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Vaata, ma olen seadnud su ette
avatud ukse. Ja ükski ei saa
seda sulgeda. Ilm 3:8
Marburgi St. Elisabethi kiriku ühe portaali ülaosa ehib
kroonitud Jumalaema püha
Maria kuju ümbritsetuna kahest teenimisvalmis inglist.
Reimsi katedraali peaportaali
kaunistavad prohvetite ja
Vana Testamendi teiste tegelaste kujud, samuti on kaunistatud Freiburgi Toom.
Erfurti neitsi Maarja peakiriku portaali kaunistavad rumalate ja tarkade neitsite kujud, Mühlhauseni St. Maria
kiriku portaali aga apostlite ja
Jumalaema kujud. Kölni
Toomkiriku portaalidel leiame
kogu Pühakirja kesksed tegelased ja koguni terveid stseene Pühakirjast.
Me puutume omaski elus
kokku õieti väga paljude ustega ja puutume kokku nendega
ühest küljest ukse taga koputajatena, teisalt oleme aeg
ajalt ise need, kes on kutsutud
vastama koputusele. Uksed on
siis vaadeldavad kahest aspektist  uksed võivad meid lahutada, aga uksed võivad meid
ka ühendada. Kes teist vaatas
mõni õhtu tagasi Soome televisioonist saadet Sõna jõuludeks, ka seal oli juttu uksest.
Seltskond viibis sõbralikus
õhkkonnas, lahendades olulisi küsimusi, ja korraga kerkis
mattklaasist ukse taha inimese kuju. See asetas seltskonna
küsimuse ette: kes on see seal?
Mida ta tahab? Miks on ta tulnud?
Kui keegi sellest seltskonnast tõstatas küsimuse, kas
peaks avama, siis üldine seisukoht oli  ei, sest me ei tea,
mida toob see avamine endaga kaasa.
Usun, nii toimitakse tihti,
tihti jäetakse koputamise peale avamata ja põhjus on üks,
sees olija kardab, et tulija mõjutab kuidagi ebasoovitavalt ta
elu ja tema kodurahu. Võime
aga kohata ka teist võimalust
 väljas olija ei soovi minna
sisse või ta ei julge minna.
Mõtlen näiteks oma praegusele töökohale Tallinnas Toompeal meie EELK Konsistooriumis, kus minu ülesanne on istuda seespool ust, võtta vastu
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inimesi, kuulata nende soove
ja kui see on vajalik, lasta neid
kõnelema meie ülemkarjase
juurde. Ma olen oma töös kuulnud teinekord, et keegi on tulnud ukse taha, ta on seal seisnud kaua ja siis arglikult koputanud, aga sisse kutse peale
ta ei julge tulla ja ma pean ukse
ise lahti tegema.
Olen mõnigi kord kuulnud
ukse tagant tagasi minevaid
samme. Alati on jäänud sel
korral küsimus, miks ta ei julgenud tulla sisse, ta ju pidi
teadma, et uks on avatud.
Nii on meie elu, ma mõtlen
näiteks haigla ust. Me läheme
sisse võibolla raskele operatsioonile ja see otsustab meie
jaoks palju. Kohtualune läheb
läbi kohtusaali ukse, seal otsustatakse tema elu või surma
üle. Puutume kokku ustega,
millest käime sissevälja kümneid kordi päevas, need on
meie kodu uksed ja nad on
meile alati avatud.
Me puutume aga kokku ka
lukustatud ustega, vahel on
neil silt, milles öeldakse lukustatuse põhjus, aga kaugeltki
mitte alati. Sel korral on ainus
tee jääda ootama, millal uks
avatakse. Kui aga sellest uksest sisse minemine on oluline, võime kaua oodata ja me
teame, et meil sisenemiseks
muud teed ei ole, kui oodata.
Kui oleme koos täna jõulukirikus, siis oleme meiegi tulnud läbi uksest  oleme tulnud füüsiliselt läbi suurest
kõrgest kiriku uksest. Veel
enam, oleme tulnud läbi ka
vaimsest uksest. Mõnedki on

võibolla kahelnud, kas avada ust, mõnigi on siin, kelle
ees see uks on jäänud avamata
ja kes seega on vaimselt lahutatud  uks iseendast on avatud, ei ole lukus.
Kiri tunnistas pealegi, teda
ei saa keegi sulgeda, ei saa panna lukku. Jõulud on aeg, mil
mõtleme Jeesuse Kristuse,
maailma Lunastaja tulekule.
Mõtleme ajale, mille kohta
laulusalm ütleb: uks on avatud taevasse.
Jeesus Kristus, Jumala
Poeg, on oma sündimisega avanud selle ukse. Me kõik teame
ju Vana Testamendi jutustustest, et pühimasse paika, kus
hoiti reliikviaid ja käsutahvleid, tohtis minna vaid ülempreester ja sedagi vaid kord
aastas. See kamber oli ühegi
aknata, täiesti pime. Kristuse
lunastussurma momendil aga
lahutav vahetekk  uks  kärises ülalt alla lõhki. See tähendas, et kõik võisid vaadata
pühimat paika. See pühim
paik on nüüd avatud, selleks
on Jumala altar, see on ka meie
kirikus avatud ja seal seisab
Pühakiri, kus jutustatakse Jumala imelistest tegudest inimkonna ajaloos. Sellele lauale
asetatakse pühad sakramendid, Kristuse Ihu ja Veri, sellele asetatakse püha vesi ristimise tarvis.
See kõik on avatud. On avatud ka sinule, kes sa siiani pole
ise usaldanud lahti teha seda
paljude saladuste, aga ka paljude tõotuste ust. Uks, mis on
avatud, sulgematult avatud 
see on Püha Õndsakstegev Ki-

rik, saladuslik, sakramentaalne ja müstiline Corpus Christi.
Jumal ise on ta rajanud kaljule, mille alus on kõikumatu.
Ta on ühtne ja kõiki ajastuid
hõlmav, tema kuulutus on alati seesama, sest ta kannab endas Pühakirja. Kiriku hoone
sümboliseerib vaimset kirikut
ja kiriku portaal vaimset portaali.
Kui algul nimetasin mõningaid portaale, siis nad jutustavad Kristusest. Siiski olid nad
kõik vaid uksed, millest tuli
läbi minna. Olid kaunid uksed, millest rõõmuga võid läbi
astuda ja mida nähes võid palju õppida selle kohta, mis on
seal ukse taga.
Ma olen su ette seadnud
avatud ukse ja ükski ei suuda
seda sulgeda. See on kuulutus sulle täna. Ka sinu ees on
avatud uks, sa võid teda vaadata umbusalduse ja kartusega. Selle ukse avamine annab
sinu elule uue perspektiivi. Ta
purustab sinu nukumajakesed
ja naiivsed kujutlused. Ta
avab hoopis uued perspektiivid elule, õpetab sind nägema
paljutki, mida sa väljas olles
ei näe.
Võib tuua ilusa näite vitraaþaknast. Väljast neid vaadates ei taipa midagi, aga seest
on nad lõpmata kaunid. Ka
vaimselt võttes on just nõnda.
Eemalt vaadates ja väljas seistes võib Kirik tunduda mõistetamatu ja raskesti tajutav.
Sisse astudes selgineb pilk, siis
hakatakse nägema keskset ja
selleks on Jõululapsena sündinud maailma Lunastaja. Kui
sina astud kirikusse, kerkib
sinu ette altar oma andidega.
Kui liitud Püha Kirikuga, tõuseb silmade ette aujärjel istuv
taevaste Kuningas.
Jõulude kuulutus ongi see,
et kõigile on uks avatud, ei ole
olemas olukorda, mida
Raimond Kaugver laseb väljendada lapsel: Ema, eks Jumalat ei ole kodus. Ta näitab
aga üht, sel korral kumbki
neist ei usaldanud katsuda
katedraali ust. Mõtlen sellele,
mida Kaugveri romaani seletuseks võib pidada, Odön von
Horvathi lugu Jumalata noorus, siis seal on olemas lahendus  Jumala eitajast saab
misjonikooli õpetaja, kui ta
õpib nägema Püha Kiriku
väärtusi seestpoolt, astudes
läbi sellest avatud uksest, mis
ka siin Maarjamaal on kõigi
ees avatud. Aamen.
Peetud Kuusalu Laurentsiuse
kirikus a. D 1973.
Tiit Salumäe, stud. theol

2013. aasta jõuluaeg
Haapsalu kogudus
L, 30. nov kl 16.30 advendiküünla süütamise kontsert (toomkirik), esineb Eesti
Rahvusmeeskoor. Sissepääs vaba annetusega; kl 18 advendiküünla süütamine piiskopilinnuses. Kõnelevad linnapea Urmas
Sukles ja õpetaja Tiit Salumäe. Laulavad
Haapsalu linna algkooli lapsed. NB! Advendiküünla süütame laupäeval!
P, 1. dets kl 11 I advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Laulab naisansambel Rukkilill; kl 15 advendikontsert (toomkirik). Esinevad Eesti Tütarlastekoor, tütarlastekoor Canzone, laulustuudio Gaudeo Musicum ja Haapsalu Kammerkoor. Piletiga (2 eurot).
K, 4. dets kl 18 kaunimad jõululaulud,
soome keeles (toomkirik). Sissepääs vaba
annetusega.
R, 6. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani
kirik); kl 13.30 eakate teetund (Jaani
saal).
L, 7. dets kl 17 advendikontsert (toomkirik) Barokiajastu ðedöövrid. Esinevad Peterburi Konstantinovski orkester
ja solistid. Piletiga (10 ja 15 eurot).
P, 8. dets kl 11 II advendi jumalateenistus armulauaga, leeripüha (toomkirik).
Laulab koguduse segakoor; kl 11 lastekirik läheb külla. Kogunemine toomkirikus kl 11.
K, 11. dets kl 18 kogudusekool (Jaani
saal).
R, 13. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani
kirik); kl 13.30 eakate teetund (Jaanisaal); kl 19 jõulukontsert (toomkirik). Do
ReMi laulustuudio lastekoor ja Musamari lastekoor. Piletiga (2 eurot).
L, 14. dets kl 16 Haapsalu muusikakooli
jõulukontsert (Jaani kirik); kl 19 jõulukontsert (toomkirik). Dave Benton, Meero
Muusiku tütarlastekoor ja saateansambel.
Piletiga (812 eurot).
P, 15. dets kl 11 III advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Laulavad
Haapsalu toomkoor ja Keila koguduse
koor; kl 16 jõulukontsert (toomkirik). Do
ReMi laulustuudio mudilased ja lastekoor. Piletiga (2 eurot).
N, 19. dets kl 12 Läänemaa ühisgümnaasiumi jõulukontsertaktus (toomkirik).
R, 20. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani
kirik); kl 10 Haapsalu linna algkooli jõulukontsert (toomkirik).
P, 22. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus armulauaga (toomkirik). Laulab
segakoor Sonore; kl 14 jõulukontsert
(toomkirik). Arsise kellade ansambel. Solistid Rauno Elp (bariton) ja kitarrivirtuoos Rémi Boucher (Kanada). Kunstiline juht Aivar Mäe. Piletiga (10 ja 8 eurot).
T, 24. dets kl 16 jõululaupäeva pereteenistus (toomkirik). Laste jõulunäidend.
Laulab koguduse lasteansambel; kl 19
jõuluõhtu jumalateenistus (toomkirik).

Laulab toomkoor; kl 23 jõuluöömissa
(toomkirik). Jõulumuusika.
K, 25. dets kl 12 I jõulupüha jumalateenistus (toomkirik). Laulab koguduse segakoor.
R, 27. dets kl 9 hommikupalvus (Jaani
kirik); kl 18 johannesepäeva kontsertaktus (toomkirik). Esineb Tallinna tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor. Kõnelevad
linnapea Urmas Sukles ning õpetaja Tiit
Salumäe. Koguduse teenetemärgi üleandmine. Sissepääs vaba annetusega.
P, 29. dets kl 11 jumalateenistus armulauaga (toomkirik).
T, 31. dets kl 18 vanaaasta jumalateenistus (toomkirik). Laulab koguduse segakoor; kl 23.15 silvester vigilia (toomkirik). Orelimuusika.
K, 1. jaan kl 12 uusaasta jumalateenistus (toomkirik).
P, 5. jaan kl 11 kolmekuningapäeva jumalateenistus armulauaga (toomkirik).
Laulavad koguduse toomkoor ja segakoor.
* Sündmustest täpsemalt loe http://
haapsalu.eelk.ee

T, 24. dets kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus, koguduse koorid.
K, 25. dets kl 12 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga.
P, 29. dets kl 12 jumalateenistus armulauaga kogudusemajas.
T, 31. dets kl 17 vanaaastaõhtu jumalateenistus armulauaga.
K, 1. jaan kl 12 uusaasta jumalateenistus.
P, 5. jaan kl 12 jumalateenistus kogudusemajas.

Lihula

Mihkli

P, 1. dets kl 11 I advendi jumalateenistus armulauaga kirikus.
P, 8. dets kl 11 II advendi jumalateenistus armulauaga kirikus.
P, 15. dets kl 11 III advendi jumalateenistus armulauaga kirikus.
P, 22. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus armulauaga kirikus.
T, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 25. dets kl 11 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga kirikus.
P, 29. dets kl 11 jumalateenistus armulauaga.

LääneNigula
P, 1. dets kl 12 I advendi leeripüha jumalateenistus armulauaga kogudusemajas, ansambel Doxa. Advendiküünla süütamine.
N, 5. dets kl 9.30 hommikupalvus kogudusemajas.
P, 8. dets kl 12 II advendi jumalateenistus armulauaga kogudusemajas. Eda
Sahharova muusikaagentuuri õpilased
Tallinnast (laul).
N, 12. dets kl 9.30 hommikupalvus kogudusemajas.
R, 13. dets kl 19 ühine noorteõhtu
Checkpoint ja Noortekas kogudusemajas.
P, 15. dets kl 12 III advendi jumalateenistus armulauaga kogudusemajas; kl
13.30 noorte leerikursus kogudusemajas.
N, 19. dets kl 9.30 hommikupalvus kogudusemajas.
P, 22. dets kl 12 noorte jumalateenistus
armulauaga kirikus.

Martna
P, 1. dets kl 13 I advendi jumalateenistus pastoraadis.
P, 15. dets kl 13 III advendi jumalateenistus pastoraadis, koguduse jõulupuu.
T, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
T, 31. dets kl 13 vanaaastaõhtu jumalateenistus kirikus.
P, 5. jaan kl 13 jumalateenistus pastoraadis.

P, 8. dets kl 14 II advendi jumalateenistus armulauaga.
P, 22. dets kl 14 IV advendi jumalateenistus armulauaga.
T, 24. dets kl 14 jõuluõhtu jumalateenistus Pikavere palvemajas.
T, 24. dets kl 16 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 25. dets kl 14 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga.

Märjamaa
(kõik sündmused kogudusemajas, kui ei
ole märgitud teisiti)
P, 1. dets kl 11 I advendi missa ja pühapäevakool.
E, 2. dets kl 7.30 missa, kl 18 palvetund.
T, 3. dets kl 7.30 missa.
K, 4. dets kl 18.30 missa.
N, 5. dets kl 7.30 missa.
R, 6. dets kl 7.30 missa.
P, 8. dets kl 11 II advendi missa.
E, 9. dets kl 7.30 missa, kl 18 palvetund.
T, 10. dets kl 7.30 missa.
K, 11. dets kl 18.30 missa.
N, 12. dets kl 7.30 missa.
R, 13. dets kl 7.30 missa.
P, 15. dets kl 11 III advendi missa ja pühapäevakool.
E, 16. dets kl 7.30 missa, kl 18 palvetund.
T, 17. dets kl 7.30 missa.
K, 18. dets kl 15 palvus Kuuda hooldekodus, kl 18.30 missa.

Lääne praostkonnas
N, 19. dets kl 7.30 missa.
R, 20. dets kl 7.30 missa.
L, 21. dets kl 11 toomapäeva missa, kl
12 koguduseliikmete 60+ sünnipäev.
P, 22. dets kl 11 IV advendi missa ja
pühapäevakool.
E, 23. dets kl 7.30 missa, kl 18 palvetund.
T, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 25. dets kl 11 Kristuse sündimispüha
missa.
N, 26. dets kl 11 tehvanipäeva missa.
R, 27. dets kl 11 johannesepäeva missa.
L, 28. dets kl 11 süütalastepäeva missa.
P, 29. dets kl 11 jõuluaja I pühapäeva
missa, koguduse jõulupuu.
E, 30. dets kl 7.30 missa, kl 18 palvetund.
T, 31. dets kl 18 vanaaastaõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 1. jaan kl 11 Jeesuse nimepäeva missa.
N, 2. jaan kl 7.30 missa.
R, 3. jaan kl 7.30 missa.
P, 5. jaan kl 11 jõuluaja II pühapäeva
missa ja pühapäevakool.
E, 6. jaan kl 11 kolmekuningapäeva missa, kl 18 palvetund.

Kirbla
P, 8. dets kl 15 nigulapäeva missa kirikus.
T, 24. dets kl 16 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
P, 5. jaan kl 15 kolmekuningapäeva missa kirikus.

Karuse
P, 1. dets kl 14 I advendi jumalateenistus kirikus.
P, 15. dets kl 14 III advendi jumalateenistus kirikus.
T, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 25. dets kl 14 I jõulupüha jumalateenistus kirikus.
T, 31. dets kl 14 vanaaastaõhtu jumalateenistus kirikus.
P, 5. jaan kl 14 jumalateenistus kirikus.

Noarootsi
P, 1. dets kl 14.30 I advendi palvus vallamaja saalis.
P, 1. dets kl 15 advenditule süütamine
vallamaja ees.
E, 2. dets kl 15.30 advenditule viimine
Noarootsi kalmistule koos Noarootsi kooli õpilastega.
P, 8. dets kl 12 pühapäevakool.
T, 24. dets kl 16 jõuluõhtu jumalateenistus Noarootsi kirikus. Muusikat Noarootsi naisansamblilt; kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus Rooslepa kabelis.
T, 31. dets kl 14 vanaaastaõhtu jumalateenistus armulauaga kirikus.

Nõva
P, 1. dets kl 11 I advendi jumalateenistus kirikus. Advenditule jagamine; kl
12.30 advenditule süütamine kuusel vallamaja juures.
T, 24. dets kl 14 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
T, 31. dets kl 14 vanaaastaõhtu tänujumalateenistus kirikus.

P, 1. dets kl 16.30 advendiküünla süütamine vallakeskuses.
P, 15. dets kl 13.30 III advendi jumalateenistus kirikus.
T, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
P, 5. jaan kl 13.30 jumalateenistus kogudusemajas.

Piirsalu
P, 8. dets kl 13.30 II advendi jumalateenistus kirikus.
P, 22. dets kl 13.30 IV advendi jumalateenistus kirikus.
T, 24. dets kl 15 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.

Kullamaa

P, 8. dets kl 13 II advendi jumalateenistus kogudusemajas.
P, 22. dets kl 13 IV advendi jumalateenistus kogudusemajas.
T, 24. dets kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
T, 31. dets kl 15 vanaaastaõhtu jumalateenistus kirikus.

P, 1. dets kl 11 I advendi jumalateenistus kirikus; kl 17 advendiküünla süütamine kirikus.
P, 8. dets kl 11 II advendi jumalateenistus kirikus.
P, 15. dets kl 11 III advendi jumalateenistus kirikus.
P, 22. dets kl 11 IV advendi jumalateenistus kirikus.
T, 24. dets kl 16.30 jõulumuusika kontsert kirikus; kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 25. dets kl 11 I jõulupüha jumalateenistus kirikus.
P, 29. dets kl 11 jumalateenistus kogudusemajas.
P, 5. jaan kl 11 jumalateenistus kogudusemajas.

Hanila

Vormsi

Ridala

P, 15. dets kl 15.30 III advendi jumalateenistus Virtsu seltsimajas.
T, 24. dets kl 13 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
P, 5. jaan kl 15.30 jumalateenistus Virtsu seltsimajas.

Varbla
P, 1. dets kl 13.30 I advendi jumalateenistus kirikus.

P, 1. dets kl 11 I advendi jumalateenistus kirikus.
P, 15. dets kl 11 III advendi jumalateenistus kirikus.
T, 24. dets kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus kirikus.
K, 25. dets kl 11 I jõulupüha jumalateenistus kirikus.
P, 5. jaan kl 11 jumalateenistus kogudusemajas.

MTÜ Läänemaa Abikassa
Asutatud 23. juulil 2009 Haapsalus. Abikassa tegevuse eesmärk on abistada majanduslikesse raskustesse sattunud üksikisikuid ja perekondi puuduse või kitsikuse korral, samuti toetada isikuid või perekondi nende enesetäiendamisel isikliku või perekondliku toimetuleku parandamiseks. Abikassa kogub püsiannetusi või ühekordseid annetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. Abi andmise otsustab nõukogu. Inimesel, kes saaks ja kes
tahab hättasattunud kaaskodanikke toetada, on võimalus kas asuda abikassa liikmeks, hakata püsiannetajaks
või teha ühekordne annetus. MTÜ Läänemaa Abikassa aadress on Lehise 19, Haapsalu, 90509 Läänemaa. Reg.
kood 80286051 Tel 517 8226. Epost Merike.Nuudi@lmv.ee. Ak 221046665398

Valges lumes
äikese tüdruku Liisa juures käisid igal öösel päkapikud ja tõid talle sussi sisse kommi, mandariine ja
pisikesi ðokolaade. Varsti olid
ju jõulud tulemas!
Väikesel tüdrukul Liisal oli
sõber, ilus valge pika karvaga
kiisu, kes igal öösel magas Liisa
voodis jalgade juures ja lõi talle nurru. Kiisule aga ei toonud
päkapikud midagi.
Kiisu ei osanud sellest midagi arvata. Võibolla oligi see
normaalne, et päkapikud tõid
lastele maiustusi, aga kassidele
ei toonud. Võibolla oligi elu
just niimoodi seatud.
Nii et kui kiisu midagi head
tahtis, pidi ta ise jahile minema. Ta küsis ühel õhtupoolikul
õue ja hetk hiljem Liisa teda
enam aknast ei näinudki. Valget kiisut ei olnud valge lume
peal üldse näha.
Aga kiisu avastas majast natuke eemal lumehanges väikese valge hiirekese lõhna!
Hiireke tuuseldas päris lume all, et
külmunud maapinnal terakesi otsida.
Tema tahtis ju ka midagi head suhu pista. Ja näed, ka hiirekeste juures päkapikud ei käi.
Valge kiisu nuusutas lund ja püüdis aru
saada, kust hiirekese lõhn tuleb. Kraapis
lund siit ja kraapis lund sealt, et teda üles
leida. Hiireke hange all jälle nuusutas
maapinda, et aru saada, kust terakeste
lõhna tuleb. Kraapis omale lume all käikusid ikka siia ja sinnapoole, et teri üles
leida. Hiireke oli valge nagu lumi ja kiisu oli valge nagu lumi. Lumi oli valge
nagu kiisu ja hiireke kokku ja mitte midagi ei olnud selle sees näha.
Õhtu edenes ja väike tüdruk Liisa toas
muutus murelikuks. Kuhu tema valge kiisu ometi jäi? Miks ta juba tuppa ei tule?
Liisa vaatas mitu korda aknast välja,
tegi mitu korda õueukse lahti ja vaatas
pimedust ja valget lund. Kiisut ei kuskil!
Väga murelikuna läks Liisa lõpuks
magama. Ta tundis ennast üsna üksildaselt, kui kiisut tema juures voodis ei olnud.
Öösel käisid päkapikud ja tõid talle ðokolaadibatooni, kaks mandariini ja pisikeste kellukestega patsikummid. Iga tüdruk oleks nende üle väga rõõmustanud!
Aga Liisa oli hommikul ärgates ikkagi
kurb. Ðokolaadibatoon, mandariinid ja
kellukestega juuksekummid ei rõõmustanud teda sugugi, kui tema kõige kallim
sõber oli kadunud!
Kui valge kiisu ka järgmise päeva õhtu
eel veel koju polnud tulnud, valutas Liisa süda tema pärast nii kangesti, et ta pani
omale soojad riided selga ja läks õue kiisut otsima. Liisal oli valge jope ja soe val-
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ge müts. Peaaegu kohe, kui ta uksest õue
astus, ei olnud teda enam näha, sest ta oli
lumega ühtemoodi valge!
Nii otsis valge hiireke lume all terakesi, valge kiisu lumehanges hiirekest ja
valge jopega Liisa lume peal oma valget
kiisut. No täitsa võimatu oli neil üksteist
valge lume sees näha!
Päkapikud tulid Liisa sussi sisse kommi tooma, aga võta näpust  Liisat ennast ei olnudki! Ja sussid ei olnud mitte
akna peal, vaid esikus.
Kus Liisa on?
Päkapikud muutusid väga murelikuks.
Ega ometi Liisa ole õues lume sisse ära
eksinud?
Nad pidasid omavahel nõu. Kuidas Liisa üles leida?
Päkapikud on punased, nii paistavad
lume pealt silma küll. Aga seevastu on
nad hirmus väikest kasvu. Isegi väiksemad kui see hiireke, kes lume all teri otsis. Sellepärast oli neil otsimise juures hädasti abi vaja.
Kõigepealt nad läksid koputasid karu
koopa uksele, sest karu oli suur ja tugev
ja pruun. Karu oleks olnud väga hea otsija. Aga kahjuks magas karu juba sügavat
talveund ega ärganud isegi väga valju koputamise ja hõikamise peale üles.
Siili kodu ei olnud võimalik üles leidagi, sest see oli paksu hange alla kinni tuisanud. Ja nii või teisiti magas ka siil juba
kindlasti talveund.
Näljast hunti ju ometi väikest tüdrukut ja kiisut otsima ei saada! Päkapikud
olid niisiis suures kimbatuses.
Lõpuks ei jäänud neil muud üle, kui
minna oma koju tagasi ja rääkida jõuluvanale, et Liisa on kadunud.
Jõuluvana oli suur ja punane, aga eel-

kõige väga hea ja abivalmis. Ta rakendas
kohe oma jõulupõdrad saani ette, kutsus
päkapikud peale ja sõitis Liisat otsima.
Nad sõitsid põdrasaaniga ristirästi ja
näe, leidsidki Liisa üles!
Ma otsin oma kiisut! ütles Liisa jõuluvanale õnnetult. Mitte ükski jõulukink
ei tee mulle rõõmu, kui mu kiisu on kadunud!
Jõuluvana võttis Liisa saani ja nad sõitsid uuesti ristirästi kõik läbi. Ja leidsid
ka kiisu üles!
Ma otsin hiirekest, kes siin kuskil
hange all tuhnib! ütles kiisu jõuluvanale. Sest kuidas ma muidu jõuluajal
maiustada saan?
Jõuluvana võttis ka kiisu saani ja kiisu
puges kohe Liisale sülle. Siis sõitsid nad
veel natuke ristirästi, kuni leidsid ka
hiirekese.
Ma otsin terakesi, mida jõuluõhtul
süüa, ütles hiireke jõuluvanale. Aga kui
ta kiisut nägi, puges ta kohe jõuluvana
suure labakinda sisse peitu.
Mis ma teiega nüüd teen? mõtles jõuluvana.
Teeks nii, et sinu, hiireke, viin ma
enda juurde koju ja sa saad teradest kõhu
täis süüa. Ja sulle, valge kiisu, toon ma
parem maiustamiseks maailma kõige parema kassikonservi. Ja sina, Liisa, saad
oma sõbra tagasi ja jõuluõhtul veel terve
hunniku kinke ka. Kas see plaan meeldiks teile?
Jaa! hõiskas Liisa rõõmsalt.
Näu, nurrnurr, ütles valge kiisu.
Piiks! ütles hiireke jõuluvana kinda
sees rahulolevalt.
Ja siis viis jõuluvana saan nad kõik üle
valge lume kodu poole.
Aidi Vallik

