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Maria Magdaleena koguduse teabeleht

Jumalateenistused kogudustes
Pühap., 12.dets. kell 10
Reedel, 24.dets. kell 16
Pühap., 26.dets. kell 11
kell 15.30

Pühap., 2.jaan. kell 10
Kolmap., 5.jaan. kell 18
Neljap., 6.jaan. kell 10
Pühap., 16.jaan. kell 10
Pühap., 30.jaan. kell 10

liturgia
suur pärastõhtuteenistus ja Vassilius
Suure liturgia, Jõululaupäev
piiskoplik liturgia Kõmsil, templipüha.
II Jõulupüha palvus kirikus ja koguduse
jõulupidu Iloni Imedemaal.
Külas on metrop. Stefanus
liturgia
vigiilia
liturgia ja suur veepühitsus,
Issanda Ristimise püha
liturgia
liturgia

MEIE ISSANDA JEESUS KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA
Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma ainusündinud Poja, et päästa inimkond. Neil
päevil, kui üheksas kuu pärast peaingel Gaabrieli kuulutust kõigepühamale Neitsile
Naatsaretist (“Ole rõõmus, sa armuleidnu,… sa saad käima peale ja tood ilmale poja”)
oli kätte jõudnud, andis keiser Augustus käsu üles kirjutada kogu Rooma Impeeriumi
elanikud. Vastavalt sellele käsule pidid kõik minema oma linna, et end kirja lasta
panna. Siis läks ka õiglane Joosep kõigepühama Neitsiga Taaveti linna Petlemma, sest
nad mõlemad olid pärit Taaveti soost. Kuid Maria ja Joosep ei saanud üheski majas
ööbimiskohta, sest selles väikeses linnas oli rahvaloenduse pärast väga palju inimesi,
ja nad leidsid ulualuse koopas, mida karjused kasutasid lambaaedikuna. Selles koopas
sünnitas kõigepüham Neitsi maailma Päästja, Issanda Jeesuse Kristuse. Ta kandis
Teda valuta, sest Ta oli patuta eostatud Püha Vaimu väest, ja mitte inimesest. Neitsi
ise mähkis lapsukese, kummardas Teda kui Jumalat ja pani Ta sõime magama. Siis
astus õiglane Joosep ligi ja kummardas Teda kui jumalikku Vilja neitsi üsast. Siis tulid
karjused inglite juhatamisel väljadelt ja kummardasid Teda kui Messiast ja Päästjat.
Karjused kuulsid inglite hulka laulmas: “Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja
inimestest hea meel” (Lk 2:14). Sel ajal tulid ka Hommikumaa targad kulla, viiruki ja
mürriga – neile juhatas teed imeline täht - ning kummardasid Teda kui kuningate
Kuningat, ja tõid Talle oma annid (Mt 2:11).
Nõnda siis tuli Ta maailma kui see, kelle tulemist olid prohvetid ette kuulutanud ja
kes sündis viisil, nagu oli kuulutatud: kõigepühamast Neitsist, liha poolest Taaveti
soost, Petlemmas ja ajal, kui Jeruusalemmas ei olnud enam Juuda soost kuningat, vaid
troonil istus võõrast päritolu Heroodes. Pärast paljusid sõnumitoojaid ja ettekuulutajaid, prohveteid ja õiglaseid, tarkasid ja kuningaid ilmus lõpuks Tema, maailma Issand
ja kuningate Kuningas, et täide viia inimkonna lunastamise töö, mida ei saanud teha
Tema sulased. Tema päralt olgu igavene au ja kiitus. Aamen.

Mõtisklemiseks
Petlemmas sündinud Päästjat Jeesust kummardasid esimesena karjused ja Hommikumaa targad – selle maailma kõige lihtsamad ja kõige targemad. Meiegi päevil on need,
kes kummardavad Issand Jeesust kui Jumalat ja Päästjat kõige siiramalt kas selle maailma kõige lihtsamad või kõige targemad. Kuid väändunud lihtsus ja hulluslik tarkus
on alati olnud Kristuse jumalikkuse ja Tema rõõmusõnumi vaenlasteks. Kes olid aga
need Hommikumaa targad? Seda küsimust on lähemalt uurinud p. Dmitri Rostovist.
Tema kinnitusel olid nad väikeste linnade kuningad Pärsia, Araabia ja Egiptuse regioonist. Samal ajal olid nad väga õpetatud mehed astroloogia alal.
Neile ilmus imeline täht, mis kuulutas uue Kuninga sündi. P. Dmitri järgi ilmus
see täht üheksa kuud enne Issand Jeesuse sündimist, see tähendab ajal, mil kõigepüham
Jumalaema sai käima peale. Targad veetsid need üheksa kuud tähte uurides, valmistudes nii oma retkeks. Nad jõudsid Petlemma vahetult pärast maailma Päästja sündimist. Neist ühe nimi oli Melhior. Ta oli vana ja kortsuline, pikkade valgete juuste
ja habemega. Tema tõi Issandale kingiks kulda. Teist meest kutsuti Kaspariks –

punapalgelise näoga, noor ja ilma habemeta. Tema tõi Issandale viirukit kingiks.
Kolmanda nimi oli Balthasar – mustanahaline ja tiheda habemega. Tema tõi Issandale
kingiks mürri. Pärast tarkade surma viidi nende kehad Konstantinoopolisse, Konstantinoopolist Milaanosse ja Milaanost Kölni. Võiks veel lisada seda, et need kolm
tarka esindavad inimsoo kolme rassi, mis kasvas välja Noa kolmest pojast Seemist,
Haamist ja Jafetist. Pärslasi esindab Jafet, araablasi Seem ja egiptlasi Haam. Nõnda
siis võib öelda, et nende kolme kaudu kummardab kogu inimsugu meie lihakssaanud
Issandat ja Jumalat.
Kirik ei väsi hämmastumast sellest mõistusele arusaamatust saladusest, kuidas Jumal,
üks Pühast Kolmainsusest, sünnib väetina ja vaesena kõledas koopas. See sündmus on
maailma suurim paradoks ja seda paradoksaalsust Kirik rõhutabki.
Jõulude lähenedes kutsub Kirik meid süvenema selle püha tõelisse tähendusse ja
õigel viisil valmistuma selle sõnumi vastuvõtmiseks. Selleks on meile antud pühadele
eelnev pikk paastuaeg. Meid kutsutakse üles kiirgama hüvesid ja olema valguseks ning
puhtuse eeskujuks maailmale, samas rõõmustades ja kartusega võtma vastu Kristuse
sündi lapsukesena.
Kulla, viiruki ja mürri asemel õhutatakse meid tooma kingiks talente, mida oleme
sündimisega kaasa saanud ja oma heade tegudega kasvatanud.

Pealaul (4. lv)
Sinu sündimine Kristus, meie Jumal/ valgustas maailma tõe tundmise valgusega, /
sest Temas õppisid tähtede teenijad/ ühe tähe läbi/ Sind, õiguse Päikest,
kummardama/ ja Sind, kõrget Päevatõusmist, tundma.// Issand, au olgu Sulle.
Kondak (3. lv)
Täna sünnitab Neitsi Selle, kes kõigest loodust kõrgem on/ ja maa toob koopa
Sellele, kelle ligi ei või saada./ Inglid laulavad kiites karjastega,/ targad reisivad tähe
järele,// sest meie pärast on sündinud üks väike Lapsuke, see igavene Jumal.

Vaga Aatose mäe Siluani (1866-1938) mõtteid kristlaseks saamisest ja olemisest.
Kuidas astuda usu teele
Uhkus ei lase meie hingel usu teele astuda. Uskmatule annan ma alati sellist nõu: Ütle:
„Issand, kui Sa olemas oled, valgusta mind ja ma tahan Sind teenida kogu südame ja
mõistusega.“ Sellise alandliku mõtte ja teenimisvalmiduse peale ei jäta Jumal vastamata.
Ja kui Jumal on Sind valgustanud, siis tunned oma hinges Tema ligiolu; tunned, et
Jumal on Su hingele andestanud ja armastab Sind. Seda saad läbi kogemuste tundma,
ja kui Püha Vaimu arm on sinu pääsemist kinnitanud tahad sa hüüda üle kogu ilma:
„Kui suur on Sinu armastus, Issand!“
Apostel Paulus, kuni ta ei tundnud Issandat, kiusas Teda, kuid kui tundma sai
kuulutas Tema armastust kogu maailmale.
Kui Jumal ei lase inimesel Püha Vaimu läbi kogeda, kui suur on Tema armastus
meie vastu, ei saa ka inimene seda tunda, sest maisel mõtlemisel on teaduse kaudu
võimatu seletada Jumala armastuse suurust inimeste vastu.
Kuid selleks, et pääseda tuleb kasvada alandlikkuses, kuna uhke ja kõrk inimene,
isegi kui ta jõuga paigutada paradiisi ei leia seal rahu ja ütleb rahulolematult: „ Miks
ma ei ole paradiisis esikohal?“ Alandlik hing aga on täidetud armastusega ja ei otsi
auhiilgust, vaid soovib kõigile head ja on kõigega rahul.
Kuidas jõuda Jumalani
Ole kuulekas, vaoshoitud, ära mõista kedagi hukka ja hoia mõistust ja südant halbade
mõtete ning kujutelmade eest. Mõtle, et kõik inimesed on head ja Jumal armastab neid.
Nende alandlike mõtete tulemusena ärkab Pühavaimu Arm sinus elule.
Kui sa aga mõistad hukka, oled torisev, tahad teha oma tahtmist, siis kui sa ka palju
palvetaksid jääb su hing aina vaesemaks. Lõpuks sa ütled: „Jumal on mu maha jätnud.“
Ometi, mitte Jumal ei ole sind maha jätnud, vaid sina ise oled unustanud, et sul
tuleb õppida alandlikkust ja seetõttu ei saa Jumala arm sinus elada: Alandlikku hinge
asub ta kergesti ja annab seeläbi rahu ja puhkamist Jumalas. Jumalasünnitaja oli kõigist kõige alandlikum ja seetõttu austab teda maa ja taevas. Ja igaüks, kes kasvab
alandlikkuses saab Jumala poolt tõstetud ja saab Jumala auhiilgust nägema.
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PALJU ÕNNISTUSRIKKAID AASTAID!
Herik Tölpt
Vaina Raamat
Jüri Ilves
Toomas Vahtel
Leili-Veronika Mägi
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