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ILMAVALGUS
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Uus kirikuaasta on alanud! Kirikuaasta ei alga aga sealt, kust Piibel algab ehk
maailma loomisest, vaid hoopis Jumala lubaduse kuulutamisega: ”Ennäe,
neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega
Immaanuel”, see on tõlkes: Jumal on meiega.” (Mt 1:23)
Jumala lubaduse täitumise ootuse aeg algab, kui Jeesus sõidab kuninglikult
pühasse linna, Jeruusalemma rahvahulkade hüüdes tervituseks ”Hoosianna”. Lood
Jeesuse tarkusest ja väest ning isegi Laatsaruse surnust üles äratamisest oli küündinud nende
tervitajate kõrvu ning paljud ootasid teda kui kuningat. Nad laotasid oma rõivad tema ette ning tema
tulekuga seondus paljudel suuri ootusi.
Mida ootad sina Jumalalt? Võib-olla oled proovinud paluda midagi Tema käest, aga see soov ja palve on
jäänud täitumata… Võib-olla oled kogenud, et Jumal justkui ei kuuleks sinu palveid… Kuidas aga Jeesus
vastas omal ajal oma kaasmaalaste soovidele ja ootustele? Mõnikord andis ta inimestele, mida nad
palusid, kuid palju kordi said küsijad temalt hoopis üllatava vastuse. Kord ootasid inimesed ta ümber leiba
ja süüa, aga Jeesus ütles neile: ”Mina olen elu leib”. Maal rasketes oludes ja kitsikus elavad inimesed said
aga vastuseks: ”Otsige esiti Jumala riiki, siis antakse teile kõik muu pealegi”. Mõned hüüdsid teda
kuningaks, aga tema ütles: ”Minu kuningriik pole sellest maailmast.”
Kallis sõber! Kõige sellega soovis Jeesus õpetada, et selle maailma tõeline väärtus peitub selles, mis on
silmale nähtamatu. Jumal kuuleb kõiki meie palveid, aga ta vastab meie ootustele ja palvetele vaadates
meie elu ja seda maailma igaviku vaatepunktist. Taeva rõõm algab siin ajalikus maailmas, aga siin olles
näeme seda justkui aimatava varjuna sellest ilust ja rõõmust, mis on alles tulemas. Seetõttu peidabki
Jumala riik ehk usk endas nii palju mõistatusi.
Usun, et igatseme maailma rahutute aegade keskel eriti jõuluajal rahu. Jõulude sügavaim sõnum on, et
meie rahu allikaks pole keegi muu kui Jumal ise ja tema armastus. Jumal sirutab oma käe armastuses meie
poole, kes me sageli püüame ehitada oma elu ja väärtusi kaduvatele alustele. Usu silmadega aga võime
õppida nägema, kus on kõikumatu
rahu allikas. See on Jumala lubadus,
mida meil kõigil on võimalik kogeda,
kui me ainult julgeme usaldada,
palvetada, tänada ja armastada.
Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke!
Sest vaata, ma kuulutan teile suurt
rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,
et teile on täna sündinud Taaveti linnas
Päästja, kes on Issand Kristus. Ja see
on teile tunnustäheks: te leiate
lapsukese mähitud ja sõimes
magavat.” (Lk 2:10–12)
Õnnistatud ootuse aega!
Koguduse õpetaja Joona Toivanen
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Kiriku ehitamine edeneb
Teatame rõõmuga, et Tartu Maarja kirikuhoone sai Tartu linnavalitsusest ehitusloa. Seoses linna lasteaia
rajamisega kiriku kõrval olevale krundile veeti kirikusse küttetrass ning Tiigi tn poolne osa asfalteeriti.
Kirikuhooneni on toodud ka veetrass ning rajatud tulevase lasteaia küljel sadevee- ning
kanalisatsioonitrassid. Varsti alustatakse peatrepi renoveerimisega.
SA Tartu Maarja Kiriku juhatuse liige Heikki Valk

Tagasivaade koguduse koverents
-laulupäevale
24. septembril toimus Tartu Maarja kirikus
konverents-laulupäev, millega tähistasime
väärikalt koguduse kunagise õpetaja ja
kultuuritegelase A. H. W illigerode 200.
juubeliaastat, Maarja koguduse laulukoori 180
aastapäeva ning kuulutasime rõõmuga Tartu
Maarja kiriku kui laulupeo kiriku ehitustööde
algamist.
Päeva esimeses osas oli huvilistel võimalus
osaleda tähtpäevaga seotud teemasid käsitleval
konverentsil, kus sai kuulda Maarja koguduse
rollist ärkamisaegses laulupidude liikumises,
koguduse koori 180 aasta pikkusest ajaloost ning
loomulikult tulevikuplaanidest ehk kiriku
projekteerimis- ja taastamistöödest. Kaunist
muusikat sai päeva jooksul kuulda nii

kogudusemajas kui suures kirikus. Hommikul
tervitas konverentsile saabujaid Väägvere
Pasunakoor, konverentsi ajal laulis osalejatele
tervituseks Maarja koguduse kammeransambel
“Soli Doe Gloria” ja pealelõunal esines
kogudusemaja saalis kõrgetasemelise
repertuaariga ESTuudio noortekoor.
Päeva teine pool algas rongkäiguga ülikooli
peahoone juurest — esimese Maarja kiriku
asukohast — ning kulges läbi linna tänase Maarja
kiriku juurde. Laulupäevast võttis osa umbes 200
muusikut, kelle hulgas oli nii koorilauljaid kui
pillimehi. Lauljaid oli ca 20 koorist. Osales kaks
orkestrit ning kaks instrumentaalansamblit.
Laulupäeva lõpus kinnitati kiriku esiküljele
autahvel seni kiriku taastamist rahaliselt toetanud
inimeste ja asutuste nimedega.
Lea Hallik ja Helene Toivanen

Fotod: Joona Toivanen
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Koguduse majandamisest
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte
nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab
rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu
armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt
ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis, (2 Kr 9:7-7)
Alates käesoleva aasta 1. jaanuarist kuni 15.
novembrini on koguduse liikmed annetanud 11
200 eurot koguduse töö heaks. Eelmisel aastal
kogunes sama perioodi jooksul annetusi 11 900
eurot. Käesoleval aastal on liikmeannetuse juba
teinud 147 koguduse liiget. Novembri keskpaiga
seisuga oli kogudusel väljaminekuid ca. 47 000
eurot ning sissetulekuid sama perioodi jooksul ca.
45 000 eurot. Loodame, et aasta lõpuks aitavad
liikmeannetused koguduse kulud ja tulud jälle
tasakaalu viia. EELK Tartu Perekeskus on sel aastal
pakkunud kogudusele olulist majanduslikku tuge
makstes kogudusele igas kuus 400 eurot renti ja
remontides Perekeskuse kasutuses olevaid ruume.

Muusika ja muusikutega kirikut
taastama!
2014. aastal sai Tartu laulupidu "Enne ja nüüd"
suure tunnustuse. See sündmus nimetati aasta
kultuurikandjaks. Preemiaga kaasas käiva
rahasumma annetasid peo korraldajad Tartu
Maarja kiriku taastamise fondi. Ka täna on väga
paljud koorilauljad mõtetega koos kiriku
ülesehitajatega. Maarja kogudus ise korraldas selle
aasta septembris palju tähelepanu pälvinud
konverentsi ja laulupäeva, kus mineviku
meenutamisele lisaks räägiti palju kiriku hoone
tulevikust. Selle aasta novembris said koguduse
majas teoks pühapäevased pärastlõuna
k o n t s e rd i d , k u s k o g u t i a n n e t u s i e h i t u s e
alustamiseks. Veel enne aasta lõppu on oodata
kaht muusikalist sündmust. 11. detsembril toimub
s u u r e j o o n e l i n e k o n t s e r t Ta r t u Ü l i k o o l i
Ajaloomuuseumi valges saalis. Seal esitavad
kammerkoor "Soli Deo Gloria" ja segakoor
"Vanemuine" Saint-Saensi "Jõuluoratooriumi”. Ka
sellel sündmusel on võimalus teha annetus Maarja
kiriku taastamise heaks.
16. detsembril on oodata koguduse majas
Haaslava meeskoori kontserti.
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Sel aastal oleme teinud mitmeid taotlusi
kogudusega seotud kultuurisündmuste jaoks
rahastuse leidmiseks ja paljud neist taotlustest on
ka positiivse vastuse saanud. Tartu linnavalitsus
toetas Maarja koguduse kunagise pastori ja
esimese üldlaulupeo peakorraldaja A.H.
Willigerode 200. sünniaastapäeval 14. veebruaril
piduliku mälestusteenistuse pidamist Raadi
kalmistul 200 euroga. Tartu Kultuurkapital toetas
200 euroga koguduse kammerkoori kontsertreisi
Lätti, millega tähistati 180 aasta möödumist Tartu
Maarja kogudusekoori loomisest. Maarja kiriku
laulupäeva korraldamist toetas Eesti Kultuurkapital
2500 euroga ning Tartu linnavalitsus 500 euroga.
Koguduse liikmed, kel on kogemusi projektide
kirjutamise osas, oleksid väga oodatud andma
oma panuse, sest tööpõld selles osas on lai, eriti
arvestades suure kiriku taastamistööde algusega.
Koguduse igapäevatööga seotud kulusid siiski
taotlustega katta ei saa. Siin sõltub kogudus oma
liikmete annetustest.
Õnnistatud advendiaega soovides
juhatuse esimees Lea Hallik

2017. aasta Tartu meeskooride, segakooride ja
naiskooride laulupäevad saavad samuti
rõhuasetuse Tartu Maarja kirikule. Muusikud
loodavad ja usuvad, et muusikas olev jõud ja
energia loovad soodsa platvormi, et võimalikult
paljud inimesed mõistavad Tartu Maarja kiriku kui
laulupeokiriku taastamise vajalikkust ja annavad ka
ise selle heaks oma panuse. Tänutäheks jääb
annetajatele kaunis kontserdielamus.
Anneli Klaus
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Hingeabi kogudusest
Tartu Maarja koguduses on viimase aasta jooksul
diakooniatöö kenasti edenenud. Meie majja on
koondunud erinevad abivõimalused, mis kõik ei
ole otseselt küll meie endi ettevõtmised, kuid
nad toetavad kenasti üksteist.
Koguduses jätkuvad kord kuus, iga kuu
kolmandal kolmapäeval, eakate teetunnid, kus
tähistame ka jooksva kuu sünnipäevalaste
sünnipäevi. Alati on laud kaetud, saame olla
ühises osaduses Jumala Sõna kuulates ja enda
tegemistest pajatades.
Külastame koos
koguduse õpetajaga regulaarselt ka valdade
päevakeskusi, kus viime läbi piiblitunde ja
paluvusi, käime kodukülastustel.
Paljudele koguduseliikmetele on kirikus käimine
kõrge ea või tervise tõttu raskendatud. Julgustan
kõiki, kel mingil põhjusel pole võimalik tulla
jumalateenistusele kuid vajavad vaimulikku
kosutust, kutsuma õpetajat armulauda jagama
kas koju, haiglasse või hooldusasutusse.
Armulaual kinnitatakse ja kogetakse ühendust
Jeesusega, seda sakramenti jagatakse kogu
eluea jooksul, nii noorele kui eakale ja iga
koguduseliige peaks saama vähemalt kord aastas
osa armulauast. Neile, kes kardavad meile
õpetaja koju kutsumisega tüli teha, kinnitan et
see ei ole tüli. See on väga suur eesõigus, et
avate meile oma kodu ukse ja usun, et
tunneksime üheskoos rõõmu neist kohtumistest.
Ka eaka lähedased võivad kodukülastuse pärast
helistada otse õpetaja telefonile 56260313.
2016. aasta alguses avatud perekeskuses töötab
täna nii
palgalise kui vabatahtlikuna kümme
perenõustajat, hingehoidjat, tugigruppide juhti
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ja vägivallatöö spetsialisti. Toimuvad pere- ja
paarinõustamised, tugigrupid ja koolitused.
Perenõustamisel kasutatakse integratiivset
perekeskset lähenemist, see tähendab, et
probleemi korral on lahendamisele kaasatud
kogu pere, tööd tehakse kõigi osapooltega.
Vastavalt pere vajadusele ja seatud eesmärkidele
kombineeritakse erinevaid nõustamistehnikaid,
individuaal- ja grupinõustamist. Perekeskuses
tegutsevad ka erinevad grupid: leinagrupp,
Sisemise kindluse programmil põhinev grupp
vägivalda kasutanud meestele, erivajadusega
last kasvatavatele peredele ja vanavanematele.
Ka koolitused, mida oleme pakkunud, on
suunatud perede ja vanemluse toetamisele.
Soome pereterapeutide poolt väljatöötatud
Suhte Ehituskivide programmid
on mõeldud
oma suhte, vanemluse või
vanavanemluse
arendamiseks.
Kogudusemajas on endale kodu saanud kaks AA
- anonüümsete alkohoolikute rühma ja üks NA anonüümsete narkomaanide rühm. Neis
rühmades tehakse imetlusväärset tööd
sõltuvusest vabaneda soovivate inimeste
abistamisel. Tegutseb ka Palvekliinik, kus koos
palvetiimiga on võimalik palvetada üksteise ja
oma isiklike asjade pärast.
Soovime, et võiksime praeguses kiires maailmas
sammuda oma inimeste kõrval ning olla vajalikul
hetkel neile toeks. Jumala armu vajab igaüks, ka
nemad, kes sellest veel midagi ei tea. Meie
kogudus on avatud ja koguduses toimuvast on
oodatud osa saama kõik inimesed. Tere tulemast!
Lea Saar

Eakate teetunnid: 21.12., 18.01., 15.02., 15.03.,
19.04., 17.05.
Erivajadusega laste perede grupp – iga kuu 1. ja
3. kolmapäev kell 18
Vanavanemate grupp - 1.12. kell 15, edasisi
toimumisaegu küsida Lealt
Meestegrupp alustab 25.01.2017.a. ja leinagrupp
veebruaris, küsi lisainfot
AA: teisipäeviti kell 19, reedeti kell 18
NA: pühapäeviti kell 15.30
Palvekliinik: esmaspäeviti kell 18 -20
Rohkem infot Lea Saarelt telefonil 5218589 või
lea.saar@eelk.ee
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Kogudus kui ühine teenimine
Apostel Paulus kirjutab kirjas korintlastele
kogudusest kui ihust: “Sest nii nagu ihu on üks
tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu
liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on
ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga
ristitud üheks ihuks…” (1Kr 12: 12-13a) Pauluse
võrdpilt kirikust ihuna on väga kõnekas ning
visandab meie silme ette, mis on kirik ja kes selle
moodustavad. Paulus tähtsustab iga koguduse
liiget erilise, olulise ja vajalikuna. Nii nagu ihus on
kõik liikmed samamoodi vajalikud — “Kui kogu
ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu
ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine?” —
oleme meie kõik vajalikud koguduses, sest meist
moodustubki kogudus, Kristuse kirik. Kirik ei ole
ehitis või õpetaja ning väheste valitute
pühapäevane sooloetteaste, vaid meie kõigi
ühine kutsumus. Praktilisest küljest on loomulikult
mõistlik, et erinevate rollide täitmiseks on
erinevad inimesed, kuid see ei tähenda, et need,
kellel poleks nähtavat rolli, ei oleks samavõrdselt
teistega kogudust moodustavad liikmed.
Jumal on andnud meile erinevad annid ja rollid.
Ükski amet ei ole Jumala ees õilsam, parem või

Vabatahtlikuna koguduses
Olen koguduse liige olnud umbes täpselt pool
oma elust ehk 18 aastat. Sellest viimased 11-12
aastat olen erineval moel vabatahtliku abilisena
kogudusetöös kaasa löönud: kirikukohvi
ettevalmistajana, pühapäevakooli õpetajana,
noortetöö tegijana, liturgia abilisena, koguduse
juhatuses, palve- ja kodugrupi läbiviijana.
Enim rõõmu valmistab mulle selline töö, kus rõhk
ei ole niivõrd töö ärategemisel (ehkki rõõm mingi
asja hästi kordaminekust on ka oluline), vaid
omavahelistel suhetel ning ühisel vaimulikul
kasvamisel ja Jumala ligiolu kogemisel. Hea on
olla vabatahtlikuna keskkonnas, kus me lihtsalt ei
jaga omavahel tööülesandeid ja vastutust — et
siis igaüks saaks omaette oma eraldi töölõigu
valmis teha —, vaid kus meile läheb korda ka
üksteise käekäik ja vaimulik kasv, kus me lisaks
tööst ja sellega seotud vajadustest rääkimisele ka
üksteise eest palvetame. Sellises keskkonnas
õpime üksteist paremini tundma ning oskame
seeläbi olla üksteise eludes Jumala kätes
kasutatavad. Siis saame ka aidata üksteisel
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aulisem kui teine! Jumalat ei teeni me ju üksnes
“vaimulikke tegevusi” tehes! Vahel võib mõni
praktiline asi olla suureks rõõmuks kogu
kogudusele, kuid me ei oska selles näha Jumala
teenimist. Teenimisvõimalusi on koguduses
rohkesti: erinevates koguduse töövaldkondades
kaasa aitamine, kirikukohvi ettevalmistamisel
kaasalöömine, kirikusse tulijate tervitamine, teiste
märkamine ja kuulamine, sõbralikud ja lohutavad
sõnad üksikule või kurvale, praktilise abi
osutamine abivajajale, koguduse kodulehe
uuendamine, kogudusemajas talgutöö tegemine
jne. Kiriku ehitusega seoses otsime eriliselt
inimest, kes koostaks pressiteateid ehituse
edenemisest ja oleks kontaktisik erinevate
meediakanalite ja koguduse ning kiriku
sihtasutuse vahel. Koos tegemise ja ühiselt
Kristuse ihu ülesehitamise rõõm on suur!
Kui sa ei ole veel leidnud, mis võiks olla sinu and,
küsi endalt, mida sa koguduses meelsasti teeksid.
Ka võib julgelt koguduse õpetaja või mõne
töötegija käest küsida, millised on koguduse
vajadused. Saad tuua selle küsimuse palves
Jumala ette ja tema kindlasti näitab sulle teed.
Helene Toivanen
märgata neid andeid, mida inimene ehk ise ei ole
osanud või julgenud märgata ning julgustada
vastastikku üksteist neid andeid kasutama.
Koguduses vabatahtlikuna tegutsemise eelis on
armastav ja andestav õhkkond, mis lubab
proovida, vigu teha ja taas proovida. Kogudusest
ei lasta sind lahti, kui midagi kohe esimese
korraga eeskujulikult välja ei tule, vaid kogudus
ongi koht, kus on võimalik Jumalas kasvada ja
ennast Jumala lapsena tundma õppida.
Vabatahtlikku tööd (ja sellega kristlasena
ligimesearmastusest tunnistust anda) saab igal
pool teha, aga koguduse keskel on hea see, et
siin on võimalik vabalt ja avalikult küsida, kuidas
üks või teine tegevus Jumalat austab ning
mismoodi mina saan Jumala plaanis kasutatav
olla. Minu jaoks on eriliselt oluline vabatahtlikuna
Jumala abiga anda oma panus sellesse, mida
kuskilt mujalt kui kirikust ei saa – julgustada
inimesi väikegrupi osaduse kaudu Jumala Sõna
uurides ja üksteise eest palvetades Jumala ligiolu
ja armastust kogema.
Carmen Karabelnik
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Oh laulgem südamest…
“Oh laulgem südamest”on väga vana
traditsiooniline jõululaul, mille originaalpealkirjaks
on „In dulci jubilo”. Algne tekst pärineb
reformatsioonieelsest ajast ja oli ladina ning saksa
keelne. Laul on kirjutatud dominiiklasest
munga Heinrich Seuse (1295-1366) poolt.
Pärimuse järgi sündis laul kaunist visioonist, milles
Seuse tuppa tuli üks taevane pillimees, kes ütles:
„Unusta mured ja tule minuga tantsima!” Seejärel
kõlas kaasahaarav ja mänguline laul Jeesuslapsukesest, mille Seuse kirja pani. Nii sündis „In
dulci jubilo”, mis tõlkes tähendab – magusasti
juubeldades. Uurimuste põhjal on teada, et
alguses olid laulul mitte kaheksa-, vaid
kümnerealised salmid. Protestantlikku lauluvarasse
võeti aga kaheksarealised salmid, mis olid levinud
15. sajandil. Algselt on laulu neljas salm olnud
Maria-teemaline, kuid kuna see protestantliku
teoloogiaga ei sobinud, jäeti see salm välja. Küll
aga säilis Maria-teemaline salm katoliiklikus
traditsioonis. Trükis ilmus meloodia koos tekstiga
esimest korda Klugi lauluraamatus aastal 1539.
Laulu „In dulci jubilo”on eestindanud Johann
Hornung (1660-1715). Arvatavasti on Hornung
laulu «Oh laulgem südamest» eesti keelde
tõlkimisel aluseks võtnud 1646. aastal Hannoveris
ilmunud täielikult saksakeelse variandi „Nun
singet und seid froh”.
Eestlaste ja eesti keele ajaloos on Hornungi nimi
tähelepanuväärne. Johann Hornung oli baltisaksa
päritolu vaimulik ja keelemees. Tema isa Gottfried
H o r n u n g s i i rd u s S a k s a m a a l t Ta l l i n n a s s e
koduõpetajaks ja teenis hiljem pastorina Rakveres.
Johann sündis Tallinnas 1660. aastal ja käis seal ka
koolis. Kõrghariduse sai ta Saksamaal. Hornung
töötas Eestimaa koolide inspektorina ning hiljem
vaimulikuna Põltsamaal (1692-1698), Karulas
(1698-1715), ajutiselt ka Otepääl, Harglas,
Urvastes ja
mujal. Põhjasõjas sattus Hornung
1706. aasta sügisel rootslaste ja hiljem kahel korral
Vene vägede kätte vangi ja suri vangistuses.
Hornungi teened eesti keele arengule on
hindamatud. Ta taotles II piiblikonverentsil 1687.
aastal koos Bengt Gottfried Forseliusega Stahliaegse kirjaviisi lihtsustamist. Samuti tõlkis
Hornung koos Puhja kirikuõpetaja Adrian
Virginiusega Uue Testamendi põhja-eesti keelde.
See tõlge sai hiljem kaudseks aluseks 1715. aasta
Uue Testamendi väljaandele. Tõlge ise säilinud ei
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ole, kuid sellest tehti mitmeid ümberkirjutusi.
Praegu on teada kolm käsikirja, millest üks asub
Tartu Kirjandusmuuseumis. Hornung avaldas ka
„Önsa Luterusse Laste Öppetuse ...” (1694) ja
osales „Ma Kele Koddo ning Kirgo
Ramatu” (1694–95) koostamises. Tema tähtsaim
teos on kollektiivse töö kokkuvõttena ilmunud
ladinakeelne põhjaeesti keele grammatika
„Grammatica Esthonica...” (1693), milles ta annab
senisest hoopis täielikuma ülevaate eesti keele
vormiõpetusest.
Johann Hornung andis 1694. aastal välja
lauluraamatu 117 lauluga põhja-eesti keeles.
Laulutõlgetes kasutas ta varem ilmunud
grammatika põhimõtteid. See lauluraamat, mis oli
tuntud ka Vana Lauluraamatuna, oli koos
uuenduste ja parandustega kasutusel umbes kaks
sajandit, kuni 1900. aastani. Siis ilmus Uus
Lauluraamat. Vana Lauluraamatut on peetud aga
üheks olulisemaks ja mõjuvõimsamaks raamatuks,
mis eesti keeles on ilmunud.
Jõulueelsel ajal võiks veel märkida Hornungi poolt
tõlgitud tuntud jõulu-ja advendilaule:
KLPR 1 Au kiitus olgu igavest
KLPR 7 Nüüd Jumalale austuseks
KLPR 9 Nüüd ole Jeesus, kiidetud
KLPR 22 Ma tulen taevast ülevalt
KLPR 24 Nüüd inglid taevast tulevad
Traditsioonilist jõululaulu „In dulci jubilo” on oma
loomingus kasutanud loendamatul hulgal
heliloojaid, nende hulgas Dieterich Buxtehude,
Johann Sebastian Bach ja Franz Liszt. Kui
advendiajal raadiost ja telerist tulevat muusikat
kuulate, võite rõõmsat „In dulci jubilo” meloodiat
ära tunda ka paljudes kaasaegsetes
muusikatöötlustes.
Anneli Klaus

Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Ps 96: 1-3
6
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„Hing heljub häälena”
Pühapäeval, 11. detsembril kell 17 toimub
Toomemäel Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi valges
saalis pidulik kontsert „Jubilate”. Kontserdil kõlab
prantsuse helilooja Camille Saint-Saënsi
(1835-1921) Oratorio de Noël op.12
(Jõuluoratoorium) pühendusega madame La
Vikontesse De Grandvalile. Väga vähestel
heliloojatel on olnud õnn pälvida klassiku
tunnustus juba oma eluajal. Nende väheste hulka
kuulub prantsuse helilooja, pianist, organist,
dirigent ja muusikaarmastaja Saint-Saëns. Tema
elutee oli pikk, ta elas 86-aastaseks. Tuntud
muusika-suurkujudest ületasid teda elueaga ainult
Verdi ja Sibelius.
10-osaline oratoorium segakoorile, orkestrile ja
viiele solistile esitatakse sel korral kahe juubilari
poolt: 180 aastase Tartu Maarja koguduse
kammeransambli „Soli Deo Gloria” ning mõni aeg
tagasi 150. juubelit tähistanud segakoori
„ Va n e m u i n e ” p o o l t . E s i t u s e s o s a l e b k a
meesansambel „Wansel”. Suurteose ettekandes
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on tegev ka väike kammerorkester, mille
kontsertmeistriks on Kalle Loona.
Meeldiv on musitseerida koos viie suurepärase
solistiga — sopran Laili Jõgiaas, mezzosopran
Helika Gustavson-Rätsep, alt Natalia Trošina,
tenor Aivar Kaseste ja bariton Atlan Karp — ning
mõnus on lavalt maha astuda marulise aplausi
saatel ja õnnelik olles. Kontserdi jooksul tulebki
publik viia paremas mõttes vapustuse äärele. Just
selliste muusikaelamuste järele me ju tegelikult
kontserdile tulemegi. Kuid mitte alati ei saa me
sellise õnne osaliseks; tajuda, et lava ja publiku
vahelt on langenud õhemgi eraldusloor, et saal ja
lava on üks hing, kirglikkuse vägi ja
emotsionaalsed lained käivad ülepea kokku.
Sellised hetked on ainukordsed ja õnnestavad. Me
mäletame neid kaua. Just see — luua neid hetki
— ongi muusikas olemise mõte.
Tulge kuulama! Loodame kinkida teile ilusa ja
kordumatu 3. advendipühapäeva kontserdi.
Valli Ilvik, C. Saint-Saënsi Jõuluoratooriumi
dirigent/koormeister

“Minge siis…”

Foto: Indrek Pekko

Usupuhastuspüha jumalateenistusel, 30. oktoobril
õnnistati koguduse keskel misjonitööle Maarja
koguduse õpetaja Joona koos abikaasa Helenega.
Joona ja Helene on läbinud eelmisel aastal Soomes
misjonikursuse. Joona jätkab Maarja koguduse ning
kihelkonna valdade teenimist, Helene tööülesanded
seonduvad EELK Misjonikeskusega. Ta on
Misjonikeskuse Lõuna-Eesti kontaktisik ning tema
tööülesanneteks on välismisjoni ja Lõuna-Eesti
koolituste koordineerimine.
Jutluses tõdes Misjonikeskuse juht Leevi Reinaru, et
misjonäri töö ei ole kergemate killast, võrreldes
seda inimese unest äratamisega. Samas on see töö,
milleks Jeesus kõiki oma jüngreid ehk kõiki kristlasi
on kutsunud, andes meile kõigile erinevad
ülesanded, vastavalt meie andidele.
Igaüks meist saab täita omal moel — kes sõnade,
kes tegudega — Jeesuse antud misjonikäsku, minna
ja kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest kogu
maailmale, sest maailm on kõik, mis meid
ümbritseb, nii koduuksest välja astudes, kui ka
koduseinte vahel. Andku Jumal meile selleks
tundlikkust, armastust ja püsivust palves!
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EELK Tartu Maarja koguduse
juhtorganite valimine
Aeg on valida kogudusele taas uus nõukogu ja
juhatus. Valimiste periood on 22.-29.01.2017, mil
koguduse täiskogu liikmetel (neil, kel perioodi
alguseks tasutud liikmeannetus ja käidud armulaual),
on võimalik anda oma hääled sobivate kandidaatide
poolt. Täiskogu koosolek algab 22.01 peale
jumalateenistust kell 13.30. Koosolekul tutvustatakse
valimiste korda ja kandidaate. Kandidaatide
nimekirjaga on võimalik tutvuda alates 9.01
koguduse kantseleis ja koguduse kodulehekülje
vahendusel. Kui sina tahaksid kaasa rääkida
koguduse asjus ja olla meie koguduse uues
nõukogus või esitada kedagi teist kandidaadiks,
täida avaldus koguduse kantseleis.
Nõukogu valitakse neljaks järgnevaks aastaks. Kuna
sellesse perioodi langeb intensiivne kirikuehituse ja
loodetavasti ka kiriku valmimise aeg, ootame
kandideerima tegusaid inimesi, kes soovivad kanda
koguduse juhtimise vastutust. Kandidaatide
ülesseadmine lõpeb 8.01.2017. Lisainfo
www.tartumaarja.eelk.ee, tartu.maarja@eelk.ee või
telefonil 7341111.

Tore perepäev Maarja koguduses
Mis oleks veel toredam, kui lõpetada talvine
koolivaheaeg ühe toreda perepäevaga Tartu Maarja
koguduses?!
Perepäev toimub laupäeval, 7. jaanuari algusega kell
11.30 Maarja koguduse majas aadressil Õpetaja 5.
Kohaletulnud saavad meisterdada, kuulata
piiblilugu, kuulata ja ise muusikat luua, küpsetada
ning loomulikult süüa midagi head.
Samuti on võimalus tutvuda meie toreda
kogudusemaja ja inimestega. Tulla võib kogu
perega, sest oodatud on nii väiksed kui suured!
Üritus on tasuta.

EELK TARTU MAARJA KOGUDUS
Õpetaja 5, 51003, Tartu
Tel: 7341111
E-post: tartu.maarja@eelk.ee
Kodulehekülg: tartumaarja.eelk.ee
Facebook: EELK Tartu Maarja kogudus
Kantselei avatud: T, K ja N kl 10-14
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Jõuluaja sündmused
Tartu Maarja koguduses
4. detsembril kell 12 2. advendi
jumalateenistus, leeriõnnistamine (Õpetaja
5).
✦ 11. detsembril kell 12 3. advendi
jumalateenistus (Õpetaja 5).
✦ 11. detsembril kell 17 Jõuluoratoorium
koostöös Vanemuise segakooriga (Tartu
Ülikooli ajaloomuuseumi saalis
Toomemäel).
✦ 18. detsembril kell 12 4. advendi
jumalateenistus. Teenistuse järel on
koguduse jõulupidu jõululaulude,
jõuluvana, kingituste ja jõululõunaga.
Olete kõik oodatud!
✦ 18. detsembril kell 16 neljanda
advendiküünla süütamine Raekoja platsil.
Tartlasi tervitab õp. Joona Toivanen.
✦ 21. detsembril kell 12 eakate teetund
(Õpetaja 5).
✦ 24. detsembril kell 15 jõuluõhtu
jumalateenistus Maarja kirikus (Pepleri 1).
✦ 25. detsembril kell 12 1. jõulupüha
jumalateenistus (Õpetaja 5).
✦ 1. jaanuaril kell 12 Uue aasta
jumalateenistus (Õpetaja 5).
✦ 6. jaanuaril kell 18 Kolmekuningapäeva
jumalateenistus (Õpetaja 5).
✦ 8. jaanuaril kell 12 koguduse 175.
aastapäeva jumalateenistus (Õpetaja 5).
✦ 22. jaanuaril peale jumalateenistsuet, kell
13.30 koguduse täiskogu koosolek
kogudusemajas (Õpetaja 5). Oodatud on
kõik koguduse täieõiguslikud liikmed!
✦

❈❈❈❈❈

Arveldusarved:
Swedbank
EE922200221005116309
SEB
EE151010220041155014
Annetused kiriku taastamise heaks:
Tartu Maarja Kiriku SA –
Swedbank
EE132200221021269201
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