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Jõulud
Sõpradel külas
Koguduseõpetajalt

foto J. Põld

Ilm 3,7-13

K esoleva aasta advendiajal
oli heks jutlusetekstiks
m tlemapanev l ik
Johannese ilmutuse
raamatust. V ikene
Filadelfia kogudus, kes
kannatas keiser Domitianuse
(81-96.a.pKr) vaenamiste
all, sai Issanda nimel
kirjaliku l kituse. “Ma tean
su tegusid! Enn e ma avasin
su ees ukse, mida kski ei
saa lukustada. Sul on v he
j udu, kuid sa oled hoidnud
tallel mu s na ega ole
salanud mu nime… Et sa
oled hoidnud minu ootamise
s na, siis hoian ka mina sind
l bikatsumistunni eest …”

Selleks ajaks, kui minu
m tisklus lugejateni j uab,
on l ppeva aasta advendiaeg
j nud seljataha. See aga ei
t henda, et Kristuse
ootamine oleks oma
t henduse kaotanud.
Kristuse saabumise ehk
advendi all on v imalik
m elda v ga erinevatele
teemadele. Ootame j ule kui
Jeesus-lapse s nnip eva.
Ootame v ga isiklikku
l bielamist – kogemust,
mille varal saame tunnistada,
et j ulurahu tuli s damesse,
et Jumal on mind k tte
saanud. Ootame aga ka
Jeesuse Kristuse
taastulemist.
Just viimane on kristliku
kiriku seisukohalt v ga
oluline teema, milleta kirik
ei oleks kirik.
Me elame ajastul, mis on
orienteeritud t nasele
p evale. Kui veel umbes
sajand tagasi p ti oma elu
korraldada ja t d teha

n nda, et see kestaks p lvest
p lveni, siis t na ei ole see
hoiak enam valdav. Elukohta
valitakse vastavalt t kohale
ja kaupu vastavalt
meeleoludele. P line
elupaik, kus elab edasi
esivanemate vaim, on pigem
h rras igatsus kui reaalne
tegelikkus. Ka pere ja abielu
m iste on muutunud – ikka
ebakindlama suunas.
Vaevalt, et me sellest k igest
nnelikumaks oleme saanud.

Peame lihtsalt tunnistama, et
elu on j gitult teistmoodi.
Ehk tunnistame ka oma
v ristust ja j uetust
tekkinud olukorras.
Saavutused tehnoloogia alal
ei ole aga inimest olemuselt
teiseks teinud. Elu on k ll
muutunud mugavamaks,
elav hing ootab aga ikka
oma “valget ratsanikku”,
ootab jumalikku puudutust.
Elu ei t henda ju ainult
igap evast leiba meie laual.
Filadelfia kogudusele
tuletatakse meelde Issanda
tehtut: “Enn e ma avasin su
ees ukse, mida kski ei saa
lukustada …”

Jumal on, meist s ltumata,
paljud asjad meile ette
andnud. J ulus num. Meie
lesanne on seda alles hoida,

mitte olematuks vaikida.
Hiljutisest ajaloost leiame
he ppetunni. N ukogude

ajal p ti kirikut ametliku
ideoloogia t ttu muust
hiskonnast v lja t ugata.

Osalt see ka nnestus. Kiriku
liikmeskond kahanes
tuntavalt. Kui aga
hiskonnakord tervikuna

muutus, siis v ga paljud
inimesed leidsid tee
kirikusse tagasi. Seda
n htust on raske seletada.
Kaalukeeleks osutus

t en oliselt kirikus
kuulutatav s num. Pisike
kogudus, kellel ei olnud k ll
palju j udu ja meelevalda
olukorra muutmiseks, oli
j nud ustavaks Jumala
s nale. Selline ustavus oli
ihaldusv rne. See oli
kutsuv ja kuuldav ka neile,
kes kaugemal olid.
Hiljuti saime kogudusena
pahandada helt t naselt
estraadit helt, kes tahtis
kindlasti just kirikus laulda
ja pilli m ngida. Ta v itis, et
rahvamajad ei suuda
pakkuda sellist vaimsust,
mis on kirikus. “Kirikus on
oma aura!”, ometi ei olnud
tema repertuaaris htegi
vaimulikku laulu.

Olime sunnitud kontserdi ra
j tma, et kirikus oleks oma
aura.
Issand on avanud ukse, mida
kski ei saa lukustada. See

on meie lootus ja
usutunnistus. Meie lesanne
on S na n nda esil hoida, et
uks oleks avatud ka igale
otsivale hingele.

nnistatud ootamist ja
nnelikku leidmist!

J ri Vallsaluü
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Aastapäeva pasunakoor Hageri Lambertuse kogudusest, foto Arne Mänd

foto lindistamisel: Kaarel Vahermägi

Aivi Sepp

Novembrikuu viimasel
nädalavahetusel oli
kammerkoor Lambertus
külas oma Soome sõpradel
Raumas, võõrustajaks
Franciscus-koor, kellega
seob Hageri koguduse
rahvast juba pikaajaline
sõprus aastast 1990.
Franciscus-kooril täitus
septembrikuus 25.
tegevusaasta. Nüüd avanes
suurepärane võimalus seda
ühise kontserdiga tähistada.
Ühtlasi oli meil õnn osaleda
ka Franciscuse ühe
asutajaliikme Sinikka
Ahorinta suurel
sünnipäeval. Lisaks koorile
oli Sinikkat õnnitlemas ka
kuus Hageri koguduse
tuumikusse kuuluvat
inimest, kolm aktiivset
abielupaari.
Rauma jõudes ootas meid
vägev lõunasöök, millele
järgnes lauluproov.
Laupäeva õhtupoolikul
toimus ühiskontsert Rauma
koguduse noortemajas, kus
koorid laulsid algul eraldi ja
hiljem ka üheskoos. Pärast
kontserti pidasime Sinikka
sünnipäeva vägeva tordi ja
muu suupärasega. Majutati
meid kodudes ja nii saime
taas osa soomlaste suurest
külalislahkusest.

Pühapäeva hommik oli vaba
ja veedeti pereringis. Kes
soovis ja jaksas võis
jumalateenistusele minna.
Pärastlõunal sõitsime
bussiga Laitila kirikusse,
kus oli reisi teine kontsert.
Keijo Ahorinta rääkis oma
tööst Sri Lankal, kus ta on
juba paar aastat
vabatahtlikuna töötanud.
Keijo abistab orbusid ning
toetab ja nõustab peresid,
kes kaotasid tsunami
katastroofis kodu ja töö.
Kontserdi korjandus läks
selle töö heaks.

Esmaspäeva hommikul
asusime tagasiteele Helsingi
poole, kaasas palju häid
soove, sooje kallistusi,
liigutavaid elamusi.
Enne Eestisse naasmist
viibisime mõned tunnid juba
jõuluehtesse rüütatud
Helsingis.
Lambertuse reisil jäi
domineerima sõpruse,
kodusoojuse ja osaduse
pool. Soome loodust nägime
vaid bussi aknast,
vaatamisväärsused ja
kultuuriprogramm jäi teiseks
korraks.

Esimese advendi õhtul oli
Hageri kirikus Lambertuse
uue CD esitluskontsert.
Tegemist on jõuluplaadiga,
kus kõlavad Eesti heliloojate
vaimulikud jõululaulud.
Oleme oma eesmärgiks
võtnud tutvustada Eesti
vaimulikku muusikat ja
salvestada varem
plaadistamata lugusid.
Loodetavasti ei jää see CD
viimaseks. Tere tulemast
plaati ostma ja kuulama!

Pasunakoor 60
Novembrikuus tähistas meie
koguduse pasunakoor oma
60 aastast sünnipäeva.
Tervitamas olid
pasunakoorid EELK Rapla
kogudusest ja Kose
kogudusest. Ühendorkestrina
juhatati sisse jumalateenistus
ja saadeti ka mõningad
koraalid.
Jumalateenistuse lõpus esitas
Hageri koguduse pasunakoor
mõned lood ja seejärel
Tervitas meid Rapla
koguduse pasunakoor ja siis
Kose Puhkpillimängijad.
Kontsertjumalateenistus
lõpetati kahe võimsa
muusikapalaga, mida
mängiti ühiselt.

Kammerkoor Lambertuse tegemistest
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Palusime inimestel mõtiskleda teemadel:

Janika:

Mai:

Millised on Sinu jõulud, armas lugeja? Jaga seda meiega ja
saada oma mõtted  koguduse aadressile.

Mida jõulud minu
jaoks tähendavad?
Jõulutunne. Jõulumõte. Jõulumeenutus. Jõuluelamus.

Jõulumõte...
Jõulud ongi Mõte:
südamesse peidetud advendiaja ootus;
pilku, naeratusse pikitud rõõm;
hinge pugenud rahu;
ja sügav teadmine, et iga palve leiab vastuse.
Jõuluõhtu tuledes kirik, lauludesse põimitud sõnum ja
koduteele astuvate kirikuliste õnnest  kantud naeratus saab
oma ilu just iga inimese silmades. Piisab vaid hetkeks enda
ees seisatamisest, headuse tunnetamisest, selle suurima
kingituse vastu võtmisest ja oma südamesse lubamisest.
Kes vaid on valmis silmad avama, valmis laskma Jõulude
Mõttel oma samme seada - ja seda ka igal järgneval
argipäeval!

Küsin endalt,  mis paneb meid igal aastal ikka jälle
jõulusid ootama? Peaks ju kõik juba ammugi kuuldud ja
tuttav olema, jõuluevangeeliumgi peaaegu pähe kulunud.
Sellel looduse kõige pimedamal ajal vajame hädasti
valgust. Usun, et ootame jõulusid selle valguse ja lootuse
sõnumi pärast, mis jõuluööl äkki nii võimsalt maailma
tungis.
Me ootame imet. See ime tulebki ikka jälle uuesti, igaüks
võib seda  kogeda.  Jumal ise tuli inimeste juurde. Tema
tulek väikese lapsukese kujul, kogu see atmosfäär, mis
ümbritses Jeesuslapse sündi, ei jäta vist puudutamata ühtki
inimhinge. Iga lapse sünd siia maailma on  ime, seda enam
Jumala Poja sünd.
Jõulusõnum kätkeb endas tohutu suurt rõõmu, aga jõulude
märksõnadeks on ka lihtsus, alandlikkus, armastus,
andestus.  Ei usu, et tõelist jõulutunnet võiks kogeda
kaubakeskuste jõulueelses ostumelus ja pealetükkivas

reklaamis, igal sammul kõlavates jõulumeloodiates, nn.
jõulupidude käras ja saginas, kus väga sageli ei teatagi
midagi sünnipäevalapse olemasolust ja unustatakse sootuks
kokkutulemise põhjus. Pigem võib jõulutunnet otsida
küünlasäras kodukiriku jõuluõhtu jumalateenistuses,
koguduse südamest tulevas ühises laulmises ja palves,
osaduses üksteise ja Loojaga.
Vaadake väikese lapse silmi, kes on äsja saanud kingituse ja
kelle näol särab siiras ja puhas rõõm saadu üle. Just
samasugust südamest tulevat rõõmu võib tunda iga inimene,
olgu siis väiksem või suurem, parasjagu kurvem või
rõõmsam, Taevaisalt saadud imelise kingituse üle. Jeesus
tuli meie juurde ega lahku meist enam kunagi, ka ajalik
surm ei lahuta meid tema armastusest. See sõnum Lunastaja
saabumisest ei kehti  ainult jõulude ajal, vaid jääb meid
alati saatma.
Olin need jõulumõtted just kirja pannud, kui leidsin üsna
samasuguse tunnetuse Ivar Paulsoni  luuletusest
"Jõuluvalgus":

Imeväikesena ilma
sünnib jõuluvalgus.
Särab südamesse, silma,
uue elu algus.

Särab läbi eluaja
helendavalt hingest;
vabastab, kui jälle vaja
raskest survepingest.

Ja kui ükskord sulged silmad,
siis, kui lõpp on algus,
avab sulle uued ilmad
sama jõuluvalgus.

Jõuluvalgust, rõõmu ja rahu meile kõigile käesoleval
jõuluajal ja igal uue aasta päeval!

Jõulutunne, jõulumõte

J ri Vallsaluü

M ned n dalad enne j ule said v i oleks pidanud saama
EELK Hageri koguduselt kirja k ik koguduse hingekirjas
olevad inimesed. mbrikus oli EELK peapiiskopi Andres
P der’i karjasekiri ja sellele olin koguduse petajana lisanud
informatiivse iseloomuga kaaskirja. Perekonnad, vanemad
koos ristitud lastega, said ldjuhul hise kirja. Peres olevad
noored, kes juba leeris k inud, said omaette kirja. Iga kirja
p ises oli nende inimeste nimi/nimed, kellele kiri oli
m eldud.
Panin posti 1645 kirja, htekokku oli nendega haaratud 2548
inimest. Samas tuleb tunnistada, et teele j i panemata kiri
veel v hemalt 600 inimesele, kelle elukoha osas kogudusel
puudub informatsioon. Kahjuks ka teelepandud kirjadest ei
j ua p ris suur hulk igete inimesteni. T na, kui kirja
postitamisest on m das kaks p eva, on kogudusele
tagastatud juba 67 kirja, m rkega, et adressaat oli kas
tundmatu, kuhugi mujale kolinud v i surnud.

Sellisel kujul on tegemist esimese katsega tunnetada terve
koguduse kohalolekut ja kokkukuuluvust. Nii m nelegi
inimesele v ib see tunduda omajagu m ttetu ritusena,
milles on paras annus traagikatki. Minule see nii ei tundu.
Selline on lihtsalt meie koguduse kartoteegi t nane olukord.
Kuna koguduse kasutada ei ole tsiviilregistrit, kus
kajastuksid k ik inimeste elulooliste andmete muutused ja
kuna koguduseliikmetel ei ole sundust teatada kogudusele
muudatustest enda ja oma perekonna elus, siis aja jooksul
olukord kujuneb paratamatult selliseks nagu see on.
Meil on k ll t pne levaade nendest inimestest, kes
suhteliselt sageli k ivad kirikus ja kelle kodused aadressid on
uuendatud igaaastase liikmeannetuse maksmise k igus, aga
kogudus on siiski palju suurem.

Oleme v tnud koguduse kartoteegi uuendamise ette
sellep rast, et mitte keegi meist ei taha olla unustatud.
Kogudus on t na tehniliselt j udnud niikaugele, et v iks
erineval moel suhelda k igi koguduseliikmetega, seda
loomulikult vastastikusel kokkuleppel ja viisil. Selleks on
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esmalt vaja aga igeid kontaktandmeid.
Kui Sina, hea Hageri koguduse hingekirjas olev inimene,
ei ole t naseks koguduselt kirja saanud, siis tea, et Sa oled
ks nende hulgast, kelle andmed vajaksid uuendamist.

Kutsun Sind les kogudusele teada andma enda ja/v i oma
perekonnaliikmete elus toimunud muudatustest. Meil on
selleks kasutada mitmeid erinevaid v imalusi. Posti teel,
aadressil: Hageri kirik, 79701 Raplamaa; elektroonilise
postiga aadressil:  v i telefoni teel, numbril 4836 121.

Korrastame ka koguduse arhiivi. Lisaks koguduse

arhivaalidele tahaksime koguduse arhiivi koguda
k ikv imalikku ajaloolist materjali, mis on seotud kristliku
traditsiooniga meie kihelkonnas. Kirjutised, m lestused, fotod
jms. Vajadusel teeme nendest koopiad ja originaalid tagastame.
See k ik on vajalik, et luua laiaulatuslikum p hi koguduse
ajaloo talletamiseks. Selles valdkonnas olen valmis ette v tma
vanemate inimeste puhul ka kodude k lastusi, et lindistada
suulist p rimust. Aga siingi oleks hea, kui saaksin teiepoolseid
vihjeid, keda tasub k lastada ja kes on selleks valmis.
T nan!
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Tiiu Silver

Päikselisel septembrikuu nädalavahetusel olid EELK
Hageri koguduse liikmed, eesotsas õpetja Jüri Vallsalu ja
segakoori lauljatega, külas Soomes Heinola ja Valkeakoski
kogudustes.
Reisi alguses külastati Helsingis Temppelinaukio kirikut
(ehitatud aastal 1968-69 kalju sisse, arhitektideks vennad
Timo ja Tuomo Suomalainen; toim.), kus tol hetkel toimus
orkestriproov, ning helilooja Jean Sibeliuse hõbedast
memoriaali.
Helsingist sõideti edasi metsade ja järvede keskel asuvasse
Heinolasse. Tee sinna kulges kui "ameerika mägedel"
imeilusa vaatega erinevatele järvedele ja kaljupaljanditele.
Heinolas kohtuti armsate ususõpradega, neist mitmed on
Hageri kogudust erineval moel toetanud. Siin, ühise laulu-
ja palveringi soojuses, kingiti igale eestlasele mäelstuseks
raamat "Agricolan Rukouskirja", mis on väljavõte 1543.
aastal ilmunud 700 palvet sisaldavast teosest.

Järgmise päeva hommikul sõideti 35 km põhja poole -
Lahtisse, kus vaadati kuulsat suusahüppemäge ja seal
toimuvat treeningut.  Seejärel külastati Hämeenlinna iidset
kindluste kompleksi. Siin, kunagistes vanglahoonetes,
asuvad nüüd erinevad muuseumid, s.h. linna- ja
suurtükimuuseum. Lõunaks jõuti Sääksmäele,
Pappilanniemi koolituskeskusesse. Peale rikkalikku einet
mindi jalutama loodusparki, giidiks kohalik diakon Juha
Valkama.
Pühapäeva hommikul osaleti Valkeakoski koguduse
jumalateenistusel - jutlustas Hageri koguduse õpetaja Jüri
Vallsalu ning laulis Hageri koguduse segakoor. Samal
päeval külastati ka Tampere Toomkirikut ja teletorni.
Viimasest avanes vaade kogu Tampere linnale ning
paljudele järvedele.
9. septembri hilisõhtul oldi tagasi kodus - Eestimaal!
Täname kõiki reisil osalenuid, reisi korraldajaid, bussijuhti
ja külalislahkeid Soome sõpru! Jumal õnnistagu teid kõiki!

Sügisene sõprusreis Soomemaale

fotod Arne Mänd

Leeripühad 2007
Briljantleer
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Kuldleer

Suveleer

Sügisleer



TEATED

Jumalateenistused Hageris

Jumalateenistused Sakus

pühapäeviti algusega kell 12.00

*

pühapäeviti algusega kell 1 .00

*

toimuvad Hageris
iga kuu teisel ja neljandal

pühapäeval algusega kell . kogudusemajas.

Koguduse
info Anne Maasalu (tel:48 97381)

Koguduse info
Sigrid Põld (tel:5214339)

Koguduse info
Joel Ots (tel.56 622896)

5

*
alates

Mihklipäevast Emadepäevani
12.00

*
täpsem info Kätlin Barz

(Tel:56645672),

*

Merle Lend (tel:5545727)

Iga kuu kolmandal pühapäeval 10.30 kuulutuse tund
kirikus

Pühapäevakoolit

Noortetunnid,

,

,

,

M

unnid

segakoor

kammerkoor “Lambertus”

puhkpilliorkester

uusikakollektiividesse oodatakse  rõõmsalt kaasa
lööma!

www.esik.ee

EELK Hageri Lambertuse kogudus
Registr. nr: 80209464
A/a 10802003930006

Koguduse kantselei:

Tel.  4836121
:

Hageri kirikla,
Raplamaa 79701

ja ( )56453660 õpetaja
internet ,www.eelk.ee/hageri ,hageri@eelk.ee

Infolehe vad
.

“Hageri Kirik” koostajad ootavad ettepanekuid ja kaastööd  järgmise lehenumbri valmistamiseks. Samas täna
kõiki, kes käesoleva numbri valmimisele kaasa aitasid

eheL Seppkoostasid: Aivi ja Juhan Põld.
Trükkimisetöö OÜ ERKOTRÜKK

EELK Kirikukogu otsusega on

Kuu sissetulek:               Liikmeannetus aastas:
1000.- 120.-
2000.-                             240.-
5000.-                             600.-
8000.-                             960.-

*  Igaaastane liikmeannetus on koguduse liikme kohustus oma
koguduse ees

*  Liikmeannetust on võimalik tasuda  ka osade kaupa

*  Liikmeannetust on võimalik tasuda sularahas koguduse
kantseleis või pangaülekandega koguduse pangaarvele

ularahaga tasumise puhul saab inimene sellekohase kviitungi

*  Koguduse pangaarve: Eesti Ühispank, a/a 10802003930006

*  Pangas on võimalik teha vastav leping, et pank ise kannab
liikmeannetuse kokkulepitud sagedusega kogudusele  üle

*  Ülekandele tuleb märkida, kelle eest ja mis perioodi eest
liikmeannetus tehakse.

*  Liikmeannetuselt on võimalik saada järgmisel aastal
maksuametilt tulumaksu osa tagasi. Kasutage seda võimalust

* Vajaduse korral annab kogudus sellekohase tõendi.

soovitav igaaastane
LIIKMEANNETUS 1% INIMESE SISSETULEKUST

Koguduse juhatus tänab kõiki, kes on oma annetusega

kogudust toetanud.

Näidis:

.

.
S

.

.
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RAAMATUKOGU

Raamatukogu on avatud iga kuu 2. ja 4. pühapäeval
enne jumalateenistust kella 10 – 11.45.

Kogudusemajas olevast koguduse raamatukogust on
võimalik laenutada kristliku sisuga raamatuid alates
1997.aastast. Mõtte algataja ja tubli eestvedaja on

raamatukoguhoidja Aivi .Sepp

LEERIKURSUSED

Kevad-suvine

Sügisleer

leerikursus algab igal aastal 1. laupäeval peale
Ülestõusmispühi.200 .a. Tunnid on laupäeviti kella 10-12 Hageri

kogudusemajas. See leerikursus on mõeldud ennekõike
koolinoortele. Leeripäev on juulikuu . Pühapäeval

algab igal aastal septembri 1. laupäeval ja kestab
novembri alguseni. Tunnid on laupäeviti kella 10-12 Hageri

kogudusemajas. Leerikursusele kutsume ka neid, kes arvavad, et
nende õige leeriaeg on möödas.
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