ja kaduvusest. Inimese tõeline, päris olemine,
on aga Kristuse pakutud elu. Taoline otsustamine ei
saanud osaks aga vaid Jeesuse kaasaegsetele, vaid saab
osaks kõigile, kes kohtuvad Jeesusega tema sõnas – ka
nemad seatakse valiku ette, mille tagajärjed on samad.
(järgneb)

Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Jh 14:6

Muusikali jõudmine Mustamäele
Jaana Maria Unga

Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus on oma 11
tegutsemisaasta jooksul kogenud palju Jumala imelist
juhtimist. Kõige võimsam näide on meie kirik, kuhu
väikeses keldris tegutsenud kogudus paar aastat
tagasi kolis. 2020. aastal tuli võimalus pakkuda kodu
Misjonikoorile, kes on pika tegutsemisaja vältel toonud
oma kauni helikeelega inimesi Jumala juurde.
Koguduse vaimulikul Tiina Klementil tuli selle aasta
kevadel idee teha midagi uut ja inspireerivat, mis liidaks
kokku muusika, uue avara kirikuruumi ja Piibli sõnumi –
jõulumuusikali. Misjonikoori juhataja, kauaaegne
kirikumuusik ja koguduse kantor Maarja Vardja kirjutas
jõuluevangeeliumile muusika ja laulusõnad. Esialgne
libreto sai paaril ideekoosolekul täpsema vormi ning
juulikuuks oli koguduse esinaisel Jaana Maria Ungal
enamik muusikali ülesehitusest valmis. Olgugi et
rahaliste ressursside puudumine ja koguduse väiksus
näisid nii suurt ettevõtmist takistavat, ei saanud Jumala
sõnale vastu astuda. Jõuluevangeelium, mis on juba
2000 aastat sama, ei ole tegelikult kunagi vana, vaid
alati uus. Nii kannab ka muusikal kristlusele olulisi
tarkuseteri igas vanuses osalejate ja pealtvaatajateni.
Septembrist algas intensiivne töö muusikali
ettevalmistamisel. Matis Metsala tegi muusika
fonogrammid. Lisaks tuli leida osatäitjad nii solistide,
peategelaste kui kõrvaltegelaste rollidesse, valmistada
ette kostüümid, rekvisiidid, dekoratsioonid, reklaamid
ja lava, teha rohkelt proove nii koori kui ka osatäitjatega.
Peaaegu kogu toimkond töötas vabatahtikena
oma vabast ajast. Appi tõttasid inimesed teistest
kogudustest. Näiteks ulatas abikäe lavastamises ja
organiseeris nii mitmedki suurepärased osatäitjad ning

abilised Mai-Liis Mäeväli Toomkogudusest. Solistideks
valiti imelise hääle ja hea muusikalise kogemusega
lauljad Elina Salumäe, Jüri Liiva ja Teet Rasmus Kaur.
Paljusid rolle said täita Mustamäe enda koguduse
lapsed ja täiskasvanud.
Nüüd, mil muusikali esmaettekandeni on veel loetud
hetked, võib jätkuvalt olla tänulik Jumalale, kes annab
suure lootuse ja Püha Vaimu puudutuse hetkedel, kui
tundub, et midagi ei või, ei saa või ei tohi toimuda.
Rõõmus elevus hinges, astume vastu muusikali
esitamisele 18. ja 19. detsembril uues Mustamäe
kirikus, et jagada tuttavat, ent alati uut jõulusõnumit.
Muusikalid on osa palvusest ja pühapäevasest missast.
Loodame, et just see ajatu, ent alati kõnetav jõululugu
võiks puudutada koguduse ja kõigi pealtvaatajate
südameid rõõmu ja lootusega.

EELK MUSTAMÄE MAARJA MAGDALEENA KOGUDUSE
JÕULUMUUSIKAL

Valgus Valguses
muusika: Maarja Vardja, libreto: Jaana Maria Unga
solistid: Elina Salumäe, Jüri Liiva, Teet Rasmus Kaur jt
osalevad: Misjonikoor, lastekoor, Mustamäe koguduse liikmed ja sõbrad
Aadress: Kiili 9, Tallinn
Sissepääs: vaba annetus			

Üritusel on maski kandmine kohustuslik.

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Fl 4:4

Graafika: www.freepik.com

LAUPÄEVAL, 18. DETSEMBRIL KELL 16 PALVUSEGA
PÜHAPÄEVAL, 19. DETSEMBRIL KELL 16 MISSAGA

5

Jõulujutud

Ühel novembrihämaral pealelõunal süütasin selle
hooaja esimesed küünlad. Tuppa tekkis jõulumeeleolu.
See seletamatu, defineerimatu, mille tunned eksimatult
ära sisemisest rõõmust, ülevusest ja rahust. Sulgesin
raadio, et ei juhtuks kuulma uudiseid ega arutelusid,
panin kinni arvuti, et ei näeks sotsiaalmeedia lõimeid,
kus ühed inimesed halvustavad teisi. Tahtsin selle
kõik unustada, teha nägu, et seda ei ole olemas. Või
vähemasti, et kui mingil määral ka on, siis on headus
ikka palju suurem ja võimsam ja võidab alati. Nii nagu
vanades jõululugudes.
Jõululugudes… Jah, just neid tahtsingi sel hetkel lugeda!
Läksin raamaturiiuli juurde, lootuses, et leian sealt
mõne. Lasteraamatuid ei ole ma päris ammu enam
lugenud. Viimane laps, kellele sai ette loetud, loeb nüüd
juba ise oma lastele. Ja leidsingi mõned raamatud. Vanad
armsad lood, kus sajab lund ja sõidavad reed, lõhnavad
kuused, õunad ja piparkoogid ning kirikuaknad säravad
tuledes ja kirikust kostub kaunis laul. Kus heategija saab
veel suurema heateo osaliseks ning kannatusi talunu
ellu tuleb ime läbi pööre. Vaesele lapsele kingitakse
unistuste nukk, õnnetust üksikust kuusepuust saab
kaunis jõulupuu.
Kõige imelisem aga on see, kuidas jõulud muudavad
inimese südant. Kohtudes jõuluvaimuga, olgu see siis

TÄNU- ja eestPALVED

Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles,
et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma,
et me tema läbi elaksime. Selles on armastus – ei, mitte
selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on
armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks
meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on
armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama
üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist
armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on
saanud meis täiuslikuks. 1Jh 4: 9-12

TÄNUPALVED
Armas Jumal! Tänu Sulle, et sa meid nii palju oled
armastanud ja oma Poja maailma saatsid seda
maailma päästma. Tänu Sulle, et me võime Tema
sündi maailma igal aastal rõõmuga tähistada ning
Teda ikka ja jälle oma ellu vastu võtta.
Tänu Sulle, Issand, et oleme igal kuul saanud välja
anda koguduse ajalehte. Õnnista meie ajalehe
toimkonda ning kõiki, kes kaasa on aidanud, tänu
kellele on kõik lehed huvitavad ja omanäolised!
Aitäh, Taevane Isa, et kirikus käib jälle „vana
kaardivägi” – kes pärast suvekodust saabumist,
kes haigusest väljatulemise järel. Oleme iseäranis
tänulikud, et nägime Kerstiga Aliidet, kes on rõõmus
ja liigub kenasti ringi. Loodame, et ta saab tulla ka
meie sekka, niipea kui arst lubab!
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Jeesuslapse, mõne pühaku või lihtsalt teise inimese
kaudu, ärkab mahamaetud headuse seeme ning
ihnurist saab helde, kiusajast heategija, kõrgist alandlik
ja hooliv. Nii nagu Dickensi tuntud ja armastatud loos
kibestunud ihnuskoi Ebenezer Scrooge’ist, kes ei salli
jõulusid. “Jõulud on lollus,” ütles ta. Ühel jõuluõhtul aga
ilmutas end talle kadunud äripartneri hing, kes hoiatas
ahnuse ja kullahimu eest ning andis teada, et samal ööl
külastavad teda jõulumineviku, -oleviku ja -tuleviku
vaimud ning soovitas neid kuulata. Nii oligi. Esimene
neist meenutas Scrooge’ile lapsepõlve ja noorusaja
jõulude süütut rõõmu, teine näitas tema hoolimatust
ligimeste vastu, kes aga samaga ei vastanud. Kolmas
näitas tema viletsat surma, kus ei leidunud kedagi,
kes oleks leinanud “seda õelat vanameest”. Hommikul
ärgates oli Scrooge muutunud mees. Kogu hingest
hakkas ta heastama tehtud vigu ning lahkeks, heldeks
ja osavõtlikuks ta jäigi. Ja sai õnnelikumaks kui eales
varem.
Keerulistel ja ebakindlatel aegadel
on hea otsida üles mõni jõulujuttude
raamat ning kosutada ja kinnitada
südant sõnumiga, et headus on
suurem ja võimsam kurjusest ning
lõpuks on võit ikkagi tema päralt.

EESTPALVED
Armas Jumal! Anname Sinu kätte meie kiriku
ehituse. Palume, et ehitus jõuaks sinnamaale, et
saaksime kiriku ruumi kasutusse võtta!
Armas Issand! Palume armastust ja rahu kõikide
inimeste südamesse, et inimesed oleksid hoolivamad
ja mõistvamad üksteise vastu!
Armas Jumal! Toome Sinu ette kõik haigestunud ja
kellel on püsivad tervisemured, kes ootavad ravi ja
tervenemist. Issand, pane oma tervendavad käed
nende peale ja anna lootust ning usku tervenemisse!
Armas Jumal! Palume, et jõuluaeg tooks nii
väikestele kui ka suurtele, kõikidele inimestele
meie ümber rõõmu, ühtehoidmist, Sinu armastuse
vastuvõtmist, mõeldes sinu Pojale jõulusõimes!

PALVE
Taevane Isa! Me täname Sind, et saatsid oma Poja
meie päästjaks patust muserdatud maailma.
Ava meile Tema sündimise saladus ja anna kogu
maailmal näha, mida sa oled oma Pojas kinkinud!
Lase sellel uuendada meie elu ning teha meist
rahu ning armastuse saadikud!

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.

Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes! Pööra oma kõrv mu poole!
Päeval, mil ma hüüan, tõtta mulle vastama! Ps 102:3

graafika: freepik.com

kultuurielamusi vahendab Imbi Arro

LASTELEHE VIKTORIIN!!!

2021. aasta LASTELEHE rubriigis oleme tutvunud mitmete Vana Testamendi
oluliste tegelastega: Noa jaanuaris, Rutt veebruaris, Haagar ja Ismael märtsis,
kuninganna Ester aprillis, Simson mais, Saamuel juunis, Saalomon juulis,
prohvet Eelija augustis, Eliisa septembris, Taaniel oktoobris ja Joona novembris.

TÄHELEPANU! NÜÜD ON VÕIMALUS TEADA SAADA, KUI HÄSTI
SA OLED NEID TUTVUSTUSI TÄHELE PANNUD JA KUI HOOLSALT
MÕISTATUSI LAHENDANUD!
Vasta alljärgnevatele küsimustele ja lahenda ära aasta jooksul
ilmunud mõistatused ning võid võita auhindu! Kõikide vastanute vahel
LOOSIME VÄLJA ÜHE 25 € KINKEKAARDI JA KAKS 10 € KINKEKAARTI APOLLOLT
(kaarti saad kasutada nii raamatute, lauamängude, kunsti- ja kirjatarvete kui meelelahutuse jaoks).

Lisaks läheb loosi magusaid auhindu!

Viktoriin on mõeldud kõikidele kooli-eelikutele ja koolilastele. Vastuseid ootame hiljemalt 31.12 2021.
Mitu täiskasvanud inimest oli Noa laeval? __________________________________________________
Kes oli Rutt kuningas Taavetile? Mis oli nende sugulusside? ____________________________________
Mis on Ismaeli venna nimi? _____________________________________________________________
Milliste VT raamatute vahel asub Estri raamat? ______________________________________________
Õige või vale fakt: Simson abiellus Deliila-nimelise naisega? ____________________________________
Mitu kuningat võidis Saamuel, ja mis olid nende nimed? ______________________________________
Millist käsku 10 käsu hulgast rikkus Saalomon? ______________________________________________
Miks oli Eliisa oma tegevuses edukas? _____________________________________________________
Millised 5 imetegu tegi Jumal seoses Eelijaga? ______________________________________________
Mis oli Taanieli uus nimi Babüloonias? _____________________________________________________
Lisaks Joona, Ruti ja Estri raamatutele, millisel 3 VT tegelasel on veel omanimeline raamat?
____________________________________________________________________________________
Haagari ja Ismaeli (märtsi lasteleht) ristsõna lahendus: ________________________________________
Estri (aprilli lasteleht) salakoodi lahendus: __________________________________________________
Simsoni (mai lasteleht) ristsõna lahendus: __________________________________________________
Saamueli (juuni lasteleht) ristsõna lahendus: ________________________________________________
Saalomoni (juuli lasteleht) ristsõna lahendus: _______________________________________________
Eelija (augusti lasteleht) tähemõistatuse lahendus: ___________________________________________
Eliisa (septembri lasteleht)ristsõna lahendus: _______________________________________________
Taanieli (oktoobri lasteleht) tähemõistatuse lahendus: ________________________________________



Lasteaialastele on vahva JOONISTUSVÕISTLUS! Joonista pilt ühest
eelnimetatud tegelasest või temaga seotud sündmusest. Saada või too pilt
kogudusse hiljemalt 31.12.2021.
Kõik pildisaatjad saavad ÜLLATUSE! Kõik koolilapsed, kes soovivad
samuti joonistusi saata, võivad seda loomulikult teha! Kõikide kooliealiste
pildisaatjate vahel läheb loosimisele üks vahva üllatus!

Ülistage Issandat, sest tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal! Js 12:5
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kuukava detsember 2021

Õnnitleme
sünnipäeval!

Jumalateenistus armulauaga
pühapäeviti kell 15
(NB! 19.12 algusaeg kell 16 koos jõulumuusikaliga)
Perejumalateenistus armulauaga
kuu esimesel pühapäeval (5.12 ja 09.01) kell 12
KOGUDUSES TOIMUB:
L
P
N
L
P
R
P
R

04.12
12.12
16.12
18.12
19.12
24.12
26.12
31.12

kell 17
kell 12
kell 12
kell 16
kell 16
kell 17
kell 15
kell 19

Noorteõhtu
Lastekirik
Elurõõmsad ja tegusad
Jõulumuusikal Valgus Valguses (palvusega)
Jõulumuusikal Valgus Valguses (missaga)
Jõuluõhtu jumalateenistus
2. jõulupüha jumalateenistus
Palvus Taizé lauludega

Eine Piibli ja palvega teisipäeviti (v.a 21.12 ja 28.12),
kell 12 kiriku koristamine, kell 13.30 palvus ja kerge eine.

Hea koguduse liige!
Kutsume Sind Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse

Jõulupeole

02.12 Jana Abzalon
04.12 Iris-Monika Pedak
08.12 Marion Selgall da Silva
14.12 Kätlin Pärnapuu
16.12 Doris Vebel
26.12 Kristo Vahtra

Issand, õnnista mu kõrvu, silmi ja südant,
et võiksin näha ja mõista Sind
oma argipäevas!
Aamen.

NELJAPÄEVAL, 6. jaanuaril kell 18.30
Mustamäe kirikusse (Kiili 9)
Kavas: jõulupalvus, muusika, pidulik õhtusöök

Õhtusöögi eest on võimalik teha annetus 31. detsembrini koguduse kontole Luminor pangas a/a
EE311700017002962090 või tasuda sularahas korraldajatele. Palume selgitusse märkida osalejate
arv. Õhtusöök täiskasvanule ja koolilapsele 7 €/in, eelkooliealisele lapsele 4 €/in.
Palun anna oma tulekust/mittetulekust teada hiljemalt 31. detsembriks:
Ülle Reimann 5664 6029, mustamae.kogudus@gmail.com

Oled südamest oodatud!
VAIMULIKE KÕNETUNNID KOKKULEPPEL:

TIINA KLEMENT – koguduse õpetaja; e-post: tiina.klement@hotmail.com; tel: 5373 0718
JAAN LAHE – koguduse abiõpetaja, teoloogiadoktor; e-post: usundiuurija@gmail.com; tel: 516 7724
ÜLLE REIMANN – koguduse diakon; e-post: mustamae.kogudus@gmail.com; tel: 5664 6029
IMBI ARRO – diakon emeeritus; e-post: imbiarro@gmail.com; tel: 551 7970
Lastetöö juhendaja Maris Kuldkepp – e-post: kepamaris@hotmail.com; tel: 5672 6863
Kantor ja Misjonikoori juhataja Maarja Vardja – e-post: maarjavardja@gmail.com
(Liikme)annetused:
Annetuse saaja: EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus
Luminor pank, konto: EE311700017002962090 või LHV pank, konto: EE757700771000677814
Luminor pank, konto: EE241700017003221206 (Mustamäele kiriku ehitamise heaks)
Koduleht: www.mmmk.ee
E-post: Mustamae@eelk.ee ja mustamae.kogudus@gmail.com
Koguduse aadress: Kiili 9, Tallinn 13423
Magda Misjonipood: A. H. Tammsaare tee 89, II korrus; avatud E-R 10-18, L 11-15, P suletud.
e-post: magdapood@gmail.com; tel: 600 2222; Facebook.com/magdapood
Ajalehe toimkond: kujundaja Jaana Maria Unga, keeletoimetaja Auli Tohv

Graafika: freepik.com

