
Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. 

See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja. 

Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. 

Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida 

hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, 

et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. 

Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. 

Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest 

nende jaoks polnud majas kohta. Lk 2:1-7  

Aamen! 

Isemoodi Jõulud 

Jõulud 2020 tulevad teisiti. Paljud kogudused ei saa koguneda kirikutesse 

Jõuluõhtu jumalateenistusi pidama. Ka suured pered ei julge kokku tulla vanemate 

või vanavanemate poole. On ju oht, et lisaks jõulurõõmule jagatakse ka koledat 

viirust. Niisugust aega ei mäleta ka vanimad meie hulgast. 

Rasketel aegadel on ikka huumor inimesi aidanud. Hambamehed on juba leidnud 

ka seletuse, miks tänavused pühad on nagu nad on. Nakkusohu tõttu ei saa Joosep 

ja lapseootel Maarja kodust lahkuda ega Petlemma minna. Hommikumaa targad ei 

pääse rahvusvahelise reisikeelu tõttu kuhugi ning töötavad kodukontorist. Isegi 

päkapikkudel on lubatud jõuluvana töökojas töötada ainult kahe kaupa korraga ja 

nii, et püsivad üksteisest kahe meetri kaugusel. Jõuluvana aga kuulub riskirühma ja 

teda seekord laste juurde ei lasta. Ning kõigele lisaks avastati, et Rudolfil on nina 

punane ja seepärast pandi ta eneseisolatsiooni. 

Taolised naljad panevad küll ehk korraks muigama ning tekitavad hetkeks kergema 

meeleolu. Tegelik rõõm peitub aga ka selle aasta Jõulupühadel ikka samas, milles 

kõigi eelnevate ja tulevaste pühade ajal. See on sõnum meie juurde tulnud Jumala 

armastusest. Jumal ise on Jõululapsena tulnud meie juurde – vaatamata oludele ja 

ohtudele, hoolimata sellest, kas oleme terved ja tugevad või nõrgad ja põdurad. 

Meile on Taaveti linnas sündinud Õnnistegija! 

Jeesus ei sündinud keset inimkonna rahulikku ja turvalist kuldaega. Maailm, 

millesse Jumal oma Pojal lasi sündida oli rahutu ja ärev. Need, kes ajalooga 

tuttavad, leiavad evangeeliumi tekstist kergesti üles samu kohanimesid, mis 

tänaseni on suurte tülide ja kustumatu võitluse sümboliteks. Petlemma linn, mis 

asub tänase Palestiina alal ja kus ikka ja jälle on olnud verevalamist. Mainimist 



leiab ka Süüria, kus sõjatuli endiselt leegitseb ja kust inimesed püüavad pageda. 

Tänases päevas pole ka tundmatud diktaatorlike valitsejate käsud ja keelud, mis 

tuhandete inimeste elud segi paiskavad ning rahvaste vahele vaenumüüre ehitavad. 

Jõulusündmuse ajas ei puudunud okupatsioonivõimu ülemvõim ega meeleheitlik 

vabadusvõitlus. Samamoodi, nagu Jeesuse sünni ajal oodati Messiat, kes tooks 

rahu ja tasakaalu oma rahvale – nii otsitakse meie ajal lahendusi inimkonna 

püsimist ohustavatele globaalsetele hädadele. Aeg oli ärev siis ja on nüüdki.  

Jumala armastus sündis just selleks, et hirmu asemele leiaks inimene lootuse, 

lahkhelide asemele koosmeele ja vihkamise asemele armastuse. Sellest jutustab 

Jõulupühade suur ja aegumatu rõõmusõnum. 

Jumala suured teod sünnivad siin ilmas ikka argielu hallil taustal. Petlemma 

rahvaloenduseks kogunenud inimhulgal jäi noore ema ahastus ning sünnitusvalu 

märkamata. Ärevas saginas jäid neil kuulmata inglikoorid ning taipamata selle 

hetke suur ime. Rahvahulkade mõtteid ja meeli sidus rahvaloendusega kaasnev 

maksukoormuse tõus, majandus-, majutus- ja äriprobleemid.  

Jumala Poja inimlapsena ilmaletuleku imest osasaamiseks oli vaja karjaseid, kes 

pulbitsevast melust eemal olles valvasid öösel oma karja. Jeesuslapses sündinud 

Taevase Kuninga aulisuse tunnistajateks oli vaja kaugete maade tagant teele 

kutsuda hommikumaa tähetargad. Jumala armastuse nägemiseks peab olema 

valvsust ja arukust tõsta pilk maise mure ja ärevusega kammitsetud pimedusest 

taevase valguse poole.  

Soovin Sulle ja meile kõigile advendiaega ja Jõulupühadesse õnnistatud hetki, mil 

Jumala armastuse ligiolu pääseb valgustama meie südant ja meeli oma taevase 

säraga.  

Jah! Selle aasta Jõulud on isemoodi. Nii, nagu iga aasta Jõulud on millegi poolest 

kordumatud. Olgu siis nendeks pühadeks ka sellel aastal rohkelt vastastikkuse 

hoolivuse ja märkamise rõõmu. 

Õnnistatud advendiaega ja rahurikkaid Jõulupühi soovides: 

EELK Põhja-Ameerika praostkonna 

Praost Mart Salumäe   

  


