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Jumalateenistused Läänemaa kogudustes

Pühap., 9.oktoobril kell 10 liturgia
Pühap., 16.oktoobril kell 10 liturgia
Pühap., 30.oktoobril kell 10 liturgia
Pühap.,13.novembril kell 10 liturgia
Algab jõulupaast

Pühap., 20.novembril kell 10 liturgia
Pühap., 27.novembril kell 10 liturgia Kõmsil
Pühap., 4.detsembril kell 10 liturgia
Pühap.,18.detsembril kell 10 liturgia
Laup., 24.detsembril kell 16 Kristuse Sündimise
püha õhtuteenistus ja liturgia
Pühap.,25.detsembril kell 11 veepühitsus ja
liturgia Kõmsil, templipüha

ILU TEOLOOGIA

Noppeid metrop. Stefanuse loengust
*Oskame võtta kõike osadeks, kuid ei oska enam kokku panna.
*Kasulikkus tapab ilu.
*Ilu on armastuse puhang, mis on sündinud tänutundest.
*Selleks, et aktsepteerida ilu tuleb aktsepteerida elu. Oleme kaotanud
süütuse.
*Ilutunnetus on seotud maailmakorra sügava tunnetusega.
*Mis näib negatiivne, võib ühel päeval pöörduda positiivseks.
*Inimesel on vajadus ilu järele, sest ta kannab endas Sõna. (Maksimus
Tunnistaja)
*Iga olend on eelkõige ilus Jumala elava ikoonina.
*Ikoonid näitavad jumaliku ilu kustumatut helki.
*Kui eitame Kolmainust, siis on meie Jumal ilma iluta. (Carl Barth)
*Igas lilles võib näha jumala elavat poeesiat.
*Usu silm näeb ilu kõiges.
*Issandamuutmise hetkel jüngrid muutusid lihast vaimuks. See oli apostlite
nägemise muutmine. Inimene tervikuna peab muutuma silmaks.
*Valgus on nägemise objekt ja võimaldab meil näha.

Pühade isade õpetus laulmise ja elu ühtsusest
Püha Aleksandria Klemens oli üks esimestest Kiriku õpetajatest, kes võttis
põhjalikult käsitleda laulu ja elu omavahelisi seoseid. Just temast saab
alguse kirikuisade õpetus kirikulaulust, kui laulu ja elu ühtsusest, mis on
sõnastatud järgmiselt: „Õige laulmine on õiglase elu tingimus ja õiglane elu
on õige laulmise tingimus.“
Sellest tulenevalt tekib seisukoht, mille kohaselt õiglane elu ongi juba
laulmine. Püha Gregorius Nüssast avab seda mõtet nõnda: „Jumal
korraldab, et sinu elu oleks kui psalm(laul), mis koosneks mitte maistest
helidest (mõtetest), vaid saaks kõrgelt, taevastest kõrgustest oma selge ja
puhta kõla. Selle laulu kuulajad on need, kellele sa annad eeskuju õiglase
elu elamises.“ Sest viies ellu uut lepingut saab inimene inglite sarnaseks ja

kuna laulmine on inglite olemuse lahutamatu osa, siis ka õiglase inimese elu
muutub lauluks.
Püha Johannes Kuldsuu on öelnud: „Mitte miski ei innusta ja tiivusta nii
meie vaimu, miski ei lahuta meid maapinnast ja kehalikest sidemetest
paremini, kui korralik ja viisipärane pühalik laul…Issand on seadnud
psalmide laulmise, et me leiaksime sellest rahuldust ja kasu.“
Inimkeha erinevad osad sarnanevad muusikainstrumentide osadega. Püha
Gregorius Nüssast kirjutab: „Põsed, keel ja kurgu ehitus – kõik need
sarnanevad keeltega, mida saame häälestada vajalikule kõrgusele. Huuled,
tõmbudes kokku ja lahti täidavad sõrmede ülesannet, mis liiguvad üle flöödi
avade.“
Arendades edasi seda muusikalist antropoloogiat püha Vassilius Suur nagu
jätkaks eelmist mõtet: „Psalteeriumi all – s.o. instrument, mis on ehitatud
hümnide jaoks – peaks teisisõnu mõtlema meie keha ehituse peale, aga
psalmi all mõistame keha tegevust mõistuse korrapärastatud juhatuse all.“
Siit tulenevad praktilised järeldused: „Muusika pole midagi muud, kui kutse
kõrgemale, ülevamale elukorraldusele, juhendades neid, kes on ustavad
heategudele. Ta kutsub meid loobuma kõigest, mis on ebamusikaalne,
disharmooniline, mitte pingutama keeli ülemäära, et need ei katkeks
tarbetust pingutusest, kuid samas mitte laskma neid lõdvaks mõõtu
rikkuvates naudingutes: sest kui hing on lõdvaks lastud taolistes
seisundites muutub ta kurdiks ja kaotab heakõlalisuse. Üldse, muusika
tingib keelte pingutamist ja lõdvestamist õigel ajal, jälgides, et meie
elulaad säilitaks õige meloodia ja rütmi, vältides nii ülemäärast
lõtvumist, kui üleliigset pingutust.“ Need püha Nüssa Gregoriuse sõnad on
võtmelise tähtsusega kirikuisade muusikalise antropoloogia käsitluses ja
panevad
aluse
uuele
suhtumisele
õigeusu
kirikulaulu.
Selle õpetuse praktiline elluviimine tähendab kirikliku korra mõistes mitte
ainult seadusi ja kristliku elu korraldust, vaid ka vaimset „helirida“. Sest kui
muusika seadused, olles füüsilist laadi, ilmnevad kehalikult, siis
jumalateenistus, olles vaimne ja vaimsetele seadustele alluv viib meid nagu
ühte saladuslikku redelit mööda Jumala juurde. Selle tõttu reeglid ja
normid, mis juhatavad meil õigele laulmisele, ei piirdu ainult juhistega,
kuidas õigesti häält kasutada, vaid sisaldavad ka õigeks eluks vajalikke
norme, mis on vajalikud keha ja meele õigeks häälestamiseks.
Nüüd võib mõnelegi tunduda, et raske töö, meele kaitsmine kurja eest,
püüdlemine puhta palvemeele poole ja muud sarnased asjad ei puutu
kuidagi laulmisse. Kuid inimese jaoks, kes näeb õige laulmise tingimusena
õigesti organiseeritud elu on ülaltoodu õige kirikulaulu orgaaniline osa.
Nagu pill, mis on ette valmistatud ja häälestatud selleks, et tuua esile õigeid
ja puhtaid helisid, nii peab ka inimene, kes püüdleb õige laulmisviisi poole
looma korda oma psühho-füsioloogilises olemises.
„Kirikulaul on tegelik side taeva ja maa vahel.“ -ütles püha Kallistus. Helid,
mida inimene tekitab, moodustavad lahutamatu osa tema inimlikust loomusest ja seetõttu, tegeldes teadlikult oma loomuse ümbermuutmisega
määratleb inimene ette tema poolt loodava helidemaailma tüübi ja kvaliteedi.

Kroonikat
* 22.juulil pidas meie kogudus oma 175. ja tegevuse taasalustamise
15.aastapäeva. Päev algas veepühitsusega. Järgnes piiskoplik liturgia, millel
teenisid metrop. Stefanus ja preestrid Aleksander, Jüri, Aabraham ning
preester Tapio Rautamäki Helsingi Järvenpää kogudusest. Ristikäigul
pühitseti sisse kauaaegse praosti Jakob Mutti mälestuspink kiriku esisel
platsil.
Lilleõiega
tänati
kõiki
kogudusetöö
tegijaid.
Pärast ühist söömaaega kuulati Tartu vanamuusika stuudio “Vaikuse
Muusika” esinemist.
* Hiiumaa on saanud ühe pühakoja võrra rikkamaks. 23.juulil pühitses
metropoliit Stefanus Malvaste püha prohvet Eelija kabeli. 3 tundi kestnud
pühitsemise liturgial teenisid kaasa üpr. Aleksander Sarapik ja pr.
Aabraham Tölpt, kes alates 1. juunist teenib Hiiumaa kogudusi. Varem viie
aasta vältel Hiiumaad teeninud isa Sakarias Leppik on nüüdsest Setomaa
preester, teenides Värska ja Saatse kogudusi.
Hiiumaa teises toimivas pühakojas, Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise
kirikus on sel suvel tehtud suured remonttööd: Pühakodade programmilt
saadud vahenditega on taastatud kiriku katus ja ehitatud uus põrand.
Praegu on käimas sisetööd lagede ja seintega. Kiriku pühitsemine on
planeeritud 2. oktoobrile. Pühitsuse viib läbi metropoliit Stefanus.
* Ka Vormsi saarel, Hullo õigeusukiriku varemetes on sel suvel tehtud
korrastustöid. PRIA Leader programmist saadud vahendite eest toodi alla
rippuv laematerjal, mõõdistati ja lammutati kirikusaali kukkunud kesktorn,
viidi välja hulk prahti ja mulda ja paigaldati kiriku ette infotahvel. Tahvlil on
koguduse ajalugu ja pildimaterjal, samuti jooksvad kirikuteated. Hullo
Ülestõusmise kirik jäi tühjaks pärast saart asustanud rootslaste väljarännet.
Nõukogude perioodil kasutati kirikuhoonet laona ja viljakuivatina. Alates
2009.a. suvest on kirikus taas toimunud jumalateenistused, teenimas käib
pr. Jüri Ilves.

Palju õnnistusrikkaid aastaid!
Kadri Ilves
Kristel Tölpt
Eero Tölpt
Adele Tölpt
Enn Johannes Tuur-Eggesbo
Gard Eelija Tuur-Eggesbo
Aabraham Tölpt
Toomas Väljataga
Herik Tölpt

02.10
26.10
30.10
01.11
07.11
13.11
14.11
23.11
17.12

Külastage meie koguduse kodulehte internetis
www.mariamagdaleena.net Koguduse kontakt georgius@maria-magdaleena.net
tel. 530 15251 või 47 37211.

