Advendi ja jõuluaja teenistused Lää
Haapsalu
R, 1. dets kl 9 hommikupalvus
(Jaani kirik). Kl 15 Kaunimad
jõululaulud (soome keeles, toomkirik). Kl 18 pidulik jumalateenistus, Soome 100. Laulab Pärnu
M. Lüdigi nim meeskoor, juhatab
Evelin Mei (toomkirik).
L, 2. dets kl 17 kontsert-mõtisklus. Jaan Tammsalu ja Robert
Jürjendal (kitarr; toomkirik; vaba
sissepääs). Kl 18 advendiküünla
süütamine Lossiplatsil. Laulavad
laulustuudio DO-RE-MI lapsed,
juhatab Anne Pääsuke.
P, 3. dets kl 11 I advendi jumalateenistus armulauaga.
Laulab külaliskoor (toomkirik).
Kl 12 advendimuusika pooltund.
Paul Ruudi kergemuusikakoor
(toomkirik). Kl 16 advendikontsert. Laste-, poiste- ja segakoorid
ning Haapsalu kammerorkester.
Solist Birgit. Dirigent Lehari
Kaustel (toomkirik; sissepääs
annetusega).
L, 9. dets kl 16 advendikontsert.
Segakoor Noorus. Dirigendid
Maarja Helstein ja Taavi Hark.
Kaastegevad Assia Cunego
(harf), Anna-Liisa Eller (kannel;
toomkirik, sissepääs annetusega).
P, 10. dets kl 11 II advendi
jumalateenistus armulauaga
(toomkirik). Kl 16 advendikontsert. Naiskoor Vanaemad. Juhatab
Silvia Mellik (toomkirik, sissepääs
annetusega).
L, 16. dets kl 16 Haapsalu muusikakooli jõulukontsert (Jaani
kirik, sissepääs annetusega).
Kl 19 advendikontsert. Hopneri
kammerkoor. Dirigent Karin
Rööp, klaveril Helen Aun (toomkirik, vaba annetus).
P, 17. dets kl 11 III advendi
jumalateenistus armulauaga.
Laulab segakoor Sonore. Juhatab
Kaja Avila (toomkirik). Kl 17
advendikontsert „Jõuluootus”.
Tütarlastekoor Canzone ja
Haapsalu kammerkoor. Dirigent
Ulrika Grauberg (toomkirik,
vaba sissepääs).
K, 20. dets kl 19 jõulukontsert.
Esinevad Arvo Leibur (viiul),
Heiki Mätlik (kitarr) ja Terje
Terasmaa (löökpillid; toomkirik,
piletiga).
N, 21. dets kl 12.30 Läänemaa
ühisgümnaasiumi jõulukontsert
(toomkirik), kl 17 Haapsalu linna
algkooli jõulukontsert (toomkirik).
R, 22. dets kl 9 hommikupalvus
(Jaani kirik). Kl 18 jõulukontsert.
Kelladeansambel Arsis ja Ivo
Posti (kontratenor), kaastegev
Arsise noorteansambel (toomkirik, piletiga).

P, 24. dets kl 11 IV advendi
jumalateenistus armulauaga
(toomkirik).
Kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus.
Laulab segakoor (toomkirik).
Kl 22 jõuluöö missa. Solist Endrik Üksvärav (toomkirik).
E, 25. dets kl 12 I jõulupüha jumalateenistus. Laulab toomkoor
(toomkirik).
K, 27. dets kl 16.15 jõulupalvus
De la Gardie hooldekodus, kl 18
johannesepäeva kontsertaktus.
Kiili vanamuusikaansambel ja solistid. Vaba sissepääs (toomkirik).
P, 31. dets kl 11 jumalateenistus
armulauaga (toomkirik). Kl 17
vana-aasta jumalateenistus.
Laulab segakoor (toomkirik),
kl 23.15 sylvester vigilia (toomkirik).
E, 1. jaan kl 12 uusaasta jumalateenistus (toomkirik).
L, 6. jaan kl 16 kolmekuningapäeva kontsertjumalateenistus
„Veel kord jõululaulud”
(toomkirik). Laulavad koguduse
koorid.
Kolmekuningapäevast vaikse
laupäeva, 31. märtsini on jumalateenistused Jaani kirikus.

Hanila
P, 17. dets kl 15.30 advendiaja
III pühapäeva missa (Virtsu
seltsimaja).
P, 24. dets kl 13 jõuluõhtu jumalateenistus (kirik).
P, 7. jaan kl 15.30 Kristuse
ristimise püha missa (Virtsu seltsimaja).

Karuse
P, 3. dets kl 14 I advendi teenistus armulauaga.
P, 17. dets kl 14 III advendi
teenistus armulauata.
N, 21. dets kl 18.28 talvise pööripäeva palvus.
P, 24. dets kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus.
E, 25. dets kl 12 I jõulupüha
teenistus.
P, 31. dets kl 16 vana-aasta
palvus ja kontsert.

Kirbla
P, 3. dets kl 15 püha Nikolause
mälestuspäeva missa.
P, 24. dets kl 16 püha jõuluõhtu
jumalateenistus.

Kullamaa
P, 3. dets kl 11 advendiaja I
pühapäeva missa (kirik); kl 17
advendiküünla süütamine (kirik).
P, 10. dets kl 11 advendiaja II
pühapäeva missa (kirik).
P, 17. dets kl 11 advendiaja III
pühapäeva missa (kirik).
P, 24. dets kl 16.30 jõulumuusika kontsert (kirik); kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus (kirik).
E, 25. dets kl 11 Kristuse sündimise püha missa (kirik); kl 14
Kristuse sündimise püha missa
(Risti hooldekodu).
P, 7. jaan kl 11 Kristuse ristimise
püha missa (kogudusemaja).

Lihula
P, 3. dets kl 11 I advendi jumalateenistus armulauaga (kirik).
P, 10. dets kl 11 II advendi jumalateenistus armulauaga (kirik).
P, 17. dets kl 11 III advendi
jumalateenistus armulauaga
(kirik).
P, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus (kirik).
E, 25. dets kl 11 I jõulupüha
jumalateenistus armulauaga
(kirik).
P, 31. dets kl 11 vana-aasta jumalateenistus armulauaga (kirik).

LääneNigula
P, 3. dets kl 12 pühapäevakool;
kl 12 I advendi ja leeripüha jumalateenistus armulauaga. Advendiküünla süütamine.
N, 7. dets kl 9.30 hommikupalvus.
R, 8. dets kl 19 noorteõhtu
Checkpoint.
P, 10. dets kl 12 pühapäevakool;
kl 12 II advendi jumalateenistus.
N, 14. dets kl 9.30 hommikupalvus.
P, 17. dets kl 12 III advendi jumalateenistus armulauaga, muusika
Reinaru Vennad, koguduse jõululõuna.
N, 21. dets 9.30 hommikupalvus; kl 14 erivajadustega rühma
jõululõuna.
P, 24. dets kl 17 jõuluõhtu
jumalateenistus, muusika Doxa ja
külalised
E, 25. dets kl 12 I jõulupüha
jumalateenistus armulauaga.
P, 31. dets kl 12 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga.
E, 1. jaan 2018 kl 12 jumalateenistus armulauaga, soovid ja
tervitused uueks aastaks.

P, 7. jaan kl 12 kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga.

Martna
P, 26. nov kl 15 koguduse koori
igavikupühapäeva kontsert (Risti
hooldekodu).
P, 3. dets kl 13 I advendi
jumalateenistus (kirik); kl 18
advendiküünla süütamine Rõude
külamajas.
E, 4. dets kl 15 advendiküünla
süütamine Martna lasteaias.
K, 13. dets kl 17 piparkoogiöö
Martna kogudusemajas.
P, 17. dets kl 13 III advendi
jumalateenistus ja koguduse
jõululõuna (kogudusemaja).
P, 24. dets kl 13 jõululaupäeva
jumalateenistus (kirik).
P, 31. dets kl 13 vana-aastaõhtu
jumalateenistus (kogudusemaja).

Mihkli
P, 10. dets kl 14 II advendi jumalateenistus armulauaga (pastoraadi saal).
P, 24. dets kl 14 jõuluõhtu jumalateenistus (Pikavere palvemaja).
Kl 16 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).
E, 25. dets kl 14 I jõulupüha
jumalateenistus armulauaga
(pastoraadi saal), järgneb koguduse jõulupuu.
P, 31. dets kl 14 vana-aasta jumalateenistus armulauaga (pastoraadi saal).

Märjamaa
Kõik sündmused kogudusemajas,
kui ei ole märgitud teisiti.
P, 3. dets kl 11 I advendi missa,
pühapäevakool. Kl 17 advendiküünla süütamine kirikus ja
rongkäik alevi keskväljakule.
E, 4. dets kl 7.30 missa. Kl 18
palvetund.
T, 5. dets kl 7.30 missa.
K, 6. dets kl 18 missa.
N, 7. dets kl 7.30 missa.
R, 8. dets kl 7.30 missa.
P, 10. dets kl 11 II advendi missa.
E, 11. dets kl 7.30 missa. Kl 18
palvetund.
T, 12. dets kl 7.30 missa.
K, 13. dets kl 15 palvus (Kuuda
hooldekodu). Kl 18 missa.
N, 14. dets kl 7.30 missa.
R, 15. dets kl 7.30 missa.
P, 17. dets III advendi missa,

äne praostkonnas
pühapäevakool, laulab Tallinna
Sadama segakoor.
E, 18. dets kl 7.30 missa. Kl 18
palvetund.
T, 19. dets kl 7.30 missa.
K, 20. dets kl 18 missa.
N, 21. dets kl 7.30 missa.
R, 22. dets kl 7.30 missa.
P, 24. dets kl 11 IV advendi missa.
Kl 18 püha jõuluõhtu jumalateenistus (Maarja kirik).
E, 25. dets kl 11 Kristuse sündimise püha missa.
T, 26. dets kl 11 esimärter Stefanose päeva missa.
K, 27. dets kl 11 apostli ja evangelisti Johannese päeva missa.
N, 28. dets kl 11 süütalastepäeva
missa.
R, 29. dets kl 7.30 missa.
L, 30. dets kl 12 koguduseliikmete 60+ sünnipäev.
P, 31. dets kl 11 jõuluaja I pühapäeva missa, koguduse jõulupuu.
Kl 18 vana-aastaõhtu missa
(Maarja kirik).
E, 1. jaan kl 11 Jeesuse nimepäeva missa.
T, 2. jaan kl 7.30 missa.
K, 3. jaan kl 18 missa.
N, 4. jaan kl 7.30 missa.
R, 5. jaan kl 7.30 missa.
L, 6. jaan kl 11 Kristuse ilmumise
püha missa.

Noarootsi
P, 26. nov kl 14 surnute mälestuspüha jumalateenistus armulauaga kirikus.
P, 3. dets kl 11–15 laat ja
avendikohvik pastoraadis, kl 15
advendiküünla süütamine pastoraadi ees.
P, 10. dets kl 14 II advendi
jumalateenistus kirikus, jutlustab
Margus Pootsmaa.
P, 24. dets kl 14 püha jõuluöhtu
jumalateenistus Rooslepa kabelis,
kl 15 Noarootsi kirikus.
P, 31. dets kl 14 vana-aasta
jumalateenistus armulauaga
kirikus.
P, 7. jaan kl 14 kolmekuningapäeva jumalateenistus
Pürksis. Rooslepa kabelis
jumalateenistused iga kuu
4. pühapäeval kl 13.

Nõva
P, 3. dets kl 11 I advendi
jumalateenistus, advendiküünla
süütamine.
P, 10. dets kl 11 II advendi jumalateenistus.

P, 17. dets kl 11 III advendi jumalateenistus.
P, 24. dets kl 16 jõulujumalateenistus kirikus.
P, 31. dets kl 16 vana-aastaõhtu
jumalateenistus.
L, 6. jaan kl 11 kolmekuningapäeva jumalateenistus.

Piirsalu

Kasvava koguduse võti
on misjonitöö!
Koolitame, kuulutame rõõmusõnumit ja lähetame!
Oleme partneriks kogudustele.
Võtke julgesti ühendust tel 646 4760, e-post mk@eelk.ee
www.misjonikeskus.ee
Misjonitööd saab toetada annetustega SA EELK Misjonikeskuse
arvelduskontole EE482200001120254269
(Swedbank).

MTÜ Läänemaa Abikassa
Abikassa abistab majanduslikesse raskustesse sattunud inimesi.
Abi taotlemiseks pöörduda
Kontakttel 517 8226,
e-post merike.nuudi@gmail.com
Annetada saab ak 221046665398

P, 10. dets kl 13.30 advendiaja II
pühapäeva missa (kirik).
P, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus (kirik).

Ridala
P, 3. dets kl 15 I advendi kontsertpalvus (kirik).
P, 10. dets kl 13 II advendi jumalateenistus ja koguduse jõululõuna (pastoraat).
R, 22. dets kl 9 Ridala kooli
jõulupalvus (kirik).
P, 24. dets kl 15 jõululaupäeva
jumalateenistus (kirik).
E, 25. dets kl 14 I jõulupüha
missa soome keeles (kirik).
P, 31. dets kl 15 vana-aastaõhtu jumalateenistus
(pastoraat).
L, 6. jaan kl 14 kolmekuningapäeva palvus (kirik), jõulukuuse
ärasaatmine.

Varbla
P, 3. dets kl 14.30 advendiküünla süütamine vallakeskuses.
P, 17. dets kl 13.30 advendiaja III
pühapäeva missa (kirik).
P, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus (kirik).
P, 7. jaan kl 13.30 Kristuse
ristimise püha missa (kogudusemaja).

Vormsi
P, 3. dets kl 11 I advendi jumalateenistus.
P, 17. dets kl 11 III advendi jumalateenistus.
P, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus.
E, 25. dets kl 11 I jõulupüha
jumalateenistus.

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus –
koolitused, laagrid ja üritused
LNÜ on Sulle abiks koguduses laste- ja noortetöö tegemisel!
Võta julgelt ühendust
www.lny.ee, lny@eelk.ee
2018. aasta LNÜs
27.–29. aprill. Noortejuhtide seminar
5.–8. juuli. Noortefestival JäPe
3.–4. august. Lastetöötegijate suvepäevad
6.–28. oktoober. Noortejuhtide seminar

Telli ajaleht Eesti Kirik 2018. aastaks
• helista toimetusse 733 7795 • telli kodulehelt www.eestikirik.ee
• telli Eesti Posti kaudu • vormista soodne tellimus oma koguduse
kaudu
Ajaleht Eesti Kirik on igal
kolmapäeval sinu postkastis.

Eesti kiriku kalender 2018
Piibli ja palvega läbi kirikuaasta!

• kirikuaasta pühad ja pühapäevad
• Jumala sõna igaks päevaks
• palveid pühadel ja pühapäevadel
• lisas vabaduse teetähised, kirikukongressi avaldus, palvenädal jm
• saab kasutada kalendermärkmikuna
Küsi kalendrit oma kirikust ja koguduse kantseleist!
www.eelk.ee/kirikukalender

Plussmeedia – väärt sõnum
noortelt noortele!
Pluss on kristlik noorteajakiri, milles peitub väärt sõnum. See
räägib kõige tähtsamatest asjadest ehk elust, inimsuhetest ja
kristlikust elust koos Jeesusega.
Telli Pluss siit: plussmeedia.ee/tellimus

Kaarli pst 9, Tallinn
6311671, eps@eps.ee
piibliselts.ee

facebook.com/piibliselts
piibel.net
piiblipood.ee

Eesti Piibliseltsi ülesandeks on piibli tõlkimine, trükkimine,
levitamine ja tutvustamine. Piibliselts kutsub üles lugema piiblit, mis
on kristliku usu alus ka tänapäeval, samuti toetama piiblitööd nii
meil kui ka teiste rahvaste seas. Eri keeltes piiblid on saadaval
piibliseltsis, Tartu Pauluse raamatupoes, kaupluses Logos ja suuremates raamatupoodides. Küsige piiblit ka oma kogudusest!

Läänemaa kirikuteated igal teisipäeval
ajalehes Lääne Elu.

Röövlite jõuluseiklus
Ema käis mureliku näoga ümber
maja, uuris pika pilguga mäeküljel kasvavaid põõsaid, luges üle
lambad karjamaal. „Kuhu need
„röövlid” küll seekord on kadunud,
ega nad ometi jälle pahandust
tee?!” Ema oli oma poiste pärast
tõsises mures. Ei möödu päevagi,
mil mõni naabritest ei tuleks emale
poiste peale kaebama. Poisid olid
nii koerust täis, et neist tuli üksnes
muret ja südamevalu.
Ema vaatas uuesti lammaste
poole. Kaks lammast liikus teisiti
kui muu kari. Nojah! Poisid olid endale lambanahad peale tõmmanud
ja mängisid lambaid. Äkki kargasid
poisid püsti ja hakkasid suure kisa
ning karjumisega lambaid laiali
ajama.
„No küll on ikka tegelased! Ega
neist muud kasva kui röövlid! Ei
mingit lugupidamist teiste vastu,
ei mingit reeglitest kinnipidamist,”
ohkas ema südamest. „Oh, oleks isa
ometi kodus, küll ta siis riidleks
nende poistega!”
Aga isa oli läinud rahvaloenduse
pärast koos teiste külameestega
Petlemma.
Poisid tulid õhtul koju, porised
ja kriimud, üksteise võidu valjult
kiideldes, kui palju inimesi olid nad
oma käitumisega ehmatanud. Ema
oli ahastuses, küllap on homme
jälle vaja naabritelt poiste pärast
vabandust paluda.
Poisid pesid end suures palis,
ikka pritsides ja tembutades. Ema
kattis õhtusöögilaua ja siis jõudis
ka isa lõpuks koju. „Kuidas sul
läks? Kas oli ka teeröövleid? Kas
kohtusid tuttavatega?”
Pärast õhtusööki pühkis isa
käed ja suu söögist puhtaks, silus
habet. Poisid olid päevasest rahmeldamisest lõpuks väsinud, surusid ennast isa ligi ja kuulasid ahnelt
tema pajatusi. Isa

alustas: „Käik Petlemma läks
korda, läksime siit üheskoos, 12
meest. Tee polnud ju pikk, saime
kahe päevaga käidud.
Inimesi oli teel väga
palju. Oli neid,
kes rändasid
rahvaloenduse pärast,
oli ka neid, kes iga
päev seda teed käivad:
preestrid, kaupmehed,
rooma sõdurid. Kohtusin
sugulastega, aga me kohtusime
ka teeröövlitega.
„Oo!” hüüatasid poisid
elevusega. Nüüd said
nad kuulda põnevat
lugu.
Isa jätkas: „Kohtusime
kolme kummalise teeröövliga.
Nad tulid Petlemma poolt meile
vastu. Kui me neid märkasime,
haarasid kõik kivide ja puunottide
järele, et end kaitsta. Teadagi
on teeröövlid ju väga ohtlikud,
nad röövivad ja vastuhakkajaid
peksavad halastamatult. Need
kolm aga tulid rahus. Nähes meie
hirmunud nägusid, kummardasid
nad hoopis alandlikult meie ees
ja lähemale jõudes soovisid meile
rahu. Kõige vanem röövel rääkis
meile ühe kummalise loo.
Palju rahvast oli teedel liikumas
ja see on röövimiseks parim aeg.
Inimesed olid väsinud ja võõrast
paigast segaduses, selliseid on
lihtne röövida. Sedasi nad olidki
paljusid röövinud, isegi rooma
sõdurite tagant olid nad üht-teist
näpanud.
Nad märkasid üht meest ja
lapseootel naist Petlemma vahel öömaja otsimas. Röövlid olid
jäänud neid varitsema ühe lauda
ukse juurde. Korraga märkasid
linna ääres
nad
karjamaal
suurt
valguskuma
ja kuulsid, kuidas keegi laulis
„Au olgu Jumalale
kõrges ja maa peal
rahu, inimestest hea
meel!”
Röövlid nägid, kuidas
karjased linna tulid ja

sinna lauta läksid, mille juures
nad varitsesid. Karjased läksid
lauta sisse ja röövlid hiilisid neile
järele. Naisel oli sündinud poeg, ta
oli ilusti mähitud ja magas heinte
peal looma söögisõimes. Üks karjastest küsis, kuidas on lapse nimi.
„Jeesus,” vastas mees. Laps magas
rahulikult ja naeratas unes. Läbi
akna paistis kirkalt ühe tähe sära,
nii et kogu laut oli valgust täis.
Äkki astusid lauta sisse idamaa
mehed, kummardusid vastsündinud lapse ja tema vanemate ees.
Üks meestest ulatas emale kulla
ja ütles: „Tõin kingituse vastsündinud kuningate kuningale.” Teine
mees põlvitas sõime ette ja asetas
põrandale ettevaatlikult õlianuma,
öeldes: „Siin on viirukiõli, maailma
suurimale preestrile.” Kolmas
võttis oma reisikotist välja siidi
ja sameti sisse mähitud väikese
toosi. Kui ta selle oli riidest välja
võtnud, täitus laut kummipuu vaigu lõhnaga. „Siin on mürr Messiale,
kes annab inimestele igavese elu,”
lausus ta.
Teeröövlid olid nähtust sõnatud, lausa lummatud. Nad pugesid
vaikselt heinte vahele ja lasid
laudast lahkuda väga rikastel kummalistel võõramaalastel, vaestel
karjastel ning hommikuvaikuses
ka õnnelikul perel.

Kui nad lõpuks liikuma hakkasid, laulis kukk ja linn lõi taas
inimestest kihama. Oma kokku
röövitud varanduse jätsid nad
sinna lauta maha, sest ühtäkki
tundus see neile nii vale, mida nad
seni olid teinud.
Petlemmas sagis inimeste vahel
rühm sõdureid, käes teravad mõõgad ja säravad kilbid. Nad otsisid
seda väikest poissi, kes oli just sündinud. Teeröövlid aimasid halba ja
püüdsid eksitada sõdureid, juhatades neid hoopis teises suunas kui
see, kuhu pere suundus. Sõdurid
otsisid tühja. Nad ei leidnud peret.
Laps pääses puutumatult ohust,”
lõpetas isa loo.
Poisid isa kõrval kuulasid ahnelt seda lugu. Nad oleksid ise
tahtnud seda kõike näha.
Hommikul õue joostes oli neil
nüüd üks hoopis uus mäng: nad
tegid inimestele kingitusi: aitasid
emal üles tõsta maha kukkunud
pesu ja seda kuivama riputada,
karjastel aitasid nad lambaid kokku
ajada, naabritel panid aiavärava
kinni, et lambad aedikust välja ei
saaks, naistel aitasid nad kaevust
vett tuua, meestel aitasid kive
majaseina laduda. Nad harjutasid
kingituste tegemist juhuks, kui
peaksid ise Jeesusega kohtuma.
Küllike Valk

Jõuluaeg

EELK LÄÄNE PRAOSTKOND 2017

Advenditervitus

M

aja ees, milles oma perega
praegu elame, on suur pehkinud känd. See puu on
olnud enne mahasaagimist nii vana
ja võimas, et isegi asfaldiga kaetud
kõnnitee serv on kännu kohalt murenenud ja kõnnitee on palju kitsam kui mujal
meie tänaval. Känd jäeti ilma meelevalda, et ta
ajapikku laguneks. Praegu sirgub selle kännu
ühest servast 15–20aastane noor sihvakas kask.
100 aasta juubelit tähistava Eesti vabariigi
võrse sirgub sügavate juurtega kännust, mida
peeti aastakümneid surnud puuks. Ka kaheksa
sajandit kristlikke juuri on endiselt tugevad ja
asuvad sügaval. Me oleme taastanud Eesti riigi
järjepidevuse alusel, see on justkui uus võrse,
mis sirgub vanal kännul ja selle all asuvail süga-

vail rahvuslikel juurtel. Me oleme rahvana
tulnud läbi mitmetest kannatustest,
kaotustest ja ülekohtust, kuid ikka
värske võrsena uuesti sirutanud end
taeva poole.
Ka vana testamendi prohvet Jesaja
kõneleb ühest sellisest võrsest: „Aga Iisai
kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja.” (Js 11: 1) Iisai oli Iisraeli rahva esimese
kuninga Taaveti isa. Iisai kännust sirguva võrse
võrdpilt oli prohveteering Messia, kreeka keeles
Kristuse, eesti keeles Päästja sünnist. Kristus pidi
prohveti ennustuse kohaselt taastama sellesama
kuningriigi, mille rajas Iisai noorim poeg Taavet
ja mis Jesaja ajal oli kaotatud.
Sellest kuulutusest möödus ligi kaheksa
sajandit ja Jumal täitis oma lubaduse, saates

oma Poja jõululapsena inimeste keskele. Selle
sündmuse kordamist jõulupühade tähistamisega me advendiajal igatsedes ootamegi. Sest
Jõululaps Jeesus võib teha imet igaühe juures.
Tema muudab meie elu nõnda, et uuenenuna –
uuestisündinuna – võime sirutuda justkui noore
võrsena tõelise Valguse poole. Jeesus on enese
kohta öelnud: „Mina olen maailma valgus. Kes
järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu
valgus” (Jh 8: 12).
Pöördugem siis kõik maailma Valguse, Jeesuse Kristuse poole!
Soovin Scripta Annalia lugejaile õnnistatud
advendiaega ja rohkelt indu, julgust ning jõudu
Kristuse järgimiseks uuel Issanda aastal 2018!

langeda, eriti kui inimene on oma muredega
kimpus, eriti veel siis, kui inimene ei oska
või ei julge ennast avada. See on koht,
kus need, kes ise usuvad, loodavad ja
armastavad, saavad oma abi pakkuda.
Kui hoolikalt ajalehti lugeda ja televiisorit vaadata, hakkab tunduma, et inimkond on hukas ja aina hullemaks läheb. Minul
on aga lühikese aja jooksul olnud kaks väga head
äratundmise hetke. Üks oli siis, kui ühe haige lapse
vanemad pöördusid avalikkuse poole palvega
aidata osta väga-väga kallist ravimit. Nad said
kiiresti abi, seda oli kordi rohkem, kui nad olid
julgenud loota. Teine hetk oli siis, kui viibisin
terve päeva koos noorte inimestega Läänemaa
noortekogu osaluskohviku üritusel. Minu juhitud

arutelu teemal, kes peab järgmist, Eesti vabariigi
150 aasta juubelit. Sellel üritusel saad aru, et
noorte hoiakud ja väärtused on päris hästi paigas.
Noored vaatavad lootusrikkalt tulevikku,
peavad kalliks oma riiki, keelt, kultuuri, kodukohta ja perekonda. Nad on oma mõtetes
ja valikutes palju vabamad, kui meie seda olla
oskame, samal ajal näevad nad selgelt enda rolli
iseenda ja oma rahva tuleviku kujundamisel.
Nad on väga hästi teadlikud, et just nemad
saavad neidsamu hoiakuid õpetada oma lastele.
Need kaks kirjeldatud hetke andsid lootust ja
olid suurepärane sissejuhatus jõuluajale.
Head jõuluaega soovides lugupidamisega

Schmalkaldeni prostkonnas oleme
mitmesugustel ettevõtmistel arutanud,
kus paiknevad meie evangeelse kiriku
juured. Samuti oleme arutanud teemadel, mis tähendab olla tänapäeval evangeelne. Meil on hea meel, et hulk inimesi
on osalenud neil sündmustel ja selle kaudu
puutunud kokku kiriku ning Jumala Sõnaga.
Ka Eestis on aset leidnud palju reformatsiooni aastapäeva tähistavaid sündmusi. Kuigi
elan Saksamaal, olen nende kajastust jälginud
Facebooki vahendusel. Sel moel saan veidike
osaleda ka teie ettevõtmistes.
Eriliselt rõõmustan selle üle, et tugevnes
meie partnerlus. Mais osalesid praost Leevi

Reinaru, Tuuli Varik ja Tiina Võsu Schmalkaldenis peetud partnerkirikute kohtumisel. Aasta
üks tähtsündmusi oli ka Fambachi koguduse
noorte reis Lääne-Nigula kogudusse. Neile
kohtumistele mõeldes saame tõdeda, et partnerlus ja sõprussuhted Schmalkaldeni ning
Lääne praostkonna vahel on elavad. Oleme selle
eest tänulikud. Jumala sõna ei ületa mitte ainult
piire, vaid ühendab meid ka õdede-vendadena
üle kõigi piiride.
Rõõmustan juba meie järgmiste kohtumiste
üle ja saadan teile südamlikud tervitused.
Olge hoitud!

Urmas Viilma
peapiiskop

Lootus ei küsi usutunnistust
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ohe on käes jõuluaeg. Advendiküünlad loevad päevi aasta
suurima püha saabumiseni.
Lapsed ja täiskasvanud, vanad ja
noored – kõik ootavad millegi suure
ja tähtsa saabumist; igaüks just nii,
nagu tema südame avarus võimaldab
saabuvat vastu võtta. Ma ei tea küll kedagi, kelle
hinge jõuluaeg mingil moel ei puuduta, pidagu
siis inimene ennast usklikuks või mitte. Sellel
on üks lihtne põhjus – lootus.
Inimesel on hädavajadus olla lootusrikas, olgu
tema usutunnistus milline on. Lootuse ja lootusrikkuse vastand on lootusetus ja loobumine.
Lootusetu loobumine on aga see, mida mitte keegi
meist tunda ei taha. Lihtne on lootusetuse rüppe

Neeme Suur
Lääne-Nigula vallavolikogu esimees

Kallid õed ja vennad Lääne praostkonnas!
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a sel aastal läkitan teile südamlikud tervitused Schmalkaldeni kirikuringkonna poolt.
Soovin, et Jumala rikkalik õnnistus
juhataks teid igal päeval ja et Jumal
juhiks teid tema Sõna kuulutamise
töös.
Aasta 2017 on eriline aasta. Tähistame Saksamaal ja Eestis 500 aastat tagasi kirikus alguse
saanud reformatsiooni. Martin Luther avaldas
oma 95 teesi patulunastuskirjade vastu. Paljud
inimesed on pärast seda lugenud tema kirjutisi,
paljud on kuulanud tema jutlusi ja paljud on
laulnud tema kirjutatud laule. See pole aga veel
kõik – tema töö muutis maailma.

Ralf Gebauer
Schmalkaldeni kirikuringkonna dekaan

