Advendi ja jõuluaja teenis
Haapsalu
L, 26. nov kl 17 advendikontsert
(toomkirik). Naiskoor Carmina. Dirigent
Margit Võsa. Vaba sissepääs. Kl 18
advendiküünla süütamine Lossiplatsil.
Laulab Haapsalu linna algkooli koor.
P, 27. nov kl 11 I advendi missa
(toomkirik). Teema: „Sinu kuningas
tuleb alandlikkuses”. Laulab koguduse
segakoor.
R, 2. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 3. dets kl 11–15 mudilaste
advendihommik „Läki koos Petlemma”,
kontsert „Kaunimad jõululaulud” (soome
keeles; toomkirik).
P, 4. dets kl 11 II advendi missa (toomkirik).
Teema: „Sinu kuningas tuleb kirkuses”.
Lastekirik.
R, 9. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 10. dets kl 18 tütarlastekoori Canzone
15 a juubelikontsert. Dirigent Ulrika
Grauberg (vaba sissepääs; toomkirik).
P, 11. dets kl 11 III advendi missa
(toomkirik). Teema: „Valmistage
Issandale teed”.
N, 15. dets kl 19 jõulukontsert. Rolf
Roosalu ja Saara Kadak (piletiga;
toomkirik).
R, 16. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani
kirik); kl 18 jahirahu väljakuulutamine
(toomkirik).
L, 17. dets kl 16 Haapsalu muusikakooli
jõulukontsert (Jaani kirik).
P, 18. dets kl 11 IV advendi missa. Laulab
naiskoor Kaasike. Teema: „Issand on
lähedal” (toomkirik); kl 14 jõulukontsert.
Kelladeansambel Arsis, piletiga
(toomkirik); kl 17 Do-Re-Mi laulustuudio
lapsed, dirigent Anne Pääsuke. Solist Antti
Kammiste (toomkirik).
T, 20. dets kl 19 jõulukontsert. Koit
Toome ja Maria Listra (piletiga;
toomkirik).
K, 21. dets kl 18 jõulukontsert. Ines
Maidre (orel) ja Ivo Lille (saksofon)
(piletiga; toomkirik).
N, 22. dets kl 13 LÜGi jõulukirik; kl
19 kontsert „Meie pere jõulud”. Inga ja
Toomas Lunge (piletiga; toomkirik).
L, 24. dets kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus. Laulab toomkoor; kl 23
jõuluöö missa (toomkirik), solist Endrik
Üksvärav ja tütarlasteansambel Sirje
Kaasiku juhendamisel.
P, 25. dets kl 11 I jõulupüha missa. Laulab
segakoor; kl 17 kontsertpalvus. Piiskop
Tiit Salumäe 65. sünnipäeva tähistamine.
Laulavad koguduse koorid (toomkirik).
T, 27. dets kl 18 johannesepäeva
kontsertaktus (toomkirik). Laulab
naiskoor Kaasike.
L, 31. dets kl 19 vana-aasta
jumalateenistus. Laulab segakoor
(toomkirik); kl 23.15 sylvester vigilia
(toomkirik).
P, 1. jaan kl 11 uusaasta missa
(toomkirik).
P, 8. jaan kl 11 Kristuse ristimispüha
missa. Algab nõukogu valimine. Laulavad
koguduse koorid (Jaani kirik). Nädala sees

saab valida koguduse kantseleis.
P, 15. jaan täiskogu lõpetamine.
Valimistulemuste teatavakstegemine
(Jaani kirik).

Hanila
P, 4. dets kl 15.30 II advendi
jumalateenistus (Virtsu seltsimaja).
P, 18. dets kl 15.30 IV advendi
jumalateenistus (Virtsu seltsimaja).
L, 24. dets kl 13 jõuluõhtu
jumalateenistus (kirik).

Karuse
P, 4. dets kl 14 II advendi teenistus
armulauata.
P, 18. dets kl 14 IV advendi teenistus
armulauaga.
K, 21. dets kl 12.44 talvise pööripäeva
palvus.
L, 24. dets kl 17 jõuluõhtu
jumalateenistus.
P, 25. dets kl 12 I jõulupüha teenistus
(jõululaulude laulmine).
L, 31. dets kl 16 vana-aasta palvus ja
kontsert.
P, 1. jaan kl 14 uusaasta
jumalateenistus armulauata.

Kirbla
P, 4. dets kl 15 nigulapäeva missa.
Koosviibimine kogudusemajas,
külaliseks kaitseväe peakaplan Gustav
Kutsar. Täiskogu koosolek, juhatuse
valimine.
L, 24. dets kl 16 jõuluõhtu
jumalateenistus.
P, 1. jaan kl 15 Jeesuse nimepäeva
missa (kogudusemaja).

Kullamaa
P, 27. nov kl 17 advenditule süütamine,
muusikaga teenib kaasa Rapla kiriku
koor.
P, 4. dets kl 11 II advendi
jumalateenistus.
P, 11. dets kl 11 III advendi
jumalateenistus.
P, 18. dets kl 11 IV advendi
jumalateenistus.
L, 24. dets kl 16.30 jõulumuusika
pooltund; kl 17 jõuluõhtu
jumalateenistus.
P, 25. dets kl 11 I jõulupüha
jumalateenistus; kl 13.30 I jõulupüha
jumalateenistus (Risti hooldekodu).

Lihula
P, 27. nov kl 11 I advendi
jumalateenistus armulauaga (kirik).
P, 4. dets kl 11 II advendi
jumalateenistus armulauaga (kirik).
P, 11. dets kl 11 III advendi
jumalateenistus armulauaga (kirik).
P, 18. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus armulauaga (kirik).
L, 24. dets kl 18 jõuluõhtu
jumalateenistus (kirik).
P, 25. dets kl 11 I jõulupüha
jumalateenistus armulauaga (kirik).

Lääne-Nigula
P, 27. nov kl 11 pühapäevakool; kl 12
I advendi leeripüha jumalateenistus
armulauaga, advendiküünla süütamine;
kl 13.30 noorte leerikursus.
N, 30. nov kl 9.30 hommikupalvus.
P, 4. dets kl 11 pühapäevakool; kl 12 II
advendi jumalateenistus armulauaga.
N, 8. dets kl 9.30 hommikupalvus.
R, 11. dets kl 19 noorteõhtu Checkpoint.
P, 11. dets kl 10 kogudusekool;
kl 11 pühapäevakool; kl 12 III advendi
noortejumalateenistus armulauaga.
N, 15. dets kl 9.30 hommikupalvus; kl
14 erivajadustega rühma jõululõuna.
L, 17. dets kl 11 pühapäevakooli
jõuluhommik.
P, 18. dets kl 12 IV advendi
jumalateenistus armulauaga; kl 13.30
noorte leerikursus.
N, 22. dets kl 9.30 hommikupalvus; kl
11 Oru hooldekodus jumalateenistus.
L, 24. dets kl 17 jõuluõhtu
jumalateenistus.
P, 25. dets kl 12 I jõulupüha
jumalateenistus armulauaga.
L, 31. dets kl 17 vana-aastaõhtu
jumalateenistus armulauaga.
P, 1. jaan kl 12 jumalateenistus
armulauaga, soovid ja tervitused uueks
aastaks.

Martna
P, 27. nov kl 18 advendiküünla süütamine
kirikus; kl 19 Rõude külamajas.
P, 4. dets kl 13 II advendi
jumalateenistus armulauaga
(kogudusemaja).
N, 16. dets kl 16 piparkoogiöö ja
jõululugu lastele (kogudusemaja).
P, 18. dets kl 13 IV advendi
jumalateenistus armulauaga; kl 14
koguduse jõululõuna (kogudusemaja).
L, 24. dets kl 13 jõululaupäeva jumalateenistus (kirik).
P, 1. jaan kl 13 uusaasta jumalateenistus armulauaga (kogudusemaja).

Mihkli
P, 27. nov kl 14 I advendi jumalateenistus
armulauaga (pastoraadi saal).
P, 11. dets kl 14 III advendi jumalateenistus
armulauaga (pastoraadi saal).
L, 24. dets kl 14 jõuluõhtu
jumalateenistus (Pikavere palvemaja).
L, 24. dets kl 16 jõuluõhtu
jumalateenistus (kirik).
P, 25. dets kl 14 I jõulupüha
jumalateenistus armulauaga (pastoraadi
saal), järgneb koguduse jõulupuu.
L, 31. dets kl 14 vana-aasta
jumalateenistus armulauaga (pastoraadi
saal).

Märjamaa
Kõik sündmused kogudusemajas, kui ei
ole märgitud teisiti.
P, 27. nov kl 11 I advendi missa,
pühapäevakool.
E, 28. nov kl 7.30 missa, kl 18 palvetund.

stused Lääne praostkonnas
T, 29. nov kl 7.30 missa.
K, 30. nov kl 18 andreasepäeva missa.
N, 1. dets kl 7.30 missa.
R, 2. dets kl 7.30 missa.
P, 4. dets kl 11 II advendi missa.
E, 5. dets kl 7.30 missa, kl 18
palvetund.
T, 6. dets kl 7.30 missa.
K, 7. dets kl 18 missa.
N, 8. dets kl 7.30 missa.
R, 9. dets kl 7.30 missa.
P, 11. dets kl 11 III advendi missa,
pühapäevakool.
E, 12. dets kl 7.30 missa, kl 18
palvetund.
T, 13. dets kl 7.30 missa.
K, 14. dets kl 18 missa.
N, 15. dets kl 7.30 missa.
R, 16. dets kl 7.30 missa.
L, 17. dets kl 11 60+ koguduseliikmete
sünnipäev.
P, 18. dets kl 11 IV advendi missa,
pühapäevakool.
E, 19. dets kl 7.30 missa, kl 18
palvetund.
T, 20. dets kl 7.30 missa.
K, 21. dets kl 15 palvus (Kuuda
hooldekodu).
K, 21. dets kl 18 toomapäeva missa.
N, 22. dets kl 7.30 missa.
R, 23. dets kl 7.30 missa.
L, 24. dets kl 18 jõuluõhtu
jumalateenistus (Maarja kirik).
P, 25. dets kl 11 jõulupüha missa.
E, 26. dets kl 11 tehvanipäeva missa.
T, 27. dets kl 15 palvus (Kuuda
hooldekodu).

T, 27. dets kl 18 johannesepäeva missa.
K, 28. dets kl 18 süütalastepäeva
missa.
N, 29. dets kl 7.30 missa.
R, 30. dets kl 7.30 missa.
L, 31. dets kl 18 vana-aastaõhtu missa
(Maarja kirik).
P, 1. jaan kl 11 Jeesuse nimepäeva
missa, koguduse jõulupuu.
E, 2. jaan kl 7.30 missa; kl 18 missa.

Noarootsi
P, 27. nov kl 13 I advendi jumalateenistus
(Rooslepa kabel).
P, 27. nov kl 15
I advendiküünla süütamine Pürksis.
P, 11. dets kl 14 III advendi jumalateenistus ja hõbeleer (kirik).
L, 24. dets kl 14 jõulujumalateenistus
(Rooslepa kabel).
L, 24. dets kl 15 jõulujumalateenistus
(kirik).

Nõva
P, 27. nov kl 11 I advendi
jumalateenistus, advendiküünla
süütamine.
P, 4. dets kl 11 II advendi
jumalateenistus.
P, 11. dets kl 11 III advendi
jumalateenistus.
L, 24. dets kl 16 jõulujumalateenistus
(kirik).
L, 31. dets kl 16 vana-aastaõhtu
jumalateenistus.
R, 6. jaan kl 11 kolmekuningapäeva
jumalateenistus.

MTÜ Läänemaa Abikassa

Eesti kirikukalender 2017

Abikassa abistab majanduslikesse
raskustesse sattunud inimesi.

Kalendris on
• kirikuaasta pühad ja pühapäevad
• Jumala sõna lugemine igaks päevaks
• palveid kirikuaastaks ja nädalapäevadeks
• lisas Eesti kronoloogia 1917
• infot reformatsiooni 500. aastapäevaks
Küsi kalendrit oma kirikust ja
koguduse kantseleist!
www.eelk.ee/kirikukalender

Kontakt: tel 517 8226,
e-post merike.nuudi@lmv.ee
Annetada saab ak 221046665398

Kasvava koguduse võti on
misjonitöö!
Oleme kogudustele toetavaks partneriks,
pakkudes infot, mitmesuguseid ettevõtmisi
ja õppimisvõimalusi, mille kaudu
saavad koguduste liikmed leida ja
tugevdada oma identiteeti Kristuses ning
täita misjonikäsku.
Tel 6464 760, e-post mk@eelk.ee
www.misjonikeskus.ee
Misjonitööd saab toetada annetustega
SA EELK Misjonikeskuse arvelduskontole
EE551010602016015008 (SEB)
või EE482200001120254269
(Swedbank).

Saab kasutada märkmikkalendrina.
Piibli ja palvega läbi kirikuaasta!

Piirsalu
P, 11. dets kl 13.30 III advendi
jumalateenistus (kogudusemaja).
L, 24. dets kl 15 jõuluõhtu
jumalateenistus (teenib õp emer Ants
Leedjärv).

Ridala
P, 27. nov kl 13 I advendi
jumalateenistus armulauaga (kirik).
P, 11. dets kl 13 III advendi
jumalateenistus armulauaga; kl 14
koguduse jõululõuna (pastoraat).
L, 24. dets kl 15 jõululaupäeva
jumalateenistus (kirik).
P, 25. dets kl 14 I jõulupüha jumalateenistus soome keeles (kirik).
P, 1. jaan kl 15 uusaasta
jumalateenistus armulauaga (pastoraat).

Varbla
P, 4. dets kl 13.30 II advendi
jumalateenistus.
P, 18. dets kl 13.30 IV advendi
jumalateenistus.
L, 24. dets kl 15 jõuluõhtu
jumalateenistus.

Vormsi
P, 27. nov kl 11 I advendi
jumalateenistus.
P, 11. dets kl 11 III advendi
jumalateenistus.
L, 24. dets kl 18 jõuluõhtu
jumalateenistus.
P, 25. dets kl 11 I jõulupüha
jumalateenistus.

Telli ajaleht Eesti Kirik
2017. 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.

EELK Laste- ja Noorsootöö
Ühendus – koolitused,
laagrid ja üritused
LNÜ on Sulle abiks koguduses
laste- ja noortetöö tegemisel!

Eesti Piibliselts

Võta julgelt ühendust
www.lny.ee, lny@eelk.ee

korraldab eestikeelse Piibli tõlkimist,
väljaandmist, levitamist ja tutvustamist. 2016. aastal tähistasime piibliseltsi taastamise 25. aastapäeva.

Noortefestival
JäPe 6.–9. juuli
Pilistveres!

www.piibliselts.ee
Loe Piiblit http://piibel.net/

Plussmeedia – väärt sõnum noortelt noortele!
Läänemaa kirikuteated igal
teisipäeval ajalehes Lääne Elu.

Pluss on kristlik noorteajakiri,
milles peitub väärt sõnum.

Telli Pluss siit:
plussmeedia.ee/tellimus

Mõmmiku jõulud
Mõmmik keerab külge. Mis see küll
ometi on, mis üldsegi magada ei lase.
Mõmmik nuhutab õhku, kuulatab
koopas vaikust, aga silmi ta avada ei
tihka. Tegelikult peaks ju magama,
mitte mõtteid mõlgutama. Tavaliselt on
ta sellisel ajal – talvel, pakasega – maganud sügavat talveund. Õhus on midagi,
mis Mõmmikul edasi magada ei lase.
Ettevaatlikult avab Mõmmik ühe
silma. Ümberringi on koobas – üsna
kitsas, mõnusasti soe. Koopasuu ees
on kuuseoksad ja nende vahelt paistab
valgus.
„Huvitav,” mõtleb Mõmmik, „kas
õues on öö või päev? Kui on öö, siis mis
valgus see sealt kumab? Kui on päev, siis
kas see võiks olla päike, mis paistab?”
Igaks juhuks surub Mõmmik silma
uuesti kinni, ehk tuleb uni uuesti.
Silmad on mõlemad kõvasti kinni,
aga nina tunneb mingit meeldivat
lõhna – nagu oleks mesi või jõhvikad
või kuuseokkad või mingi tundmatu,
aga magus lõhn.
Siis hakkavad kõrvad liikuma.
Kusagilt kaugelt poeb kõrva muusika,
inimesed laulavad: „Jõulud tulnud ju!”
Korraga lööb Mõmmik mõlemad
silmad valla, keerab ennast jalgadele
ja küsib: „Mis asi on jõulud? Kuhu on
jõulud tulnud? Kas see on hirmus?”
Ja vastab ise: „Ei usu, et hirmus.
Kui oleks hirmus, ei laulaks
inimesed, vaid karjuksid ja
jookseksid ringi.”
Nii on Mõmmik virgunud, jalul ja täis uudishimu teada saada, mis asjad
on jõulud.
Ettevaatlikult
poeb Mõmmik oma
koopast välja. Õues
ei ole mingit päikest,
aga nüüd näeb
Mõmmik, kust
valgus tuleb.
Naaberkünka
otsas on
k i r i k
ja selle
akendest
paistab
val-

gus. Kiriku ees kasvab kuusepuu ja
sellel säravad tuled nagu taevatähed.
Nüüd tuleb Mõmmikul minna oma
künkast alla ja läbi oru selle teise künka otsa. Siis loodab ta teada saada, mis
asjad need jõulud on.
Aga kes siin põõsastes krabistab?
Oo, see on ju Jänku! „Tere, Jänku, mis
sa teed siin?”
Jänku tardub ehmatusest. Karu! Oi,
kas juba on karul aeg ärgata? „Ma niisama siin, näksin seda kapsajuurikat!”
„Kapsajuurikat! Kust sa siin metsas endale kapsajuurika said?” uurib
Mõmmik Jänkult.
„Ega ma seda metsast saanud, ma
käisin seal inimeste juures. Nad on
metsaloomadele kuuse alla pannud
igasuguseid toredaid asju: orav sai
sealt pähkleid, kitseke leidis porgandeid, mina krabasin endaga kapsa
kaasa. Tahad ka?” Jänku pakub lahkelt Mõmmikule oma juurikajuppi.
„Ah, ära jama. Millal mina enne
olen kapsast söönud! Ütled, et inimesed panid loomadele asju, kas karudele
ka midagi?”
„Ei tea, mine vaata. Inimestel on
seal kirikus suur pidu. Kõik on väga
rõõmsad, jagavad komme ja muud
värki.”
„Mis pidu seal on? Kuulsin, et inimesed laulsid jõulude tulemisest. Mis
asjad need jõulud on?”
„Kas sina siis ei teagi, mis on
jõulud? Oled kõik ilusa maha
maganud, oh sind küll.”
Jänku jutustab Mõmmikule, kuidas inimesed
on juba mitu nädalat
ettevalmistusi teinud:
aknaid pesnud ja ilusaid kardinaid akende
ette riputanud. Inimesed on süüdanud
neljal pühapäeval
küünlaid. Kõigepealt ühe, siis kaks,
s e e j ä re l ko l m
ja lõpuks neli.
Nüüd on aga
pidu käes ja kõik
küünlad
on pandud
põlema.
Siis on Jänku
näinud veel,
kuidas lapsed
kaarte joonistavad ja postiljonid neid
kaarte majadesse kannavad.

Jänku räägib veel, et laulmist on ka
inimesed harjutanud juba mitu aega,
nüüd kõlavad laulud juba väga hästi.
„Tead, aga kõige ilusam on see pilt,
mille inimesed on kirikusse teinud,
sinna kõige valgemasse paika. Seal on
tore kuju, üks imekaunis naine, keda
hoiab hellalt üks mees, neil on üks beebi seal loomade söögisõimes. Ja siis on
seal veel karjased lammastega ja kolm
väga kauneis riideis meest ja neil on
kingitused kaasas. Nad on kõik tulnud
selle beebi sündimise puhul kokku.
Küllap on beebi see kõige toredam tegelane. Talle laulavad inimesed ja tema
sündimise üle rõõmustavad kõik.”
Mõmmik mõtleb kõige üle, mida
Jänku jutustas. Inimesed laulavad
„Joosep valvab ja Maarjal sääl hingab
lapsuke põlvede pääl.” Aa, need naine
ja mees on siis Maarja ja Joosep. Väga
huvitav! Aga kes siis ikkagi on see lapsuke, kes kõigile rõõmu toob?
Mõmmik liigub ettevaatlikult künkast alla, Jänku sipsab kannul. Kirikule lähemale jõudes kuulevad nad,
kuidas inimesed laulavad: „See on see
Issand Jeesus Krist, kes tahab päästa
hädalist.” Jänku hüppab üles-alla
„Jeesus! Jeesus! Teadsin, Tema, jah!
Temast olen ma kuulnud inimesi ikka
laulvat.”
„Küllap see peab üks eriline lapsuke olema, et inimesed talle sedasi
laulavad ja hõiskavad ja nii õnnelikud
on, et üksteisele ja metsaloomadelegi
kingitusi teevad!” mõtleb Mõmmik.
Mõmmik on Jänkuga jõudnud
üsna kiriku juurde. Kiriku ukse vahelt näevad nad just sedasama pilti,
millest Jänku rääkis: Maarja, Joosep
ja beebi-Jeesus, karjased ja kolm idamaa tarka, kuusepuu on küünlasäras
ja inimesed üksteise ligi, õnnelikud
naeratused näol.
„Mõmmik, vaata! Kuuse all on meekooki. See on vist sulle!”
Mõmmik nosib kooki. „Palju õnne
sulle sünnipäevaks, Jeesus! Hea, et
oled olemas ja kõiki nii õnnelikuks ja
rahulikuks teed!”
„Jänku, ma lähen tagasi,” teatab
Mõmmik lõpuks. „Aitäh sulle, et sa mulle jõulusid näitasid. Ma olen jõulusid
ka maitsta saanud. Nüüd ma lähen ja
magan kevadeni – rõõmus ja õnnelik.”
„Oh Mõmmik, häid jõule sullegi!”
Jänku on Mõmmiku pärast rõõmus.
See oleks ikka kole kurb, kui sa jõuludest midagi ei tea.
Küllike Valk

Jõuluaeg

EELK Lääne praostkond 2016

Advenditervitus

K

ord tuli
minu juurde võõras
inimene ja
ütles, et jutlus puudutas teda eriliselt.
Mäletan jutlust hästi
ja tahtsin teada, kas
too inimene oli saanud asjadest ikka
õigesti aru. Oma imestuseks meenutas
kõneleja minu jutlusest mõtet, mida ma
ise väga tähtsaks ei pidanud. See juhtum
meenus mulle, kui ühel rahvusvahelisel seminaril ütles ettekandja, et ka
tänapäeva ilmalikule inimesele ei tohi
Piiblit oma sõnadega ümber jutustada
ega lihtsustada, sest nõnda kõneleb neis

sõnades rohkem meie kui Jumala Vaim.
Peame laskma Piiblil ise kõnelda ja
inimesi puudutada! Selleks tuleb Piiblit
ikka ja jälle ise uuesti lugeda, teistele ette
lugeda ja tsiteerida.
Nõnda ei tohi ka advendiaja alguses
seistes ja jõulusündmusi oodates küünlaid süüdates teha Kristuse sündimisest
ainult valguse suurenemise lugu. Me
süütame küünlaid, igal advendipühapäeval ühe rohkem, kuid mitte selleks, et
tuba muutuks valgemaks ja soojemaks.
Me süütame küünlad selleks, et jõuluööl
kõneleks jõuluevangeelium rohkem
Jumala Poja, Jeesuse Kristuse sünnist,
mitte aga vaid inglitest ja taevalaotuse
valgeks löönud jumalikust aupaistest.

Puhta evangeeliumi sõnumita inimkonna Lunastaja ja Päästja sündimisest
jääb advendiootus ja jõulukirik kõigest
inimlikuks ümberjutustuseks. Evangelist Luuka jõuluevangeelium ei ole
mitte jutustus kaugete aegade tagustest
muinasjutulistest sündmustest ja tegelastest, vaid kuulutus elava Jumala Poja
sünnist, kes jättis oma maise elu ristil
surres surma äravõitmiseks ja igavese
elu saavutamiseks mitte ainult iseenesele, vaid meile kõigile, kes me seda usume.
Jõululaps Jeesus elab ka praegu ega ole
tegelane jõulumuinasjutus. Soovin kõigile
Püha Vaimu puudutust Elavast Sõnast!
Urmas Viilma
peapiiskop

Alustades iseendast

T

alv oma pikkade pimedate õhtutega
annab võimaluse mõtiskleda
elu ja asjade üle. Küsimusi kerkib hulganisti.
Miks on maailmas nii palju sõdimist
ja vaenu? Miks ei saa inimesed rahus
elatud? Idanaaber täristab iga paari
aasta tagant relvi, vallutab midagi või
kedagi ja pärast räägib, et kõik teised
on pahad ja patused. Eestimaal on ikka
rahuaeg, tänu taevale, kuid rahvale ja
riigile valmistab julgeolek muret hulganisti. Olukord sunnib meid ettevaatusele,

sunnib riiki tegema kulutusi ja otsima
häid sõpru-abilisi nii naabrite hulgast
kui ka kaugemalt.
Kui Läänemaa politseijuht tegi tänavuaastast kokkuvõtet, pidi ta tunnistama, et kõige rohkem kuritegevust
peitub meie kodudes. Koduvägivald on
Läänemaal sagedane nähtus ja selle
näitajaga paistame ka Eestis silma. Miks
on nii, et ei ole rahu paljude meie kodude
seinte vahel? Kas hakkab kõik kodusest
kasvatusest? Kas hea ja kurja tundmine
sünnib inimesega kaasa või antakse
õpetusega? Võib-olla on liiga vähe meie
kodudes ja koolides väärtuskasvatust?
Ei ole hea ka liigne hädaldamine ja
muretsemine. Küll aga saame hea seista

kõigepealt selle eest, et hoiame eemale
ükskõiksusest ja teeme oma teed käies
ise õigeid asju. Oleme lugupidavad oma
lähedaste ja teiste suhtes. Hoiame ise
oma kodu turvalise. Ulatame abikäe
naabrile, oleme valmis ära kuulama ja
nõu andma. Räägime kaasa ja osaleme
oma kodukoha elu korraldamises. Oleme valmis oma riigi vabadust kaitsma.
Niimoodi, alustades iseendast, oma
lähedastest ja kodukohast ning liikudes
aina kaugemale, just nii, nagu meie rada
elus kõndida on, saame kaasa aidata, et
ka maailm tervikuna oleks turvalisem
paik.
Neeme Suur
Lääne maavanem

Kallid õed ja vennad Lääne praostkonnas!

T

ervitan teid
südamest
Schmalkaldeni praostkonnast ja soovin,
et Jumala rikkalik
õnnistus oleks teiega
ja kannaks teid teie
elus. Sel aastal on meie partnerluses
olnud mitmeid toredaid hetki. Aprillis
külastas praost Leevi Reinaru koos
Tuuli Varikuga Schmalkaldeni praostkonda. Oma perekonnaga veetsin ma

suvepuhkuse Haapsalus ja augustis oli
Lääne-Nigula koguduse noorterühm
külas Fambachi kogudusel.
Kõik need kohtumised olid väga südamlikud ja kantud sõpruse osadusest.
Partnerlus Eestiga on Schmalkaldeni
praostkonnale väga tähtis. Loodan, et külaskäigud jätkuvad ka edaspidi ja seeläbi
saavad kogudused ühiselt edasi areneda.
Eelseisev aasta on Schmalkaldeni
praostkonnas pühendatud eelkõige reformatsiooni 500. aastapäevale. Pidustustel
„500 aastat reformatsioonist” ei ole meil

põhirõhk pööratud mitte ainult minevikku, vaid pigem heidame pilgu tulevikku.
Kuidas meie kirik tulevikus välja näeb?
Kuidas saaksime ühiselt ehitada Jumala
kuningriiki? Vastuseid neile küsimustele
ei taha me mitte üksi leida, vaid pigem
oma sõprade ja partneritega peetud
arutluste kaudu. Seetõttu kutsume mais
2017 Lääne praostkonna delegatsiooni
Schmalkaldenisse külla. Rõõmustan
nende ja kõigi järgmiste kohtumiste üle.
Ralf Gebauer
Schmalkaldeni praostkonna dekaan

