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Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa. (Ps 37:34)

müüritud
Imbi Arro

Nagu koolieelik, kes joonistab hunniku käsi oma
kallistamist armastavale kriipsujukule ja kümneid
jalgu lõvile, sest see jookseb ju kiiresti. Võita taas
kätte see vabadus, mis kuulub lastele, kes mõtlevad
ainult südamega. Vabadus. Nii on kirjutanud laulja ja
mitmekülgne loomeinimene Lembe Lokk.
Võita tagasi vabadus olla, vabadus uskuda, vabadus
väljendada.
Kahe aasta eest toimus huvitav üritus –
TEDxTallinnaVangla, mida tutvustati kui inspiratsioonikonverentsi mõttemängulisel teemal „Müüritud”. Sõna
annab kaks mõistmisvõimalust: kas ilma müürideta
või sisse müüritud.
Üks konverentsil kõnelnud mees oli vanglamüüride
vahel istunud. Kui aeg täis sai, jättis ta betoonmüürid
selja taha. Esialgne eufooria vabaduse üle aga
asendus peatselt tõdemusega, et füüsilistest müüridest vabanemine ei vabastanud sotsiaalsetest ega
psühholoogilistest müüridest. Tuli teha palju tööd
vanade mustrite asendamisel uutega, ületada alaväärsus,
õppida tundma ja hakata väärtustama iseennast. Oma
Jumalaga hüppas ta üle müüri (Ps 18:30).
Müüridest iseendas rääkis ka loo alguses tsiteeritud
lauljanna. Teismelisena unistas ta elust vanglas, sest
arvas selle olevat askeetliku sisustusega kambrikese,
kus saab kaitstuna välisilma eest olla see, kes sa
tõeliselt oled, ja teha seda, mida sa tõeliselt tahad:
kirjutada raamatuid, luuletusi, filosofeerida. Aastaid
hiljem sai ta aru, et tegelikult ta elaski vanglas. Vanglas,
millel on nähtamatud, ent väga paksud müürid, mis
laotud uskumustest iseenda kohta: ma olen andetu,
väärtusetu, igav... Need müürid on tõelised takistused
teel iseendaks saamiseni. Müüride lammutamiseks
tuli otsa vaadata oma sisemistele deemonitele, õppida
kuulama ja austama iseennast, oma soove ja vajadusi.
Aegade jooksul aga ei ole müüritud ainult hingi,
vaid ka kehasid. Elavate inimeste sissemüürimisel

on pikk ajalugu. Sel eriliselt julmal viisil on inimesi
nii karistatud kui ka ohverdatud. Euroopa rahvaste
pärimuses kohtab sageli motiivi, kus süütu neitsi
müüritakse elavana lossi, kiriku või mõne muu ehitise
seintesse, et anda hoonele hing. Arheoloogilised leiud
tõestavad, et need pole pelgalt rahvajutud.
Lääne kloostritraditsioonis on mõistetud munki
ja nunnasid eluaegsesse vangistusse akende ja
usteta tillukesse ruumi, täielikult eraldatuna elust ja
inimestest. Kasinat toitu anti pisikese eriotstarbelise
avause kaudu. Inimene müüride vahel suri peatselt
meeleheitesse. Taolise kiriku määratud jõhkra
karistuse põhjustas tavaliselt “vale armastus” või “vale
mõtlemine”. Nüüdseks on see minevik. Tänapäeval
saaks sellise tegutsemise eest ränga kriminaalkaristuse.
Usklikku hinge saab aga kinni müürida ka praegu –
hirmutamise ja alandamisega.
Meid kõiki on loonud Looja oma näo järgi. Meile on
antud Tema vaim ja säde, mis otsib väljapääsu müüride
tagant – müüride tagant, mis takistavad meid olemast
need ehedad meied, kelles saavad kasvada, õitseda ja
vilja kanda Looja istutatud seemned.
Paulus kirjutas kord galaatlastele: Vabaduseks on
Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske
endid jälle panna orjaikkesse! Võime ehk parafraseerida
ka nii: Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige
siis selles ja ärge ehitage jälle müüre enda ega teiste
ümber!

Jah, niihästi Pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe Isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks. Hb 2:11
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lastetöö tegemised detsembrikuus
Maris Kuldkepp

Sügisel läks meie uudistes kevadest saadik
domineerinud viiruse leviku olukord Eestis taas
tõusuteele. Vaatamata sellele oleme tänu Jumalale
saanud lastetööga endiselt jätkata.
Tavaliselt on lastekirik kord kuus, kuid siiski
võtsime 29. novembril ehk I advendil plaani veel ühe
lastekiriku kokkusaamise. Tavapärase piiblitunni
asemel tegime hoopis toredat käelist ja mõttetööd.
Etienne koos koguduse mudilastega. Foto: Tiina Klement

Lastekiriku lapsed jõulukalendreid meisterdamas.
Foto: Maris Kuldkepp
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I advendile eelnenud laupäeval salvestati kirikus
Misjonikoori laulu “Õnnistegija” videot, kus oli ka
koguduse lastel suur roll - nad lugesid Piiblit, palveid
ja kandsid laternaid. Tänu sellele salvestusele kogunes
pühapäevasesse lastekirikusse ootamatult palju lapsi.
Oli neid, kes tulid täiesti esimest korda, kui ka neid,
keda polnud ammu näinud.
Sellest kõigest oli aga suur rõõm! Sest nüüd on 11
lapsel kodus oma eriline advendikalender. Tavapärase
papist aknast väikese šokolaaditüki asemel saavad
lapsed võtta purgist ühe hea mõtte või ülesande.
Ilusate sõnumite hulka kuuluvad laused nagu “Jumal
armastab sind”, “Sa inspireerid kedagi”, “Sa oled
väärtuslik”. Vahvaid ülesandeid oli järgnevaid: “Korista
oma tuba ilma palumata ära”, “Naerata kellelegi”, “Mine
loodusesse” ja “Üllata täna kedagi”.
Kõige parem asja juures on see, et purgis leidub 31
paberit, ehk seda purki saab kasutada terve aasta läbi,
mitte ainult osa detsembrikuust nagu tavapäraste
advendikalendrite puhul. Ainult veebruaris jääb 2-3
paberit purki alles. Iga laps võis valida just omale
meelepärase paberi värvi ja purgi peale kleepsud.
Detsembrikuuks sai igaüks kaasa paki Draakoni
komme - kui peaks purgist tulema ülesanne, siis saab
selle täitmisel võtta pakist preemiaks kommi.
Detsembrikuu pereteenistusel ja lastekirikus
oli kandev roll meie vabatahtlikul Etienne’il, kes
pereteenistusel jutlustas ja esitas oma laulu ning
lastekirikus jagas endale isiklikus mõttes olulist
piiblisalmi. Kirjakohaks valis ta Mt 11:28 “Tulge minu

juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina
annan teile hingamise!” Seejärel said kõik lapsed kirja
panna oma mured, kas enda või kellelgi teise pärast,
ning siis saatsime need õues ära põletades Jumala
juurde. Lastekiriku tegevuse lõpetas piparkookide
kaunistamine. Kui koguduse eakad leidsid oma paki
seest kaunistatud piparkooke, siis olid need just meie
laste tehtud!
Õnneks lubas Jumal ja valitsus meil läbi viia ka
koguduse laste jõulupeod. Justnimelt kaks pidu, sest
meie ruum kirikus jäi üheks peoks lihtsalt väikseks seda isegi siis, kui olime lauad koridori viinud. Seega
pidasime 19. detsembril kirikus kell 16 jõulupeo
pigem noorematele ning kell 18 pigem vanematele
lastele. Siiski üritasime ühe pere lapsed kutsuda ühele
ja samale peole.

Väiksemate laste jõulupidu. Foto: Ülle Reimann

Eelmise aasta nukuteatri Tallekese etendust oli raske
üle trumbata (sellele pani taas piiri ka ruumikitsikus),
sel aastal vaatasime aga esimest korda jõulukino!
Õpetaja Tiina soetas mõni aeg tagasi DVD-komplekti
eestikeelsete piiblilugudega, mida kasutasime
ka suvises lastelaagris. Nii sai seekord jõululugu
visuaalselt laste ja noorteni toodud, kus sekka annus
seiklusi ja huumorit ning muidugi ei puudunud õpetlik
osa. Loodan, et sel aastal nautisid jõululugu võrdselt
nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud.

Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses,
sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Gl 3:26-27

advendi- ja jõuluaeg koguduses 2020
Ülle Reimann

On teine jõulupüha. Sajab kerget lund, õhk on muutunud
taevased väed olid Jumalat kiitmas kingituse eest, mida
veidi kargemaks ja maapind lõpuks ka Tallinnas kergelt
ta inimkonnale tegi – ja see on ainuke koht Piiblis, kus
valgeks. Seekordsed jõulud on kujunenud eriliseks,
midagi niisugust kirjeldatud on. Jumal sündis väikese
kuid samas ikka nagu alati on olnud. Kui igal aastal
lapsena, et inimesed julgeksid teda vastu võtta ning
on advendiaeg ja jõuluaeg olnud üritusterohke ning
mõistaksid Jumala armastust. Jeesus tõi maailma
inimeste jaoks oluline kokkusaamiste aeg, siis sel aastal
erilise rahu. Jeesuse sünni hetkel lõi taevas valgeks ja
on hoopis teisiti. Enamik koguduse liikmeid veedab
inglikoorid laulsid: ”... ja maa peal olgu rahu, inimestest
jõulud vaid kitsamas pereringis. Koguduse elus on see
hea meel!” Jõulusõnumit, mis kõlab kõigis kirikutes
selgesti tunda andnud. Meie ruum jumalateenistusteks
üle maailma, võib iseloomustada sõnadega ”armastus,
on suhteliselt väike ja viibime selles alles teist
lootus, rahu, rõõm, valgus ning lähedus”. Kõik need,
aastat, kuid see advendiaeg tundus vaiksem võrreldes
kes tulid sõime juurde, kogesid kogu elu muutvat Püha
eelmisega. Seevastu iga kirikus toimuv üritus on
puudutust. Kui käime kogu tee jõulusõimeni mõttes läbi
olukorrast tingitult olnud väga oluline nendele
koos karjastega, siis võime tunnetada Jumala kingituse
inimestele, kes kohale tulid. Meid on tõeliselt hoitud sel
tähendust meile. Jumal on ka täna oma Püha Vaimu
aastal läbi kogu advendi- ja jõuluaja, nii et meie eakamad
kaudu meie keskel, et puudutada me südant armastuse
koguduse liikmed näeb küll tavapärasest harvem, kuid
ja soojusega, et anda meile kõigile tulevikku ja lootust.
ikkagi on nad saanud mõnel korral jumalateenistustest
Esimese jõulupüha jumalateenistusele astus sisse
osa võtta. Mõtlen tänutundega meie sõpradele Norrast,
ka politseipatrull, kes vaatas olukorra üle ja jagas
kes ka sel aastal olid kokku pannud väikesed kingipakid,
sissetulijatele maske, näidates üles hoolimist. Esimene
mida sai jagada või koju kätte toimetada.
kord tulid politseinikud 13. detsembril, kui oli käimas
Kogunesime kogu advendiaja väikelaste ja emade
lastekiriku viimane selle aasta tund, et kontrollida
lauluringi ning kolmapäeviti mudilaste tegelusringi.
desinfitseerimisvahendite ja maskide olemasolu ning
Kõikide suureks rõõmuks said kaks
hajutamisnõuete täitmist. Meie
ühe pere last ka 4. advendil ristitud
ettevaatusabinõudega jäädi rahule.
ja koguduse liikmeteks vastu võetud.
Rääkisime 1. jõulupühal sellest,
22. detsembril pidasime oma väikest
et Jumala Sõna sündis inimesena
jõulupidu. Kolmel teisipäeval sai ka
maailma, et päästa inimkond,
eine Piibli ja palvega toimuda, kuigi
et inimesed saaksid osa Jumala
tavalisest vähema osavõtjate arvuga.
enda olemusest – elu valgusest.
19. detsembril pidasime laste
Jõulusõnum levib ka nendes
jõulupidu. Veel mõned päevad enne
riikides, kus kirikud on suletud, läbi
seda polnud selge, kas saame üldse
internetiavaruste. Jõuluevangeelium
pidu korraldada. Otsustati kutsuda
ei sõltu aja ja ruumi piiridest, vaid
lapsed kahes grupis, väiksemad
seda kuulutatakse kõigile inimestele,
tulid koos täiskasvanuga. Lapsed
kes maailma sündinud on ja
mängisid mänge, kõik koos
sünnivad tulevikus. Rõõmusõnumit
vaatasime multifilmi esimestest
päästja sündimisest antakse edasi
jõuludest ja loomulikult said kõik
hingest hinge, südamest südamesse
Laste ristimine. Foto: Kaimo Klement ka siis, kui inimesed kokku tulla
kingituse, mille suures osas olid
valmistanud ja saatnud meie head
ei saa. Elu valgust ei saa takistada
sõbrad Norrast. Lastele oli see väga oluline, paljudele
ükski inimlik piirang ega olukord. Ükski olukord ei saa
ainuke jõulupidu sel aastal. Mõistsin seda ise esimesel
lõputult kestma jääda, lootus ja elu valgus kannavad
jõulupühal. Mu lapselaps, kes saab varsti kolmeseks,
meid läbi ka kõige raskematest aegadest.
imestas kingituste üle, mis kuuse alla olid tekkinud. Ta
Lõpetaksin oma 1. advendi jutluses välja öeldud Fanny de
küsis, kas tal on sünnipäev. Või kellelgi teisel? Seletasin
Siversi mõtetega 1993. aasta artiklist „Kogu mu elu on
siis, et vaatasime ju kirikus filmi ja sellel lapsel, kes seal
advendiaeg“, mis on ka tema kogutud teoste 1. osa pealkiri.
sündis ja kellele pandi nimeks Jeesus, on täna sünnipäev.
„Jõuluaeg on fantastilisemaid aegu aastas. Ootuse aeg.
Laps naeratas ja läks kinke uudistama. Ääretult oluline
Ma arvan, et paljud inimesed on õnnetud sellepärast, et
on lastele rääkida, mis on jõulude tegelik tähendus.
nad ei oska enam midagi oodata... Esimesel pühapäeval
Jõuluõhtu jumalateenistus oli ikka sama ilus, nagu alati,
läheb pimeduses esimene küünal põlema. Siis teine ja
kõigile, kes said tulla. Õpetaja Tiina Klement luges ette
kolmas. Terve elu on advendiaeg. Vähemalt mulle. Ma
EELK peapiiskopi Urmas Viilma läkituse ja pidas ilusa
astun ühest advendinädalast teise. Akna taga sajab ikka
ja südamliku jutluse. Püüan oma sõnadega olulisemad
lund. See on nagu lunastus.“
mõtted edasi anda. Jõuluõhtul loeme Piiblist, et kõik
Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Gl 3:28
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LEERITUND 3: MAAILM JA INIMENE (12. OSA)
Jaan Lahe
INIMENE

Heebreakeelne nimisõna selem, mida tõlgitakse
„kujuks“, tuleneb verbijuurest slm, mille tähendused
araabia keeles on „maha raiuma“, „tahuma“, “lõikama“.
Seda kasutatakse objekti suhtes, mis on valmistatud
tahumise või lõikamise teel. Sõna selem akkadikeelne
vaste ṣalmu tähistab igasuguseid plastilisi, poolplastilisi, kuid ka ainult seinale uuristatud figuure
ja sümboleid. Sellega paralleelselt kasutatud sõna
dǝmut, mida tõlgitakse „sarnasuseks“, tuleneb verbist
dama, mis tähendab „sarnane olema, sarnanema“.
Vanas Testamendis kasutatakse mõistet dǝmut näidise
või mudeli tähenduses. Kuigi hilisemas kristlikus
teoloogias on mõistete selem ja dǝmut, õigemini
küll nende kreeka- ja ladinakeelsete tõlkevastete
(kr homoiosis ja eikon; ld similitudo ja imago) puhul
ranget vahet tehtud, on ilmne, et inimese loomisloos
väljendavad need sama asja. Enamus Vana Testamendi
uurijaid arvab, et nende mõistete taga võib peituda
Egiptuse religiooni mõju. Egiptuse kuningaideoloogias
peeti nimelt kuningat jumala sarnaseks ja tema
kohta kasutati mõistet „jumala pilt“ või „kujutis“.
Vana Testamendi loomisloos on see mõiste aga
„demokratiseeritud“ – see, mida Muinas-Egiptuse
kuningaideoloogia väitis kuninga kohta, on siin üle
kantud kõigile inimestele.
Heebrea
Piiblis
endas
mainitakse
inimese
jumalanäosust väljaspool loomislugu veel vaid 1Ms
5:1 ja 9:6, kuid selle üle ei arutleta. Vaid kreekakeelses
Saalomoni tarkuseraamatus seostatakse sarnasust
Jumalaga inimesele loodupäraselt antud surematusega,
mille inimene aga pattulangemises kaotas (Trk 2:2324). Ka Uues Testamendis jumalanäolisusele vaid
vihjatakse. See on jätnud kristlikule teoloogiale suure
tõlgendamisruumi, mida me hiljem selles peatükis ka
käsitleme. Praegu vaatleme aga vaid Vana Testamendi
teadlaste tõlgendusi jumalanäolisust puudutavatest
kirjakohtadest.
Jumalanäosus
kui väline sarnasus Jumalaga
Nagu juba eespool näidatud, on antropomorfistlik
jumalakäsitlus Vanale Testamendile väga omane.
Vaatamata kirjakohtadele, mis rõhutavad Jumala
sealpoolsust („Jumal on taevas“), Tema algusetust,
Tema täielikku erinevust loodust ning võrreldamatust,
jagas muistne Iisrael selles osas oma ümberkaudsete
rahvaste arusaama – muistses Idas kujutleti jumalaid
reeglina inimesekujulistena. Lisaks üksikutele, kuid
arvukatele antropomorfistlikele väljenditele leidub
Vanas Testamendis mitu visiooni, milles prohvet näeb
Jumalat inimesekujulisena (Js 6:1; Hs 1:26). Hilisem
juudi-hellenistlik ja kristlik traditsioon tõlgendab neid
kirjeldusi sümboolsete ja piltlikena, see aga ei muuda
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asja – veel keskaegses juudi müstikas arutati tõsiselt
Jumala keha ja selle hiiglaslike mõõtmete üle. Seepärast
on ka hulk Vana Testamendi teadlasi seletanud
inimese “jumalanäolisuse“ mõistet Vana Testamendi
antropomorfistliku jumalakujutlusega, väites, et see
seisneb inimese välises sarnasuses Jumalaga. Ent juba
varakristlikud autorid tõlgendasid jumalanäosust
vaimselt ja ka suurem osa Vana Testamendi teadlasi ei
ole suutnud taolise seletusega leppida, sest see jätab
lahtiseks inimese jumalanäolisuse vaimse-teoloogilise
tähenduse.
Jumalanäolisus
kui inimese valitsusvõim maa peal
Paljud Vana Testamendi teadlased näevad inimese
jumalanäolisust selles, et inimese funktsioon maa
peal on sarnane Jumala funktsiooniga maailmas: nii
nagu Jumal valitseb kogu maailma, valitseb inimene
maa peal, toimides siin otsekui Jumala asevalitseja.
Nii nagu valitseja kuju oli vanades kultuurides märk
valitseja kohaolekust tema valitsusalal, esindab
inimene maapealset loodut valitsedes Jumalat.
Jumalanäolisus
kui inimese partnerlus Jumalaga
Teisiti mõistab inimese jumalanäolisust aga Claus
Westermann (1909-2000), kelle sõnul väide „Jumal
lõi inimese oma näo järele“ tähendab, et Jumal lõi
inimese endale vastasolijaks ning et jumalanäosus
avaldub selles, et inimene võib Jumalat kuulda ja
Temaga kõnelda, et Ta võib Jumala ette kummardada
ja Teda ülistada. Westermann rõhutab aga seejuures,
et „inimese“ all pole siin mõeldud vaid üksikinimest
(rääkimata siis mingist müütilisel ajal elanud
alginimesest), vaid kogu inimkonda. Sellel käsitlusel
on tänapäeval palju pooldajaid ka süstemaatikutest
teoloogide hulgas.
Jumalanäolisus
kui sõltuvus Jumalast
Taas teistsuguse tõlgenduse palub välja Hans-Joachim
Kraus, kes lähtub mõttest, et jumalanäolisust tähistav
heebreakeelne sõna selem tähendab peegelpilti või
jäljendit ja ütleb, et sel viisil on inimene otsekui Jumala
peegelpilt või jäljend, kes ei saa ennast kunagi mõista
omaenda olemusest, vaid üksnes enda algkujust, st
Jumalast lähtudes. Teiste sõnadega – ainult Jumala
kaudu tunnetab inimene iseennast. Krausi tõlgendus
on küll originaalne, siiski võib kahelda, kas Vana
Testamendi aegne inimene oleks sellist abstraktset
tõlgendust mõistnud. Pigem kuulub see juba
teoloogiliste tõlgenduste hulka, mida vaatleme eraldi
pisut hiljem.
(järgneb)
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Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest. Jh 7:17

kolm kuningat
Mari-Ann Oviir

Kolmekuningapäev on oma nime saanud kolmelt
Idamaa targalt, kes tulid Petlemma vastsündinud
Jeesust kummardama.
Kolmest kuningast räägivad paljud legendid. India
kuningad olid piibliraamatu ennustusest kuulnud,
et täht tõuseb lisraelist. Nad panid 12 tarka meest
ühele mäele valvama, millal see täht tõuseb. Sajandid
möödusid, valvajad surid, aga täht ei ilmunud. Uued
valvajad pandi ametisse. Viimaks ilmus täht! See
paistis nagu päike päevalgi. Tähes nähti risti ja väikese
lapse kuju. Valvajad teatasid tähe ilmumisest oma
kuningatele. Need kuningad olid Nuubia kuningas
Melchior, Seeba kuningas Balthasar ja Pärsia kuningas
Caspar. Igaüks läks oma maalt teele. Täht käis nende
eel ja nemad tähe järel. Neil ei olnud aega süüa, juua
ega magada. Nad ruttasid ikka edasi. Jeruusalemmast
juhatati neid Petlemma. Sinnagi saatis neid täht. Täht
jäi lauda kohale seisma, laskus alla lauta, kus valgustas
seda ning tõusis siis jälle taeva alla. Kuningad leidsid
lapse sõimes magavat ning Maarja ja Joosepi. Vanim,
Melchior, andis üle kingitusena kulda – võimu, rikkuse
ja igaviku sümboli. Keskealine Balthasar ulatas lapsele
Jumala läheduse ja inimkonna võrdumina viiruki.
Tumedanahaline Caspar kinkis mürri – harduse ja
kannatuse sümboli. Kingitused võisid tähendada ka
sündinud lapse kolme omadust: kuld on kuninga, viiruk
preestri, mürr arsti märk. Kummardanud last, läksid
kuningad koju tagasi. Sinna mäele, kus 12 tarka olid
valvanud, ehitati tempel, kuhu asetati tähe kuju risti ja
lapsega. Piibliväline pärimus teab meile jutustada, et kui
apostel Toomas Indiasse läks evangeeliumi kuulutama,
kuulis ta kuningatelt, mida need kord kuulnud ja
näinud. Meestest said pärast seda, kui apostel Toomas
oli nad ristinud, kristlased ning nad levitasid ristiusku.
Nad surid kõrges vanuses.
Kolme Hommikumaa targa maised jäänused leiti
Pärsiast. Keiser Constantinus Suure ema Püha Helena
tõi need Konstantinoopolisse, kus neid hoiti Hagia
Sophia kirikus. Sealt saadeti pühameeste säilmed
Milanosse. 1163. aastal viidi reliikviad Kölni, kus need
ka praegu asuvad toomkirikus kuldses sarkofaagis.
Hommikumaa
tarkade
algupära
kohta
on
mitmesuguseid arvamusi. Nad kas olid babüloonlastest
tähetargad ja tähtede järgi ennustajad või iraanlastest
Meedia preestrisuguvõsa liikmed või uuemate
uurimuste järgi hoopis Pärsiast pärit ülikud. Tegelikult
ei olegi see oluline.
Piibli jutustus ei kõnele meile sõnagi kuningatest
ega nimeta ka võõraste rändurite arvu. Piibel räägib
tähetarkadest. Olgugi et Hommikumaalt Jeruusalemma
saabunud mehed ei olnud kuningad, tulid nad
kummardama Kuningat! Just selleks võtsid nad ette
vähemalt 1500-kilomeetrise teekonna kas Assüüriast,

Pärsiast, Meediast
või Babülooniast –
maadest, kus kõige
tõenäolisemalt
tegutsesid
tol
20 C M B 21
ajal
tähetargad
ja preestrid, kes
oskasid
lugeda
kosmose sõnumit,
mida
Jeesuse
kodumaal
ei
mõistetud.
Täht
näitas neile teed!
Just
nendele
paganatele ilmutas
Jeesus
ennast
Foto: rawpixel.com - www.freepik.com
esmalt Kuningana...
Ja sellel on tähendus!
Kas meie oleme valmis kummardama koos
Hommikumaa tarkadega vastsündinud Kuningat? Kas
meie usaldame oma elu, mõtted ja tegemised Tema
juhtimise alla? Kas Jeesus on meiegi Kuningas?
Saksamaal kirjutatakse tänapäevalgi kodu kaitseks
uksele kolme kuninga nimetähed C+M+B (Caspar,
Melchior, Balthasar) ja aastaarv. Seda võib välja lugeda
ka väljendina ”Christus mansionem benedicat”, mis
tähendab „Kristus õnnistab seda maja“. Jumala kingitud
arm Jeesuses Kristuses on tee, tõde ja elu. See kinnitab
meie usku ja julgustab jagama armastust. Elame
teadmises, et Jumala õnnistus on igal päeval/aastal uus.
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Miks tulid targad hommikust
nii kauget, pikka teed?
Miks justkui Looja lähedust
neil tundsid südamed?
Nad sõime ette korraks vaid
end heitsid põlvili,
kõik oma annid anda said
ja juba läksidki.
Kas tasus küll see ainus tund
nii kauget, pikka teed?
Kas ainult sellest tunnist und
neil nägid südamed?
Ja siiski! Neile piisas sest,
et minna rahuga
ja vabaneda muredest
ning surra rõõmuga.
On hiljem palju miljoneid
ka Jeesust otsinud,
on uhkelt käidud pikki teid
kuid sõimest möödutud.
Jääb targaks küll vast üksnes see,
kes lepib piskuga,
viib oma annid sõimesse
ja leiab Jeesuse.

Tunnistatavalt suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks tunnistatud vaimus, nähtav olnud
inglitele, kuulutatud paganatele, usutud maailmas, võetud üles kirkusesse. 1Tm 3:16
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Õhtu Alice’iga

kultuurielamusi vahendab Imbi Arro
Kas teate, keda on enim tsiteeritud peale Piibli ja
Shakespeare’i? Charles Lutwidge Dodgsoni. Tunneme
teda rohkem Lewis Carrolli nime all. Ja Lewis Carrollit
teame kindlasti tema 1865. aastal ilmavalgust näinud
raamatu “Alice imedemaal” järgi.

“Kui sa ei tea, kuhu lähed, siis viib iga tee su kohale.” –
"Ma pole hull, lihtsalt minu reaalsus erineb sinu omast."

Need on paar kuulsat lauset, mis öeldud imedemaal,
kuhu Alice sattus pärast küülikuauku kukkumist.
Alice’i lugu on inspireerinud arvukalt loomeinimesi eri
aladelt. Üht balletivormis nägemust tema seiklustest
saab näha ka Estonia teatris Itaalia koreograafi
Gianluca Schiavoni lavastatuna. Käisin minagi seda
detsembrikuus vaatamas. Ehk aitab pimeda aja ja
pideva madalrõhkkonna mõjude vastu, arvasin. Ja
ei eksinud. Esimestest minutitest olin võlumaailma
lummuses. Õhtuses vanalinnas (videoinstallatsioon!)
jooksevad kaks tüdrukut. Nad jõuavad mahajäetud
teatrimajani ja sisenevad sinna. Üks neist leiab
tolmunud rekvisiitide vahelt näidendi käsikirja,
mida asub sirvima. Sealjuures kukub ta läbi tunneli
keereldes (taas videoinstallatsioon) reaalmaailmast

välja, sinna, kus kõik on teisiti, kus ei kehti Newtoni
füüsika.
Söakas tüdruk seikleb seal põnevates ja värvikates
kostüümides (valmistati 162 uut kostüümi!) Valge
Küüliku, Hertsoginna, Tõugu, Irvik-Kassi, Ärtu
Emanda ja teiste raamatust tuttavate tegelaste seltsis.
Balletikooli õpilaste ja professionaalsete baleriinide
nauditavat tantsu ilmestab selle pantomiimlikkus.
Lõpustseenis on Alice taas vanas teatris, käes käsikiri.
Oli see vahepealne olnud ilmsi, unes, kujutluses…?
Olen tänulik, et sain kaks tundi muretult elada veidi
kitšilikult esitatud muinasjutus. Tunda rõõmu ja
imetlust, otsimata sügavat tähendust. Raamat ise on
küll tulvil sümboleid, mille mõistmiseks tänapäeval
peab olema spetsialist. Ballett aga ei näi sellele
pretendeerivat. Gianluca Schiavoni ise on oma lavastuse
eesmärgina näinud võimalust viia publik rännakule
“otsima oma sisemist last, laskma lahti reeglitest ja
programmist, mis meid igapäevaelus kammitsevad,
ning anda neile imeline lapselik vabadus unistada ja
luua”.
(John Tennieli illustratsioon kavalehelt)

TÄNU- ja eestPALVED
“Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen:
Olge rõõmsad! Issand on ligidal!” Fl 4,5b

Tänupalved

Eestpalved

Tänagem Jumalat möödunud aasta
eest, et Ta on meie kogudust hoidnud
ja õnnistanud.

Palvetagem meie kiriku ehitamise
jätkumise ja pühakoja valmimise
eest.

Tänagem Jumalat kõigi nende
inimeste eest, kes on meie koguduse
tööd ja kiriku ehitamist toetanud.

Palvetagem ajalehe toimkonna
eest, et Püha Vaim annaks
inspiratsiooni ja rõõmu ajalehe
väljaandmisel.
Palvetagem kõigi Eestimaa
kristlaste pärast, kes on oma
kogudusest kõrvale jäänud, et nad
võiksid leida taas tee kirikusse
ja kasutada oma andeid Jumala
Kuningriigi ülesehitamiseks.

Tänagem Jumalat koguduse
vabatahtlike ja töötegijate eest

graafika: freepik.com

Palvetagem, et meie koguduses avalduksid kõik
Püha Vaimu annid, et me kogudus ja kirik võiks
jääda püsima selle ajani, mil Kristus tagasi tuleb..
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PS! Kui koged, et Jumal on su palvetele
vastanud, siis kirjuta meile, mille eest
oled Issandale tänulik. Jagades oma
tänupalveid teistega siin ajalehes,
saavad paljud julgustatud.
Samuti võid julgelt saata ajalehetoimkonnale oma
eesTpalvesoove, et ka teised koguduse liikmed
saaksid sinu eest palvetada.

Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses,
julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 2Kr 1:4

noa ja tema

suur laev

ilmub lugeja ette esimest korda 1. Moosese raamatu 5.peatükis, kust saame teada, et
tema vanaisa on Metuusala (Piibli järgi elas 969 aastaseks), kuid
esiisade hulka kuulub ka
Aadam.
Juba järgmises peatükis annab Jumal
ülesande ehitada
, mis
ja tema pere
ja loomi-linde päästaks suure veeuputuse käest. Inimesed olid kurjad ja Jumalast kaugel ning
Jumal oli kurb selle pärast.
oli aga Jumalale ustav ja tema silmis õige.
pidi olema goferipuust ning väga suur, et sinna mahutada kõik inimesed ja loomad
ning vajalik toit. Osasid loomi ja linde oli rohkem kui kaks - Jumal käskis
osasid loomi või
linde pardale võtta 7 paari, ehk 14tk.
Veeuputuse põhjustas 40 päeva ja ööd kestev vihmasadu ning avanenud allikad maa peal.
Kas mäletad veel, mis on Piiblis kestnud 40 päeva või aastat? Vesi püsis veel 150 päeva, enne
kui hakkas alanema nii palju, et mägede tipud hakkasid paistma.
peatus Ararati
mäel. Praegu asub sellenimeline mägi Türgi territooriumil.
Inimestest oli pardal
, tema naine ning nende pojad Seem, Haam ja Jaafet oma naistega.
Enne, kui nad said
väljuda, käisid kuiva maad otsimas üks kaaren ja
, kuid
kes ei leidnud midagi. Nädala pärast lendu lastud teine
tuli tagasi õlipuu oksaga. Veel
nädala pärast lendu lastud
aga tagasi enam ei tulnud! Veel mõne aja pärast oligi maa
piisavalt kuiv, et kõik inimesed ja loomad võisid
lahkuda.



Jumal sai aru, et kurjus on osa inimesest ja seega lubas ta veeuputusega inimkonda mitte
kunagi enam hävitada. Lepingu tähiseks on taevas
.
Et ikka KÕIK lapsed saaksid osaleda 2020. aasta
kokkuvõtvas viktoriinis ja piltide saatmisel,
pikendame saatmise aega 15. jaanuarini!
Vastuseid ja pilte võib saata/anda
Marisele (kepamaris@hotmail.com) või
kogudusse (mustamae.kogudus@gmail.com).
Auhindadeks on ahvatlevad kinkekaardid 25€ ja 10€
väärtuses ning toredad üllatused joonistusvõistluses
osalejatele (vt lähemalt detsember 2020 ajalehe
lastelehekülge).
Aga ilma pikema jututa -

Ja meie lootus teie peale on kindel, kuna me teame,
et nii nagu teil on osa meie kannatustest, nõnda ka meie julgustusest. 2Kr 1:7
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kuukava jaanuar 2021
Jumalateenistus armulauaga
pühapäeviti kell 15
Perejumalateenistus armulauaga
kuu esimesel pühapäeval (03.01 ja 07.02) kell 12
Koguduses toimub:

T	 12.01 kell 18.30 Armulauaga jumalateenistus,
			
dr Jaan Lahe
N 28.01 kell 18.30 Piibliseminar, dr Jaan Lahe
R	 29.01 kell 19	Palvus Taizé lauludega

Väikelaste ja emade laulmine teisipäeviti kell
10-12 (alates 19.01)
EINE PIIBLI JA PALVEGA teisipäeviti kell 13.30-15.30,
palvus kell 13.30 on avatud kõigile. (alates 19.01)
HEAKORRATÖÖD kiriku juures teisipäeviti kell 1213.20 ja 15.30-17. (alates 19.01)
tegevusring mudilastele (5-7 a) kolmapäeviti
kell 15-16.30 (alates 20.01)

Tähelepanu!
Hea koguduse liige!

Koguduse jõulupidu, mis pidi toimuma
kolmapäeval, 6. jaanuaril,
lükkub edasi
seoses Eesti Vabariigis kehtivate
piirangutega avalikele kogunemistele.
Anname teada uuest võimalusest
jõulupeoks kohtuda esimesel võimalusel!

Õnnitleme sünnipäeval!
04.01 Maris Kuldkepp
04.01 Aivar Suur
05.01 Raiko Roosmann
14.01 Maire Põder
15.01 Eva Uri
16.01 Maimu Kaljulaid
18.01 Heiko Veiksalu
21.01 Kersti Vaarik
23.01 Aivar Joon
24.01 Robert Gross
28.01 Kati Valma
29.01 Laura Kern
31.01 Herta Tõnso

Kallis Taevane Isa,
Sina oled minu rahu allikas,
Voolaku seda rohkesti igasse
päeva, igasse tundi,
sellel lootusrikkal
uuel aastal.
Aamen.

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

