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Midagi head peab jääma ka teistega jagada

A

Neeme Suur
Lääne maavanem

dvendiaeg on käes,
jõulud lähenemas.
Rõõmus ootus rinnas, vaatame maailma peale. Piparkoogipuru
laualt pühkides küünitame
uue küünla järele ja manitseme lapsi vaiksemaks, ikkagi
jõulurahu aeg.
Õuepimedusest vastupeegeldav aknaklaas näitab meile
meid endid, küünlaleeki, kodust tuba ja kalleid inimesi.
Sellised me olemegi. Lihtne

kodu ja lihtsalt inimesed. Mõtleme siis korraks nende peale,
kellel ei pruugi olla kodust tuba
ega küünlaleegi peegeldust
aknaklaasilt. Mõtleme nendele,
kellele ei ole antud ei jõule ega
rahu. Mõtleme nendele, kes
ei vaata maailma peale mitte
rõõmsa ootusega, vaid hirmuga. Hirmuga ja lootusega.
Siis vaatame jälle seda peegeldust aknaklaasilt. Ehk sellel
hetkel oskame rohkem olla
tänulikud igapäevase õnne

eest, mis meile on antud. Ehk
jääb sellest tänulikkusest nii
palju üle, et jagub ka neile, kes
puudust kannatavad ja kes
rahu igatsevad – olgu nad siis
parasjagu lähedal või kaugel,
omad või võõrad.
Nii on selle jõuluajaga ja
jõulutundega. Kõik ei tohi oma
tarbeks ära kuluda. Midagi
peab ka teiste jaoks ja jagamiseks üle jääma.

Armsad õed ja vennad Lääne praostkonnas!

K

Ralf Gebauer
dekaan

a sellel aastal tervitan teid südamest
Schmalkaldeni dekanaadist ja soovin,
et Jumala rikkalik õnnistus
saadaks teid läbi advendi- ja
jõuluaja ning juhiks ka uuel
aastal.
Lääne praostkonnale oli 2015.
aasta väga eriline: Haapsalust
sai taas piiskopilinn. Meenutan suure rõõmuga 1. maid,
mil viibisin koos praost Sabine
Kropf-Brandauga Haapsalus
piiskop Tiit Salumäe ametisseseadmisel. See oli meeli-

ülendav pidu, mis jääb kauaks
meelde.
Samuti oli meeldiv osaleda
sama külaskäigu raames taas
praostkonna konverentsil. Sel
korral juhatas konverentsi
esimest korda praost Leevi
Reinaru. Mul on hea meel, et
ka tema juhtimisel jätkub hea
ja vennalik koostöö ning meie
sõprussidemed elavad edasi.
Schmalkaldeni dekanaadis
on head mälestused ka meie
noorterühma suvisest külaskäigust Lääne-Nigulasse. Kõigile meeldis kohtumine Eesti

noortega ja armastusväärne
vastuvõtt. Ootame juba rõõmuga Eesti noorte vastukülaskäiku. Samuti soovime kutsuda
Lääne praostkonna sõprusdelegatsiooni meie juurde aastal
2017, mil tähistame 500 aasta
möödumist reformatsioonist.
See kõik annab tunnistust, et
meie sõprussidemed on elavad.
Jäägu see nii ka edaspidi.
Ootan meie uusi kohtumisi
ja saadan teile südamlikud
tervitused Schmalkaldenist.

Jõulutervitused Peterburist!

U

Liliann Keskinen

mbes poolteist aastat
tagasi panime mulda
mõned mandariiniseemned. Enamik
neist juurdus ja meie tütred on
pisikesi mandariinipuid oma
klassikaaslastele kinkinud.
Meile endale jäi kaks puuhakatist, mille kasvu on olnud
huvitav jälgida. Nende kasvutingimused on ju täpselt samad
– sama köögiaken, samasugune
muld, sama kastja –, kuid ometi
on puud kasvanud erinevalt.

Suurem on juba peaaegu poolemeetrine, väiksem enam-vähem detsimeetrine.
Neid väikesi mandariinipuupoegi võib võrrelda inimese
usulise kasvamisega. Väliselt
on meil kõigil enam-vähem
võrdsed kasvutingimused: avatud kirikud, kristlikud raadiosaated, Piibelgi on kättesaadav
kõigile.
Ometi me kasvame vaimulikult väga erinevalt. See on
viimselt muidugi Jumala tegu

ja Püha Vaimu töö. Kuid öeldakse ju ka, et südameuksel on
link ainult seespool. Seepärast
soovin, et hoiaksid oma südame lahti jõululapsele, kes ülestõusnud Issandana tahab Sinu
juurde tulla. Ühes armsas jõululaulus lauldakse: „Ära uksi
lukku pane, lase Jõululast, Ta
tuleb, Sinu südant uuendab.”
Õnnistatud jõuluaega ja head
uut misjoniaastat soovides.

Jõuluaja te
Haapsalu
L, 28. nov kl 17 advendikontsert. Esinevad
orkester ja ühendkoorid Lehari Kausteli juhatusel.
Ettekandel Saint-Saёnsi „Jõuluoratoorium”
(toomkirik).
L, 28. nov kl 18 advendiküünla süütamine
Haapsalu vabadussamba juures.
P, 29. nov kl 11 I advendi jumalateenistus,
laulab segakoor (toomkirik); kl 18 jumalateenistus (De la Gardie hooldekodu).
R, 4. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
P, 6. dets kl 11 II advendi jumalateenistus
(toomkirik).
K, 9. dets kl 19 jõulujazz. Marie ja Raul Vaigla,
trompetist Soomest. Advendikontsert (toomkirik, piletiga).
R, 11. dets kell 9 hommikupalvus (Jaani kirik).
L, 12. dets kl 14 Haapsalu muusikakooli jõulukontsert (Jaani kirik); kl 16 naiskoori Carmina
jõulukontsert (toomkirik). Vaba annetus.
P, 13. dets kl 11 III advendi jumalateenistus.
Lastekiriku jõulupuu (toomkirik).
R, 18. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani kirik); kl
19 advendikontsert. Esinevad Dave Benton ja
Margus Kappel (toomkirik, piletiga).
L, 19. dets kl 17 heategevuskontsert „Jõulukallistus”, annetused Haapsalu toomkiriku
katuse remondiks. Esinevad Pärnu kammerkoor ja Haapsalu kammerkoor (toomkirik).
P, 20. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus,
laulab toomkoor (toomkirik); kl 14 jõulukontsert,
kellade ansambel „Arsis” (toomkirik, piletiga).
Solist Mikk Mäe.
T, 22. dets kl 10 Haapsalu linna algkooli jõulukontsert (toomkirik).
N, 24. dets kl 17 jõuluõhtu perejumalateenistus. Jõulunäidend ja laste laulustuudio Do-Re
-Mi, poistekoor, toomkoor (toomkirik); kl 23
jõuluöö missa. Laulab ansambel (toomkirik).
R, 25. dets kl 12 I jõulupüha jumalateenistus,
laulab koguduse segakoor (toomkirik); kl 16
jõulukontsert. Esinevad Koit Toome ja Maria
Listra (toomkirik, piletiga).
P, 27. dets kl 11 jumalateenistus (toomkirik); kl

18 johannesepäeva kontsertaktus (toomkirik).
Esineb laulustuudio Do-Re-Mi.
N, 31. dets kl 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus (toomkirik); kl 23.15 sylvester vigilia.
(toomkirik).
R, 1. jaan kl 12 jumalateenistus (toomkirik).
P, 3. jaan kl 11 jumalateenistus (toomkirik).

Karuse
P, 6. dets kl 14 jumalateenistus armulauaga
(Kaido Saak).
P, 20. dets kl 14 jumalateenistus armulauata
(Meelis Malk).
T, 22. dets kl 6.47 talvise pööripäeva palvus
(Meelis Malk).
N, 24. dets kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus
(Meelis Malk).
R, 25. dets kl 12 I jõulupüha jumalateenistus,
jõululaulude laulmine (Meelis Malk).
N, 31. dets kl 16 vana-aastapalvus ja kontsert
(Meelis Malk).
P, 3. jaan kl 14 jumalateenistus armulauata
(Meelis Malk).

Lääne-Nigula
P, 29. nov kl 12 I advendi jumalateenistus
armulauaga. Segakoor Sonore. Advendiküünla
süütamine; kl 14–16.30 perepäev (loterii,
loeng „Paarisuhte ehituskivid”).
N 3. dets kl 9.30 hommikupalvus (kogudusemaja).
P, 6. dets kl 11 pühapäevakool (kogudusemaja); kl 12 II advendi jumalateenistus armulauaga; kl 13.30 noorte leerikursus.
N, 10. dets kl 9.30 hommikapalvus (kogudusemaja).
R, 11. dets kl 19 noorteõhtu Checkpoint.
P, 13. dets kl 12 III advendi kontsertjumalateenistus armulauaga. Eda Zahharova
muusikaagentuuri lauljad.
N, 17. dets kl 9.30 hommikupalvus (kogudusemaja); kl 14 erivajadustega rühm (kogudusemaja), kl 11 advendijumalateenistus Oru
hooldekodus!

L, 19. dets kl 11 pühapäevakooli jõululaager.
P, 20. dets kl 12 IV advendi noortejumalateenistus armulauaga; kl 13.30 noorte
leerikursus.
N, 24. dets kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus.
R, 25. dets kl 12 I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga.
P, 27. dets kl 12 jumalateenistus armulauaga.
N, 31. dets kl 17 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga.
P, 3. jaan kl 12 jumalateenistus armulauaga,
soovid ja tervitused uueks aastaks.

Lihula
P, 29. nov kl 11 I advendi jumalateenistus
armulauaga (kirik).
P, 29. nov kl 17 advendiaja kontsert (kirik).
P, 6. dets kl 11 II advendi jumalateenistus
armulauaga (kirik).
P, 13. dets kl 11 III advendi jumalateenistus
armulauaga (kirik).
P, 20. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus
armulauaga (kirik).
N, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).
R, 25. dets kl 11 I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga (kirik).
P, 27. dets kl 11 jumalateenistus armulauaga.
Jaanuaris Lihula koguduste ühised jumalateenistused kultuurimajas algusega kl 12.

Märjamaa
Missad jm tegevused toimuvad kogudusemajas, kui ei ole märgitud teisiti.
P, 29. nov kl 11 advendiaja I pühapäeva missa;
kl 11 pühapäevakool.
E, 30. nov kl 7.30 missa; kl 18 palvetund.
T, 1. dets kl 7.30 missa.
K, 2. dets kl 17 pihiaeg; kl 18 missa; kl 18.30
ristitee palvus.
N, 3. dets kl 7.30 missa.
R, 4. dets kl 7.30 missa.
P, 6. dets kl 11 advendiaja II pühapäeva missa.
E, 7. dets kl 7.30 missa; kl 18 palvetund.

Eesti Kiriku kalender 2016
2016. aasta üldteema on „Võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks” (Rm 15:7).
Kuujuhtsõnad on vennastekoguduse Vaimulike Loosungite raamatust.
Eessõna on piiskop Urmas Vilmalt.
Kalendris on veel: lipupäevad, pühad ja tähtpäevad, kirikupühad 2017–2021, aastakava 2016 ja 2017, tähtpäevade loetelu, Evangeelse Alliansi palvenädala kava, palved igaks
nädalapäevaks ja Eesti kirikuloolised mälestuspäevad koos lühikese elulooga. Märkmelehed
ja piibliraamatute lühendid, tabelkalendrid 2016 ja 2017.
Kalender on spiraalköites. Mõõdud: 90 x 168 mm.
Saab kasutada kalender-märkmikuna.

Plussmeedia – väärt sõnum noortelt noortele.
Noored meediahuvilised teevad ajakirja Pluss, raadiosaadet PlussPunkt ja lühifilme. Kajastatakse kristlikke üritusi Eestis ja osaletakse rahvusvahelistes meedialaagrites.
Plussmeedia.ee

Läänemaa
kirikuelu uudised
Igal teisipäeval
kirikuteated

eenistused
T, 8. dets kl 7.30 missa.
K, 9. dets kl 17 pihiaeg; kl 18 missa; kl 18.30
ristitee palvus.
N, 10. dets kl 7.30 missa.
R, 11. dets kl 7.30 missa.
P, 13. dets kl 11 advendiaja III pühapäeva
missa; kl 11 pühapäevakool.
E, 14. dets kl 7.30 missa; kl 18 palvetund.
T, 15. dets kl 7.30 missa.
K, 16. dets kl 15 palvus (Kuuda hooldekodu);
kl 17 pihiaeg; kl 18 missa; kl 18.30 ristitee
palvus.
N, 17. dets kl 7.30 missa.
R, 18. dets kl 7.30 missa.
P, 20. dets kl 11 advendiaja IV pühapäeva
missa; kl 11 pühapäevakool.
E, 21. dets kl 7.30 missa; kl 18 palvetund.
T, 22. dets kl 7.30 missa.
K, 23. dets kl 17 pihiaeg; kl 18 missa; kl 18.30
ristitee palvus.
N, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus
(Maarja kirik).
R, 25. dets kl 11 Kristuse sündimise püha
missa.
L, 26. dets kl 11 esimärter Stefanose päeva
missa.
P, 27. dets kl 11 jõuluaja I pühapäeva missa.
E, 28. dets kl 18 süütalastepäeva missa; kl
19 palvetund.
T, 29. dets kl 7.30 missa.
K, 30. dets kl 17 pihiaeg; kl 18 missa.
N, 31. dets kl 18 vana-aasta missa (Maarja
kirik).
R, 1. jaan kl 11 Jeesuse nimepäeva missa.
P, 3. jaan kl 11 jõuluaja II pühapäeva missa.
Koguduse jõulupuu.
E, 4. jaan kl 18 palvetund.
T, 5. jaan kl 7.30 missa.
K, 6. jaan Kristuse ilmumise püha; kl 17 pihiaeg; kl 18 missa (kogudusemaja).

Kirbla
P, 6. dets kl 15 Püha Nikolause mälestuspäeva
missa. Kaasa teenib praost Leevi Reinaru.
Ootame kõiki kirikulisi koosviibimisele kogudusemajja!
N, 24. dets kl 16 püha jõuluõhtu jumalateenistus.
P, 3. jaan kl 15 jõuluaja II pühapäeva missa.

Mihkli

P, 13. dets kl 14 III advendi jumalateenistus
armulauaga (pastoraadi saal).
N, 24. dets kl 14 jõuluõhtu jumalateenistus
(Pikavere palvemaja).
N, 24. dets kl 16 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).

MTÜ Läänemaa Abikassa
Abikassa abistab majanduslikesse
raskustesse sattunud üksikisikuid ja
perekondi, toetab isikuid või perekondi
nende enesetäiendamisel isikliku või
perekondliku toimetuleku parandamiseks.
Tel 517 8226. E-post Merike.Nuudi@
lmv.ee.
Annetada saab Ak 221046665398

R, 25. dets kl 14 I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga (pastoraadi saal), järgneb koguduse jõulupuu.
N, 31. dets kl 14 vana-aasta jumalateenistus
armulauaga (pastoraadi saal).

Hanila
P, 6. dets kl 15.30 II advendi jumalateenistus
(Virtsu seltsimaja).
P, 20. dets kl 15.30 IV advendi jumalateenistus
(Virtsu seltsimaja).
N, 24. dets kl 13 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).
P, 3. jaan kl 15.30 jumalateenistus (Virtsu
seltsimaja).

Kullamaa
P, 29. nov kl 11 I advendi jumalateenistus
(kirik); kl 17 advendiküünla süütamine (kirik).
P, 6. dets kl 11 II advendi jumalateenistus
(kirik).
K, 9. dets kl 13 jumalateenistus (Laukna
lasteaed).
P, 13. dets kl 11 III advendi jumalateenistus
(kirik).
P, 20. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus
(kirik).
N, 24. dets kl 16.30 jõulumuusika kontsert
(kirik); kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus (kirik).
P, 27. dets kl 11 johannesepäeva jumalateenistus (kogudusemaja).
P, 3. jaan kl 11 jumalateenistus (kogudusemaja).

Piirsalu
P, 13. dets kl 13.30 III advendi jumalateenistus (kirik).
N, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).

Varbla
P, 29. nov kl 13.30 I advendi jumalateenistus
(kirik).
P, 6. dets kl 13.30 II advendi jumalateenistus
(kirik).
P, 20. dets kl 13.30 IV advendi jumalateenistus (kirik).
N, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).
P, 3. jaan kl 15.30 jumalateenistus (kogudusemaja).

Nõva
P, 29. nov kl 11 missa. Advenditule jagamine.

Telli ajaleht EESTI KIRIK
2016. aastaks
- helista toimetusse 733 7795
- telli kodulehelt www.eestikirik.ee
- saada e-kiri aadressil ek.tellimus@
eelk.ee
- telli Eesti Posti kaudu
- vormista soodne tellimus oma koguduse kaudu
Ajaleht EESTI KIRIK igal kolmapäeval
sinu postkastis!

P, 6. dets kl 11 missa.
P, 13. dets kl 11 missa.
P, 20. dets kl 11 missa.
N, 24. dets kl 16 sõna- ja palveteenistus; kl
18 sõna-ja palveteenistus (Rooslepa kabel).
R, 25. dets kl 11 sõna-ja palveteenistus.
N, 31. dets kl 16 tänupalveteenistus.
K, 6. jaan kl 11 missa.

Ridala
P, 29. nov kl 16 advendiküünla süütamine
(Uuemõisa Kodu).
P, 13. dets kl 13 III advendi jumalateenistus
armulauaga (pastoraat); kl 14 koguduse jõulupidu (pastoraat).
T, 22. dets kl 10 Ridala põhikooli jõuluhommik
(kirik).
N, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).
P, 27. dets kl 13 õpetaja ametisse seadmise
jumalateenistus (kirik).
N, 31. dets kl 15 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga (pastoraat).

Martna
P, 29. nov kl 18 advendiküünla süütamine
kirikus, kl 19 Rõude rahvamajas.
P, 6. dets kl 13 II advendi jumalateenistus
armulauaga (kogudusemaja).
P, 20. dets kl 13 IV advendi jumalateenistus
armulauaga (kogudusemaja); kl 14 koguduse
jõulupidu (kogudusemaja).
N, 24. dets kl 13 jõuluõhtu jumalateenistus
(kirik).
N, 31. dets kl 13 vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga (kogudusemaja).

Vormsi
P, 29. nov kl 11 I advendi jumalateenistus.
P, 13. dets kl 11 III advendi jumalateenistus.
N, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus.
R, 25. dets kl 11 jõulupüha jumalateenistus.
P, 3. jaan kl 11 jumalateenistus.

Noarootsi

P, 29. nov kl 15 advendiküünla süütamine
vallamaja ees.
P, 13. dets kl 14 jumalateenistus sotsiaalmajas Pürksis.
N, 24. dets kl 15 jõulujumalateenistus
kirikus.
P. 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus
Rooslepa kabelis.
N, 31. dets kl 14 vana-aasta jumalateenistus
kirikus.

SA EELK Misjonikeskus
„Kasvava koguduse
võti on misjonitöö”
- koolitame
- kuulutame
- läkitame
peasekretär Kristiina Seppel
EELK Misjonikeskus
Tehnika 115, Tallinn 10139
tel 646 4760
mk@eelk.ee

L

Jõuluvalgust toomas

inna keskväljakul seisab suur
uhke kuusepuu. Kuusepuu on
ehitud lampide ja värviliste
pallidega. Väljakule on kogunenud suur hulk linnarahvast. Kõik
ootavad, et kuusepuu lööks värviliste
lampide valgusest särama.
Kiriku uksed lähevad lahti ja sealt tuleb välja vaata et rohkemgi rahvast kui
väljakul seisjaid. Kirikust kostavad veel
suursugused orelihelid. Kirikulised on
teinud advendiajale ilusa alguse jõululaulude laulmisega. Kõik on rõõmsad
ja lauluviisid helisevad veel südames.
Väljakul on koha sisse võtnud lastekoor. Veel täidab väljakut summutatud
sumin. Vaikselt langeb taevast märgi
lumehelbeid. Lapsed alustavad laulu ja
kuusk väljakul lööb tuledes särama! Oo,
kui ilus! Inimesed ahhetavad vaimustusest.
Samal ajal püüab üks isa linna servas
väikese maja ees käivitada autot. See ei
õnnestu kohe kuidagi. „Isa, no tee ometi
midagi! Me jääme ju hiljaks.” Poiss on
auto kõrval ja tammub jalalt jalale.
„Oota, kohe! See niiskus on vist akuga midagi teinud. Ma ei tea, me vist ei
saa minna jõuluvalgust tooma. No mis
teha?” Isa on nõutu ja väga kurb.
„Kuidas ei saa minna jõuluvalguse
järele? Sa ise lubasid! Kogu linn on
seal väljaku peal, igaüks saab seal oma
küünla põlema panna! Sa ise lubasid,
et toome jõuluvalguse koju, siis saame
advendiajal need advendiküünlad, mille
vanaema tõi, ükshaaval põlema panna,
et valgus saaks kasvada. Kas nüüd jäävad jõulud meie kodus ära?” Poiss on
nutma puhkemise äärel.
„Ei jää ära, tõmba endale käpikud
kätte. Lähme bussiga. Anna latern

minu kätte!”
Nad jooksevad läbi lumelobjaka
suure tee poole. Harvad autod sõidavad
mööda. Kui nad tee peale jõuavad, ei
paista bussi kusagilt. Küll aga märkab
mööda sõitva veoauto juht bussipeatuses seisvat paari. Igaks juhuks peab ta
oma suure auto kinni, avab ukse ja küsib: „Kas ma saan teid kuidagi aidata?
Ega bussi vist niipea tule. Ronige sisse!”
„Oi, suur aitäh!” Isa tõstab poja autosse, ulatab poisile laterna ja ronib ise
järele. „Me tahtsime minna linnaväljakule advendituld tooma, aga meie vana
auto ei läinud selle niiskusega kuidagi
käima. Küll oleks tore, kui te saaksite
meid kesklinna viia.”
„Ikka saab.” Veoauto juht naeratab
ja vaatab laternat poisi käes. „Kas tule
toomine on sulle tähtis?”
„Jah, on küll. Mu vanaema rääkis
mulle jõuludest. See on nii ilus, kuidas
advendiajal valgus aina kasvab. Kuidas
inimesed valmistuvad jõuludeks, Jeesuse sünnipäevaks. Sa ju tead, kes Jeesus
on?”
„Jah, tean küll. Jeesus on Lunastaja,
meie Õnnistegija, Jumala ainusündinud Poeg, kes andis oma elu meie
pattude eest, et meie võiksime elada
õnnelikult ja üksteist armastades abistada.”

I

sa kuulab hämmelduses juhti,
täitsa õiget juttu räägib mees. Kes
oleks võinud arvata, et inimesed
tunnevad Jeesust ja seda nii julgelt
tunnistavad.
Juba paistabki värviliste tulede säras
suur kuusk. Auto peatub tänava ääres,
isa ja poeg ronivad autost välja. „Aitäh
sõidu eest. Ilusat advendiaega sulle,
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õnnistust ja inglite hoidmist!” hüüab
isa.
„Ilusat advendiaega!” soovib autojuht
ja sõidab suurele teele tagasi.
„Isa, aga inimesed on juba laiali läinud. Kus kirikuõpetaja on, kust valgust
saab?”
„Oh, kas tõesti jäime hiljaks? Lähme
vaatame kiriku juurde, ehk on õpetaja
veel seal!” ja nad kiirustavad kiriku
poole.

K

iriku käärkambris on kirikuõpetaja, kirikumees ja mõned
abilised. Kirikuõpetaja on
usinasti kogu linnale küünlavalgust jaganud, trotsides langevat
lörtsi ja nohust tilkuvat nina. Õpetaja
on õnnelik, et on olnud valguse jagaja
nii paljudele linnakodanikele. Suured ja
väikesed on endaga kaasa saanud jõuluvalguse, silmad on särama löönud, süda
on ootusest ärev. Abilised kuivatavad
lauda ja elektriklaverit.
Äkki kostab koputus! Keegi kopsib
vastu käärkambri ust. Abiline läheb
uksele ja leiab sealt kaks hilinenud
rändurit.
„Tere õhtust!” hüüab isa. „Me jäime
linnaväljakule hiljaks. Kas teil on veel
natukene valgust meie jaoks?”
„Jah, ikka on!” Kirikuõpetaja astub
küünlaga rändurite juurde. Üheskoos
avatakse latern ja süüdatakse selle sees
tuli.
„Suur tänu teile!” Poisikese silmad
löövad särama ja isa on rahul, et lapse
suurim soov on täidetud. Nüüd on neil
oma jõuluvalgus ja see peab saama
nende kodus jõulude ootuses kasvada.
Küllike Valk

