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Pühap., 8.jaan. kell 10 liturgia ja veepühitsus,
Issanda Ristimise püha
Pühap., 15.jaan. kell 10 liturgia
Pühap., 29.jaan. kell 10 liturgia
Pühap., 5.veebr. kell 10 liturgia Issanda
Templisseviimise püha
Pühap., 12.veebr. kell 10 liturgia
Pühap., 26.veebr. kell 10 liturgia, andeksandmise
pp, suure paastu algus
Pühap., 4.märtsil kell 10 liturgia
Pühap., 18.märtsil kell 10 liturgia
Pühap., 25.märtsil kell 10 liturgia,
Jumalasünnitaja Rõõmukuulutamise püha

Aasta 2011 hakkab läbi saama. Üks kokkuleppeline ajaühik, mis igavikus suurt rolli ei mängi.
Ometi meile, kes me elame siin ajalikus on see olnud aeg täis toimetusi, läbielamisi, kaotusi ja
leidmisi. Ja nagu ikka aasta lõppedes vaatame toimunule tagasi.
Igaüks meist näeb asju pisut isemoodi, oma silmaga. Siinkohal on sobilik meenutada üht lugu.
Üks õpetaja võttis kaasa oma õpilased ja sõitis nendega merele. Varsti küsis ta neilt, mida nad
näevad? Üks õpilane ütles, et näeb lainetavat merd, teine nägi veealust elu, kolmas leidis, et
meri on ohtlik stiihia. Õpetaja naeratas ja ütles: Olete kõik näinud õigesti, igaüks üht aspekti.
Eks ole nii ka meiega – näeme elu igaüks oma arusaamisest lähtudes, samas on tervikpilt
olemas. Tervikpilti aga on meile antud näha väga harva, ehk alles surmahetkel, kui kogu elu
meie silmade eest välgukiirusel läbi jookseb.
Ilma Kristuseta poleks meil lootust tervikut hoomata. Sündides maailma võttis Jumal inimese
kuju, et elades siin ja praegu inimesena ja samas Jumalana anda meile arusaamine
tegelikkusest.
25.detsembril hakati jõulupühi alguses pidama lääne-Kirikus. Ida-Kirikus tähistati Kristuse
sünni pühi algul 6. jaanuaril. Püha nimeks oli Epifaania ehk Jumalailmumine. Ida ja lääne
kirik hakkasid ühiselt jõule tähistama 25.detsembril alles 4.sajandil. Jõulude tähistamise
kinnistumisele just 25. detsembril aitas kaasa see, et Kirik määras selle päeva püha
pidamiseks vastukaaluks paganlikule "võitmatu päikese sünnipäevale“.
Kristus on evangeeliumi järgi maailma valgus. Seega sobib kristlikku jõulupüha väga hästi
pidada paganlikul võitmatu päikese sünnipäeval. Kristuse sünni püha võeti kui kristliku
valguse võitu paganliku pimeduse üle. See on tegelikult ka Kiriku õpetuse võit.
Romanose järgi ennustas hele täht Jumala sündimist inimeseks ja see täht on meile jumaliku
armastuse võrdkujuks. Jumal ja inimene kohtuvad jälle. Jumalasünnitajast saab siin maa peal
Jumala ja inimese kohtumispaik, kelle vaba tahte otsus oli vastata sellele väljakutsele
positiivselt. Valgus leidis võimaluse sündida maailma. Võtkem seda vastu avatud
südametega! Soovin teile õnnistusrikast Kristuse Sündimise püha ja rõõmsat aastavahetust!
Pr.Jüri Ilves

Palju õnnistusrikkaid aastaid!
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