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tasuta

Sõna
Ja see tähendab rahu.
Mi 5,4

Mõte
Ristiinimene peaks olema
rõõmus. Jõulu ajal on lubatud olla
ka suurtel pisut lapsemeelne.
Isegi väga soovitatav, kuna see
on hea instrument avamaks
jõuluimet. See ime on seal kuskil
ikka olemas ja vaid ootab
lahtitegemist. Muidu kipub olema
nii, et tähtsad ja tõsised asjad,
millega oleme endid koormanud,
jäävad selle ime avamise juures
mannetuks. No püsib kinni - nagu
oleme siis armetult kinni ka
iseenestes. Seepärast imestagem
ikka! Imetlegem! Kuni me oleme
võimelised imetlema, seni oleme
veel elus, oleme inimesed ja mitte
robotid või ufolased. See maailm
on imeilus, suur ja... rõõmus.
Sellepärast, et Taevaisa vääristab
seda. Ta vääristab seda oma
sisenemisega sellesse. Looja
tuleb maha. Tulemuseks on pilt
lihtsast laudast, kus „Joosep
valvab ja Maarjal on sääl, hingab
lapsuke põlvede pääl“.

Rahu ja rõõmu!

Olgu meil kõigil neid asju ka nendeks jõulupühadeks! Hingerahu
ja olemisrõõm on tegelikult elu aluseks. Kõik muu tuleb juba
teises-kolmandas järjekorras. Oleme jõudnud jõuludeni sel Issanda
aastal.
Tähistame Kristuse sünnipüha nagu oleme seda ikka teinud.
Imetlusega kaasneb rõõm. Ja
Jõulureedel,
23. detsembril toimub kirikus kogupere
sageli suudavad just lapsed
õigesti rõõmustada nagu nad
jumalateenistus. Selle käigus on igaühel võimalus kirja panna oma
oskavad ka õigesti vihastada. Ega jõulupalve Jumalale, mis siis kogutakse kokku.
siis Jeesus asjata öelnud, et
Jõululaupäeva õhtul toimub liturgiline jumalateenistus, kus laulab
„niisuguste päralt on Jumala riik.“
Jumala riik! See tuleb nüüd maha: ka kirikukoor. Esimesel jõulupühal, 25. detsembril saab läbi
järjekordne sügisleer: toimub ristimis- ja leeriõnnistustalitus.
sajab tähena, langeb lumena,
kingib uue alguse! See tähendab
Pühapäeval, esimese märtri Stefanose (Tehvani) päeval tähistame
rõõmu ja see tähendab rahu.
tema püha ning vana-aastaõhtul toimub leerimajas aastalõpu
palvus Taizé lauludega. Esimene jumalateenistus uuel aastal on 2.
Palve
jaanuaril kirikus.
Jõululaps Jeesus, too
Järgmine Elulätte number ilmub jaanuaris, mil nagu ikka tehakse
rahu ja rõõmu kõigi inimeste aasta kokkuvõtlik ülevaade.
südameisse! Aamen

Häid pühi ja õnnistatud uut aastat!

OO PETLEMM, SA VÄIKE
LINN
Sõnad: Philip Brooks
Viis: Lewis Henry Redner
OO PETLEMM, SA VÄIKE LINN,
KUIS PUHKAD VAIKSEL ÖÖL.
NING TAEVAVÕLVIL
HIILGAMAS ON KULDNE
TÄHEVÖÖ.
KUID SINU VAIKSEIL TEEDEL,
ON VALGUS TAEVANE.
MAAILMA PILGUD PÖÖRATUD,
ON TÄNA SINULE.
ON MEILE SÜNDIND LAPSUKE.
TAL MAARJA VALVAB UND.
KUI MAGAB ILM, SIIS
INGLISILM ON HOOLSALT
KAITSEMAS.
OO HOMMIKTÄHED KANDKE,
SEE SÕNUM HELKIDES JA
RÕÕMSASTI KÕIK HÕISAKE:
ON JEESUS SÜNDIND MEIL!

VÄIKESE PETLEMMA SALADUS
Jõulujutt
Öö väikese Petlemma kohal oli vaikne ja rahulik. Noor karjus
Nikos oli koos vanemate karjastega väljas õitsil ja vaatles huviga
tähistaevast. Huvitav, kui palju neid vilkuvaid tähekilde seal
üleval on, mõtlespoiss. Sada, tuhat, või hoopis miljon?
Eemal puhkas lambakari ja vanemad karjused ajasid omavahel
tasakesi juttu. Nende pominast sai Nikos aru, et see öö oli
kuidagi erilisem, sest vana Bartalomeus viitas käega ühele tähele,
mida ta veel enne näinud ei olnud. See oli teistest temataolistest
taevakehadest palju suurem ja säras väga eredalt.
„See öö saab saab olema väga eriline. Mäletan, et prohvet
Jesaja raamatus, räägiti meie linnakesest, et siin sünnib eriline
laps, kelle õlgadele pannakse valitsus ja kes hakkab kandma
nime Imeline Nõuandja, Rahuvürst. Ma ei tea, küll veel, mida
see täpselt tähendab, aga mul on tunne, et see juhtub juba täna
öösel. Üsna varsti.“
Teised karjused, kaasaarvatud Nikos pidasid Bartalameosest
väga lugu. Nad teadsid, et vanake armastas väga Jumalat ning
elas kõigiti tema käskude kohaselt.
„Kus sa seda tead, Bartolomeus?“ tahtis üks Naatani nimelistest
karjustest huviga teada.
„Te vaid vaadake, sõbrad, kui rahulikult puhkavad lambad? Ei,
ei, see öö on tõesti eriline.“
Ja väga äkki, läks taevas nende ümber korraga väga valgeks
ning inglikoor hüüdis: „Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa
peal inimeste seas, sest teile on täna päästja Jeesus sündinud! See
olgu teile tunnistuseks, te leiate lapsukese sõimes magavat.“
Nikos kissitas ereda valguse pärast silmi. Siis jäi kõik jälle
vaikseks ja inglikoori hääled kaikusid veel kaua karjuste kõrvus.
„Nägite, mis ma teile ütlesin? Läheme nüüd ruttu Petlemma ja
vaatame, seda asja, millest Jumal meile on teada andnud.“
Ja kolm karjust läksid rutates ja leidsid laudast Joosepi, Maarja
ning lapsukese, kes magas sõimes. Oli Petlemma linnakese
saladuslik öö...

