EAÕK Haapsalu MariaMagdaleena koguduse
teabeleht
Jõulud 2015
JUMALATEENISTUSED
Pühap., 6.dets. kell 10 liturgia, piht 9.30
Pühap., 20.dets. kell 10 liturgia, piht 9.30,
kell 16 koguduse jõulupuu koos metropoliidiga
Neljap., 24.dets. kell 16 pärastõhtuteenistus ja liturgia,
jõululaupäev
Neljap., 31.dets.kell 16 aasta-lõpu palveteenistus
Pühap., 3.jaan. kell 10 liturgia ja suur veepühitsus,
Jumalailmumise püha
Pühap., 17.jaan. kell 10 liturgia
Pühap., 24.jaan. kell 10 liturgia
Pühap., 31.jaan. kell 10 liturgia
Lauluring laupäeviti kell 16.00

Tagasivaade möödunud aastale
Aasta 2015 on olnud meie kogudusele armurikas. Tooksin esile aasta
olulisemad sündmused koguduses.
*Tegelikkuseks said altarivitraažid Dolores Hoffmannilt. Päikese tõusu ja
loojumist kujutavad kauni värvilahendusega aknad moodustavad koos üleva
ja lootusrikka ülestõusmise pühakujuga tõeliselt õnnistusrikka koosluse.
*Meie kirikus moodustab jumalateenistusel kõlav laul ühtse liturgilise
tervikliku teenimise. See on viisistatud palve, laulev teoloogia, mis kannab
meid taevasesse reaalsusse, Kuningriiki, mis teostub igas liturgias. Seetõttu
väljendan erilist tänulikkust koguduseliikmetele, kes on võtnud rõõmuga
kanda selle teenimise viisi kõiki rõõme ja raskusi.
*Pidulikult rõõmsaks kujunes meie südasuvine templipüha, millel teenis
metropoliit Stefanus koos paljude vaimulikega meie erinevatest kogudustest.
*27.-29.juulini avastasime Setomaa vaimsust ja ilu. 12 liikmeline koguduse
palverändurite seltskond külastas mitmeid pühakodasid ja looduskauneid
paiku, tutvudes ühtlasi Setomaa vaimulike ja rahvaga.
Jeesus ütles: Mina olen viinapuu ja teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina
temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha.
(Jh 15:5)
Otsigem Jumalat ja käigem koos Temaga, siis käib Tema koos meiega.

Kristuse sünnipühadest
Jõulud kuuluvad kiriku suurte pühade hulka ja neil on oma ajalugu.
Kristuse sündimisest kõnelevad pühade apostlite Matteuse ja Luuka
evangeeliumid, mis täiendavad üksteist.
Samuti leidub teateid sellest sündmusest kristlikus juudi kirjanduses.
Arameakeelne Matteuse evangeelium ning juudi ajaloolase Flavius Josefus
tekstid täiendavad evangeeliumite poolt antud pilti Jeesuse sündimisest.
Kristuse sünd on püha Maksimus Tunnistaja järgi maailma ajaloo
keskpunkt. Selle sündmusega algab meie ajaarvamine.
Munk Dionysios Exegius arvutas u. 525a. paiku Kristuse sündimise ajaks
5508.a. arvates maailma loomisest. Ta rajas oma arvutused bütsantsi
kroonikatele. Teise pidepunktina oli talle Rooma linna rajamine, mis toimus
753 e.Kr.
Tegelikkuses pidi Jeesuse sündimine toimuma 4 - 7 aastat varem, kui
mainitud daatumid näitavad, sest Heroodes Suur, keda mainitakse Luuka
evangeeliumis suri 4a. enne praeguse ajaarvamise algust. Sünnikoha suhtes
valitseb üksmeel – see oli Petlemm.

Ida- ja Läänekirik hakkasid jõule tähistama 25.detsembril alles 4.sajandil.
Pühadeaja kinnistumist Konstantinoopolis mõjutas suuresti püha Johannes
Kuldsuu, kellest sai hiljem Konstantinoopoli peapiiskop.
Selle püha näol ei olnud tegemist ainult Kristuse sünni mälestamisega, vaid
Jumala inimeseks saamisega. Jõulude tähistamise kinnistumisele just 25.
detsembril aitas kaasa see, et Kirik määras selle päeva püha pidamise
päevaks vastukaaluks paganlikule "võitmatu päikese sünnipäevale“.
Paganlikus maailmas tähistati sellel päeval talvisele pööripäevale järgnevat
päeva pikenemist.
Kristus on evangeeliumi järgi "maailma valgus". Seega sobib kristlikku
jõulupüha väga hästi pidada paganlikul võitmatu päikese sünnipäeval.
Kristuse sünnipüha tähistame kui kristliku valguse võitu paganliku
pimeduse üle. See on tegelikult kogu Kiriku õpetuse võit.
Mitmed kirikuisad ja laulude loojad on kujutanud jõulusõnumit sügavalt ja
tähelepanelikult. Ilmselt kõige suurepärasemad on VI sajandil elanud püha
Romanos Melodose (Kauniltlaulja) Kristuse sünnipüha hümnid.
Kristuse sündimise hetkel puudutab igavene Jumal kogu inimkonda.
Romanose järgi ennustas hele täht Jumala sündimist inimeseks ja see täht
meile jumaliku armastuse võrdkujuks. Jumal ja inimene kohtuvad jälle.
Jumalasünnitajast saab siin maa peal Jumala ja inimese kohtumispaik.
Romanosele on Jumalasünnitaja samas nii vaimulik ema, kiriklik, kui ka
praktiliselt mõtlev ja tegutsev rahvanaine (vrd. Marta ja Maria lugu).
Idamaa targad kogevad Kristuslapse läheduses püha rõõmu ja rahu
täitumist. Pettlemm on Romanose järgi uus Eeden, igavene elu, Jumala ja
inimese vahelise suhte tervenemise koht. Kristuse sündimisega tuleb
kosmiline kirkus maailmakõiksusse. Kõikjal on valgust, liikumist ja
muusikat. Taevas ja maa laulavad ühes harmoonias, minevik ja olevik
sulavad ühte. Eeden ja Pettlemm saavad üheks. Universum sünnib uuesti.
Pikast eilsest saab igavene „tänane päev“. Sõimes sündinud ja mähitud
lapsuke ühendab endas kõik Jumalikud omadused. Jumalasünnitaja teadis
Kristuse olevat nii tema, kui taevaste Looja. Samamoodi idamaa targad
teadsid, et kummardavad selles lapsukeses kõikevalitsejat Jumalat.
Jõuludeks valmistumise ajal oleme kutsutud loobuma kadedusest, õelusest
ja tänamatusest ning säilitama omavahel rahu ja vennalik armastus.
Imeliselt ütleb laulusõna: „…koobas on taevaks, Neitsi keerubite aujärjeks ja
sõim kõiketäitva Jumala asukohaks saanud“.
Vaid usu ja armastusega võime mõista seda saladust. Vaid usu ja armastuse
teel kõndides avaneb meile Jõulumüsteerium.

Õnnistatud Valgusepühi – meie Lunastaja Jeesuse Kristuse
sündimise pühi!
*
Värske teave meie jumalateenistuste kohta, koguduse ajalugu ja rohkelt
pildimaterjali on alati saadaval meie koguduse kodulehel
www.maria-magdaleena.net
EAÕK koduleht www.eoc.ee
Preestri kontakt mob 530 15251, e-post: georgius@maria-magdaleena.net

