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Jõuluõhtu pühitsemine.

mns abielupaar, kes cnda elu nende nelja
lapse läbi, mis Ininal neile kinkinud,
ivaga õnnelik tundsid olewad. Isa ülem
mure oli neid kõikis, arrnastnses sönakuulmiselle õpetada.
Ema oli neile igapidi
oma arinastuse ja jumalakartliku elu läbi
eeskujuks.
Neljateistkümne aastane tütar, Mari ja
kaheteistkümne aastane poeg, Juhan, püüdsid mõlemad, oma sõnakuulmise ja armastüse läbi, wanemate ees ja sõbraliku lahkuse läbi, teiste inimeste juures, noorema
*

öe ja wennale ees märgiks olla. — Seeläbi,
et wanemad igaõhtu ja homiku Jumalat
palusiwad, õpisiwad aegsaste enda käed ja
südamed selle truu Issanda ja Onnistegia
poole sirutama ja pöörma, kes kord lapsukesi oma juure kutsus, neid oma sülle
wõttis ja õnnistas. — See äratas aegsaste nende südames ka himu, wanemate
inimestega Jumala kotta minna, et nendega seltsis seal paluda, laulda ja Jumala
sõna kuulda wõiksiwad.
Naad käisiwad
juba weikse lapsepõlwes kirikus ja rõõmustasiwad endid wäga, kui õpetaja üht piiblisalmi etteluges, mida naad kodu ehk koolis
õpiuud oliwad, ehk kui ta üht neile tuttawat lugu kuulutas.
Iseäranis rõõmu tegi neile iga aastane
jõulu õhtune jiunalateenistus, mis igakord
kel 7*5 nende lähedal kirikus peeti. —
Mitu nädalad enne seda rääkisiwad ja rõõmustasiwad naad selle tunni üle, mis neile
jälle nii suurt rõõmu Jumala kojas pidi
tooma.
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Warst peale kella nelja läksiwad naad ka
seekord kodunt ära, et kirikus head seisukohta saada, kuhu sel õhtul wäga rohkeste
kuuljaid tõttas, et ka kõige kõrwalisemad
kohad inimesi täis oliwad.
Mari talutas oma kümne aastast õde
kiisut ja Juhan seitsme aastast weuda
Haus'su. Tee peal kõlrelesiwad uaad ka kiugitusteft, unda püha Jõululaps ueile tõeste
tooma saada. Liisu ja Haus uügiwad juba
maimus kena andide ja kmnraldega ehitatud
lauda wanemate tuas. — Mari ütles teistele: „Näete seal üht poisikest oma õega.
Naad tõttawad ka kiriku, ilnm et naad kingitustest, mida neil täna weel oodata oleks,
räägiksiwad."
Need oliwad ühe waese, aga rõõmsa lese
lapsed, kes esinieste lähedal elasiwad. Surm
oli mõne aasta eest nende isa ärawiinud
ja ema oli ilma enese süüta mõne wäljaspidise õnnetuse ja mure läbi waesuse sisse
sattuuud. — „Mis teie arwate," ütles
M a r i , „kui meie täna õhtu neile üht

i

rõõmu walmistaksnne ja oma wanemate lnfcaga, eneste kingitustest midagi neile annakfime?" See oli teiste meele järel ja
naad lootsiwad seks wanemate luba saada.
„Ma annan aga ka midagi," ütles Hans
suure rõõniuga. Mari jaatas ta üteluse
peale.
Kaarel ja Anlm, selle lese lapsed oliwad
seisma jäenud., et üht sugulast oodata, kes
nende seltsis kiriku minema pidi. Nende
juure jõudes küsis Mari Kaarli käest:
„Kuidas S u ema käsi käib?" — „Oh!
ta jäi mõne päewa eest wäga raskeste haigeks; kui ta ometi ei peaks surema," wastas Kaarel. Nende sõnadega tikkusiwad pisarad ta silmist maa peale ja raske ohkamine tõusis ta südamest Looja poole.
„Isat wiis ta külm käsi juba meilt ära!"
ütles weike Anna nuttes. Juhan wõttis
nutja tüdruku käe oma peusse ja ütles:
„Kül armas Jumal laseb S u ema jälle
terweks saada." „Seda palume meie igapäew Temalt," ütles Kaarel. „Ja, Ta

saab teid tõeste aitama!" ütles Mari
weel nende waestelastele ja hakasiwad peäleseda jälle kirikn poole minema, kunas naad
uueste lubasiwad neile tõeste üht rõõmu
walmistada. — Kiriku ci olnud naad mitte
esimesed minema, jnba oli kaunis hulk kuuljäid seal sees, ometi leidsiwad naad weel
ühe paraja koha, kust naad altarid ja
räästooli selgeste näha ja seal räägitawaa
sõnu takistamata kuulda wõisiwad. Kõrged
kuused oliwad juba küünlatega ehitud, nendasannna ka kõik lühtred. Liisu ja Hans
oliwad wäga rõõmsad, kui kirikumehed
käärkambrist wäljatuliwad ning neid küünlaid, mis weel ei põlenud, süütama hakkasiwad.
Kirik oli nüüd täieste walgustud, aga
ka inimesi üsna täis. Seatud ajal tuliwad õpetaja ja teised kiriku ametnikud,
nagu köster, orelimängia ja koorilauljad.
Winnse kella heale järel andis orel oma
kena healt õpind mängija läbi kuulda;
wäga ilus oli eest mäng, weel ilusam aga
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laul ise, mida koori lauljad wäga osawaste
laulsiwad. Sellepeale laulis kõik kogudus
seda kena laulu: „5tõik inglid kuulutawad
2c. 2c.," mida meie tuttawad ligilauljad
lapsed juba kodu õpinud oliwad. — Wiiinse
falmi lauluga tuli õpetaja räästooli peale
ja tegi wäga armsa jutluse Ioan. его. 3,
16 salmist. Sest sammast kõneles ta lastele, keda ta suurel hulgal oma ees nägi.
Neile seletas ta, kuida Jumal ka neid armastanud, et Ta Oma ainusündinud Poja
annud, et need kõik, kes Tema peale loodawad ja Ta sisse usuwad, ei pea hukka
saama, waid neil peab igawene elu окша.
Ta, pani neile Kristust kui seda suremat
lastesõpra ette, ja õpetas Tema jälgis
käia, et ta kõikidele seda parenmt soowinud
olla. Jutluse järele tuli palwe ja peale
seda Issanda õnnistils. Selle kena jmnalateenistuse lõpus lauldi: „ШйЬ ole Iecsus kiidetud, :c. к." —
Wanemate õpetuse järele jäi Mari oma
weude ja õega oma koha peale paigale.

Kunm tivit kaums tühjaks saanud oli, et
üsna rahulikult koju saada. See õhtu oli
onnist tundmist nende südamesse teinud,
nenda et naad sagedaste see üle rääkifiwad. —
Koju minnes nägiwad naad enamiste
igas majas üht kuuske põlewa küünlatega,
meile tutawa lese unujas oli aga üks ainus
küünal põlemas, mis hädalt tuba walgustada jõudis. Kaarel pani praegu ukse enda
tagant lukku, kui Mari oma õe ja wendadcga lnööda läks. Sellewastu nägiwad
naad oma wanemate tuba kauniste walgustatud olewat', mis neile uueste meele tuletas, mis naad isekeskis nõuuks wõtnud, et
nende mõlema lastele ka rõõmu teha.
II.
Wana truu teendriga ootasiwad lapsed
ühes tuas kellaelina peale, mida wanemad
tähenduseks kõlistama pidiwad. Warsi kuulfiwad naad seda, mis üle naad wäga rõõ-
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mustasiwad ja paniwad cndid nnneiniseks
walmis; nüüd kuulsiwad teist korda kella
healt, mis neid walgustatud tuppa minema
kutsus. Lühikeje ootamise, järele kuuldi ka
kolmat korda. Mari tegi ukse lahti. Suure
rõõmuga läksiwad naad igaüks, omale wanematest tähendatud paiga peale, kus igaühe kingitus teda ootas.
Armas püha Jõulu laps oli rohkeste
igaühele toonud, snureinad asjad oliwad
riided ja raamatud. Mänguasjad oliwad,
et küll mänguks, siiski niisugused, nrille läbi
midagi õppida wõiks.
Mari sai ühe walge alilskuue, mida ta
esimest korda lauale ununes selga pidi panema. „ M a r i , " ütles ema, „walge on
puhtuse wärw! — Püüa oma südant kõigist
patu roojuse märkidest puhtaks hoida!" —•
Aluskuue juures oli üks puuane rätik,
mille juure eina ütles; „Punane on armastuse^wärw! Peaks su armastus Jumala
ja Õnnistegija, wanemate ja õpetajate, õe
ja wendade, ega kellegi ligemise wastu
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külmemaks jäema!" Aluskuue peäl oli üks
roheline siidi pael, mille juure ema ütles:
„Mari,
waata
siin
lootuse wärwi!
Peaks su wanemate lootus, sind, kui tõsist
ristiinimest ja ükskord kui taewa ingelt
näha, täide minema!" Talle anti ka üks
lauluraamat, kuhu isa need sõnad: „Ole
ustaw surinani, siis annab Issand sulle,
elukroonil" kirjutanud oli. — M a r i andis
wanematate tänulikult kät ja soowis, et
usk, armastus ja lootus neid eluaja saadaks ja wiimaks siit hädaorust taewa wiiks.
Kui ema Mariga kõneles, senniks näitas
isa Juhanile tema kingitusi. Ka tenra sai
mõned riided. Suuremat rõõmu tegi talle
piibel, mis ta ees seisis, kuhu isa need tutawad sõnad kirjutanud oli: „ I i l m a l a sõna
olgu su jalgele lambiks ja walguseks su
elu tee peäl!" — Juhan tegi warsi lahti,
ja luges Tobia maenitsust ette, mida isa
talle tähendanud oli: „Eluaja pea Iumalat oma südames ja hoia ennast, patu
tahtmise, weel enam tegemise eest, Jumala
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käsu wastu." — Piibli kõrwas oliwad
weel mõned kooli raamatud ja üks wärwi
kast, mille üle ta ennast ka wäga rõõmustas.
Teine pool lauda oli rõõmus Liisu, kes
ka üht lauluraamatud saauud oli. T a
luges pool tasa neid isast kirjutatud^sõnu:
„Peaks kõik su elu kiituse-lauluks Õnnistegiale olema, nõnda, et sa kord seda suurt
Halleluuja taewawäega laulda wõiksid, kes
Kristuse sündimise aegas nenda laulsiwad:
„Auu olgu J u m a l a l e kõrges, rahu
maa peal ja inimestest hea meel!"
Peale mõne riiete sai ta meel mõned
õmblemise ja kudumise asjad, nendega pidi
ta selle titele, mis ema talle annud oli,
mõned riided tegema. —
Weike Hans oli rõõmn pärast kui iseenesest ära. Ta ei olnud mitte üksi uut ülikonda riidid saanud, maid weel palju ilusaid piltisi, piibli jutustustest. Esite wõtis
ta ühe pildi ja hüüdis: „Armas isa, armas arm, on see weike laps siin see armas
Õnnistegia? Sa armas Õnnistegia oled ju

ivaaa kaal"
„Mu armas Hans," ütles
isa, „ma tahan Sulle täna weel rohkem
piltisi näidata ja nende tähendust seletada."
Kui lapsed igaüks oma kingituste üle
jilba rõõlnustanud oliwad, siis waatasiwad
naad ka seda kena jõulu pnnd, mille ülewal otsas üks täht oli, mis tarkadele
paistma tähe peale tähendas. Weel nähti
ülewal üht pilti, inis inglite kuulutust meeletuletas ja all oli üks^pilt, mis Peetlemina lauta näitas, kns Önnistegia sündinud.
Seal ligikordas oli ka weel teine kena rohelme kuusk, mitte peäl mitmed karwa õunad, hõbe pähkled ja palju muid asju oliwad, mida wana teener nende rõõmuks
senna muretsenud oli. Sellele ja tüdrukule
oli ka Jõulu laps midagi kingitust ligi
toonud, mis üle nenmdgi endid wäga rõömustasiwad.
Lapsed andsiwad nüüd wanematele kät
ja tunnistasiwad seega enda sügawat tänu,
nende rohke kingituste eest, mille üle naad
nii wäga rõõmsad oliwad. Seepeale waa-
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tasiwad naad üheteise õtsa, nagu tahaks
üks ühele teine teisele nenda öölda: see silmapilk on nüüd tnlnud, mil meil paras
aeg seda palwet, selle lese laste eest, enda
kalli wanematele ette panna on.
Mari wõttis kõne õtsa seega üles, et ta
oma öe ja wendade rõõmust nende kingitnste üle rääkima hakkas; peale seda ütles
ta: „Täna õhtu firikn minms, juhtusime
meie selle lese lastega, kes meie naabris
elab, kokku. Naad oliwad wäga kurwad
ja kartsiwad, et nende armas ema, kes
mõne pääwa eest raskeste haigeks jäcnud,
ära surra. Meie wõisime kõik neljakesi
nõuuks, neile täna natuke rõõmu teha, see
on: enda kingitustest, kui teie, armsad
wanemad, lubate, midagi neile anda. Need
asjad olete tcie kõik nimelt igaühele annud,
seepärast palume teilt teie luba, kui meie
soow täidetud peab saama."
Hans hoidis üht pildiraamatud käes, tähendades, et ta seda anda tahta. Wanemate silmis nähti pisaraid ja üks pilk
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taewa poole oli tähenduseks, et palaw tänu
neist Jumala voole üles tõusis; see eest,
et Ta neile nii osawõtlikud lapsed annud.
Nüüd oliwad kõik wait, et igaühe sügawat
hingamist kuulda wõis. Lapsed waatasiwad murelikult wanemate õtsa, sest see ei
olnud neist mitte nägemata jäenud, et ema
üht suurt pisarat oma pale pialt kuiwatas.
— Õnnis silmapilk niisuguse perekonnale!!!
„Armsad lapsed!" ütles isa, „teie wanemad rõõmustawad endid wäga, teie osawõtmise üle, mis teie nende waeste laste
üle tunnete. Teie palwe peab kuuldud,
teie soow täidetud saama. Kuulake nüüd
kuida see minema saab: Kui ina mõne nädala eest teile tuttawa koha peale jalutama
läksin, tuli mulle see, nüüd haige, ema
wastu ja ma kõnelesm temaga hulk aega.
Kõigist ta sõnadest paistis tõsine jumalakartus wälja ja et ta nutte süüalune oma
waesuse juures ei ole ja tõeste abi tarwitab. Meie jätsime seda püha jõuluõhtuks,
mil kõik inimesed iseäranis rõõmsad ou ja

—

17

—

seeläbi siis ka nemab rõõmustatud saawad.
Meie oleme teie riietest, kui küll mitte
enam uued ei ole, siiski ometi weel wastupidawad, neile teha lasknud, aga ka ema
enese peale mõtelnud. Täna pidid need
asjad senna saadetud saama; teie jäuks
hoidsime seda rõõmu, neile lauda katta ja
neid kingitusi senna piale panna. Kui teie
tahate neile midagi anda, siis wõite nendega õunu, pähklid ja kookisid jagada. Muu
asjade eest on teie ema muretsenud."
Rõõlnuga hüppasiwad lapsed wanemid see
eest tänama. „Midagi puudub weel," ütles Juhan, „üks kuusk nende lastele!" —
Mari läks wana teendri juure ja rääkis
temaga järguliselt: „Armas Juhan! lubad
3 a seda, et meie seda puud, mida sa
meile andsid, jälle äraanda wõime? Se
rõõmustab meid kahewõrra, kui meie teda
nende waeste laste tuas põlewad näeme."
— „Armas Mari!" wastas see, „üht weikest röömu tahtsin nm sulle ja teistele
seega teha; saab ta aga nende waeste lastele,
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siis näen ma oma soowi kõigeilusamiui
täidetud." —
Lastel ei jüennd nüüd midagi soowi
enam täitmata. ЫааЬ toimetasid kõik ühelmeelel, et jõulupuud ilusaste wälja ehitada.
Kunni naad seda teewad, waatame meie,
kuida haige lesk oma lastega jõillulaupääwa
pühitseb. —
III.
Kui Kaarel ja Anna kirikust koju laksiwad, ütles nende ema awitaja nõnda:
„Teie ema magab juba tund aega õige rahnliste. Meie ei taha teda weel mitte ärataba, sest niisugune uni on enam wäärt,
kui kõigeparem arstirohi." Kaarel wastas:
„Meie Шопе teda rõõmuga magada, palume aga meid kohe hüüda, kui ta ärkaad
on." Naad läksiwad alla majaperemehe
tuppa ja kõnelesiwad möödaläinud jumalateenistusest.
Selle mehel polnud nutto
lapsi; oli aga küll mõnda kurwastust ilmas,
näinud.

Poole tuum pärast ärkas ema ja hüüdmise peäle ruttasiwad lapsed ta woodi ette.
Ta ütles: „Mu armsad lapsed, ma tunnen
ennast selle une järele nnelikult jõudu saand
olewad ja mõtlen, üheks tunniks lvoodist
wälja tulla." Lapsed tänasiwad Inmalat
selle röömu eest. —- „Ja, südamelik tänu
olgu leskede ja waeste laste Isale, ja ÕNnistegiale, kes ütlenud on: „Mina olen
Teie juures igapääw, maailma otsani!" "
ütles ema.
Ta istus oma laste ja selle truu awitajaga ühe laua ääre, kust ta juba mitmed
õhkamised oma terwit päiwil töö juures
Looja poole saatnnd oli.
„Nüüd armsad lapsed, tahan ma heameelega tähele panna, mis Teie kirikus
kuulsite," ütles ema.
Kaarel kõneles köigeesmalt nende, meile
tuttawa lastega, kõnelemist. „Kui meie,"
ütles ta, „kiriku läksime, küsisiwad need
lapsed, wäga osawõtlikult sinu käekäigu
järele. Kui naad kuulsiwad, et sa haige
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oled, saiwad naad sügawaste liigutud; mu
eest nagu oleksin ma pisarad nende silmis
näinud." „Armas Kaarel! wastas ema,
„nende lastel on wäga head wanemad ja
nendega läheb see wana sõna ka tõeks:
„ „ K ä b i ei kuku kaunust kaugele."" Nende
isa küsis inime aja eest mu käest mu kaekäigu järele ja lubas mind hädas aidata."
„Jumal õnnistagu teda see eest!" ütles
Kaarel, ja kõneles edasi, et see sugulane,
kellega naad seltsis kiriku läksiwad, emat
homme waatama tulla. Peale seda jutustas ta kiriklikuist asjust:
„Simrt rõõmu tundsime meie kiriku
minnes, kni meie teda juba walgustatud
nägime. Et küll mõnes rikka wanemate
majas, nende laste rõõmuks, suured ja ilusad jõulupuud põlewad, aga nenda kenaste,
kui kirik, ei ole ometi ükski tuba walgustatud. Koorilaul oli wäga mu meelejärel
ja see oli wäga ilus, et muusikandid senna
juure pasunaid puhusiwad," ütles Anna.
Kaarel jutustas edasi: „Koori laulu
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peale lauldi seda ilust laulu: „Käik inglid
kuulutawad JC. :c." Jutlusi ci roöi ma
тіШ söua sõnalt seletada^ aga ta oli wüga liigutaw ja sai nende Onnistegia sõnade
üle peetud: „Nõnda on Jumal maailma
armastanud :e. )e."
Se jutlus oli wäga troostirikas waeste
kohta. Ta oli tähelepanemise wäärt, kui
kiriköpetaja ütles, „Jumala ainusündinud
Poeg olla Mailma Onnistegiaks ühest waesest emast alwas lautas sündinud, üks sõim
olnud Ta kätki ja alwad mähkmed Ta riided. Ta on ütlema pidand: Rebastel on
hangud, lindudel on pesad, aga inimese Pojal ei ole kohta, kuhu Ta oma pea wöiks
panna. — Ma mõtlesin see juures: meie
oleme ka küll waesed, aga meil on ometi
enam, kui meie Õnnistegial oli" Anna
rääkis: „Õpetaja rääkis ka, et Onnistegia
wäga lapsi armastand, neid sülle wötnud,
neile suud annud ja önnistand olla. Kas
Ta armastab ja õnnistab ka meid, kui
meie Teda armastame ja Tema sõna kuu-

teme, armas ema?" — „Ja muidugi, mu
armas Anna," wastas ema, „Ta õnnistab
ka teid, nagu Ta seda juba ristimises
tegi, kui teie aga Tema lämbuks jääte ja
oina Hingekarjatse healt kuulete." Auua
ütles: „Ma tahaks heameelega seda armast
Õnnistegijat näha saada. Siis ütleksin ma
Temale: „Ma olen küll weikene laps, aga
S a oled mulle wäga armas.""
„Mil Anna!" ütles ema sügawaste liigutud healega, „Ta on sul nägemata ikka
ligidal, Ta kuuleb su sõnn; armasta Teda
elnaja, siis saad sa Teda taewas, Tema
auustuses nägema." Anna küsis: „Siis
wõtab ta muidugi nund Oma käe niale,
ja wiib mind mu Isa juure?" Ema jaatää ta küsimise peale ja käiwatas pisaraid
oma palge pealt. Kaarel ütles seepeale:
„ S a nutad, armas ema, isa pärast; ah!
ta oli meile wäga armas!" Need sõnad
raafts' ta palawa pisaratega. Peale seda
jäiwad kõik wait. —
Ema hakkas warsi jälle rääkima, et t«
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tüll teadis, kui suurt haledust ta seega
lastele teeb.
„Waatke seal," ütles ta,
„saatke armsa) lapsed, seda ilusat jõulupuud, meie naabri tuas. Rõõmsaste jookswad ja hüppawad lapsed laua ümber siia
ja senna, endid saadud kingituste üle röömustades. Meie laual põleb üks alw lambikene. Oleks isa alles elanud, siis oleks
ta meid muidugi jõulupuuga rõõmustanud;
mul ei olnud see aga kuidagi wõimalik!" —
„Armas ema," wastas Kaarel, „meie
nägime wähe aja eest kirikus kaks suurt
lühtert ja kaks kuuske, mitmekümne küünlaga põlewad, mis ka meiegi tarwis põlema
süüdatud oliwad." Ema wastas: „See
kõigeilusam, suurem ja walgustawam küünal
paistab meile Jeesuses Kristuses, meie Õnnistcgias. Ta on maailma küünal. — Ma
ei wõi teile mingit kingitust anda; taewa
Isa aga on oina ainu Poja meile annud,
kes ka teilegi kallimaks anniks olgu, sest
Ta on meie Õnnistcgia ja Rahuwürst.
Ma aiman teile täit südamelikku armas-
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tust, — mis Jumala järel teid kõige palawamalt armastab." —
Lapsed ligistasiwad endid emale ja ütlesvraad: „Kingib armas Jumal sulle jälle
terwist, siis oleme meie rikkamad, kui siis,
kui see tua täis kallimaid kingitusi meile
osaks saaks, aga sind ometi ei oleks." —•
Alles oliwad lapsed ema rinnal, fui
meile tuttaw, Mari, ukse pihta koputas ja
sõbraliku teretusega sisse astus. Oma wanemate nimel palus ta leske, oma lastele
luba crnoa, et naad tema wanemate majasse
minna tohiksiwad. Osawõtlikult küsis ta
ka haige terwise järele. — Lapsed oliwad
Mari tuleku üle wäga rõõmsad ja mötlesiwad küll, et neil weel mingit rõõmu oodata
on.
IV.
Wanemate nmjasse tulles, tõmbas M a r i .
kella ja teised lapsed selle wana teendriga
tuliwad neile wastu ja juhatasiwad neid
walgustatud tuppa.
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Kaarel ja Anna teretasid wiisakaste,
niida Mari wanemad nendafannna sõbraltkult wastuwõtsiwad. Peäle seda kõneles
Mari isa nendega järgmisel wiisil: „Teid,
armsad lapsed, rõõmustada, oli mu abikaasa tahtmine ja nn: laste soow. Tulge
ligemale ja waadake, mis armastus Teile
pakub. Teie ema muret kergitades, oleme
Teile peast jaluni riided muretsenud ja
mõned kooli raamatud teile ostnud. Sulle,
armas Kaarel, on siin see piibli-jutustuste
raamat ja arwamise- ja kirjutuse-raamat.
Et ma kuulnud olen, kui osawaste sa

piltisi nmalid, seepärast ostsin ma mõned
poognad seks kõlbawat paberid ja ühe wärwide kasti, mida sa tarwitada wõid.
Näad, siin on ka meie armas linnakene
tema tornidega maalitud. — Sulle, armas
Anna, kingime meie seda katekismust ja
lugemise raamatud, lühikese salmidega. See
aed (üks pilt) tuletagu sulle meele, et
su wanaisa kord lossiaedas lillesi külwas,
puid haris ja su head ema hooplikult
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kaswatas. Seega mõtle sagedaste taewase
paradiisi peale, kuhu siud see lahke Kärner,
meie Ounistegija, istutama saab, kui la
Tenia soua kuuled ja Tema jälgis kõuvida
püüad. — Neid õunu, pähklid ja sukruasju on meie lapsed enda jaust teile ai?nud, need saiad ou teile mu abikaas tcinud ja seda jõulupuud au meie wana tee*
ner teile walmistanud." —
Südamliku rõõmuga tänasiwad Kaarel
ja Anna kinkijaid ja soowisiwad neile Jumalast õuuistust. Nüüd ligistasiwad naad
endid kingituste ligemale ning Liisu ja
Hausul oli palju tegemist, neid, ühe ning
teise asja juures, euam tähelepanew-likkuinaks tehes. Kaarel luges warsi kinkijast
piiblilugudesse kirjutud sõnnad waljuste
üles, mis nõnda oliwad: „See raamat
õpetagu siud, et Jumal ühtgi last, kes
oma lootust tema piäle paneb, maha ei
jäta. On Jumala teed sagedaste küll imelikud, siiski juhatab Ta ometi rõõmsa löpetuse poole. Lase ennast Tema Waimust

juhatada, siis saad sa Maa peal ja taowas õnnistud." —
Weilest Annat lasti ka mõned sõnad
oma raamatust lugeda, — nenda heasti
kui ta seda oskas.
Kaarel ja Anna waatasiwad nüüd ka
nende asjade peale, niis lapsed neile anuud oliwad ja awaldasiwad endi röönm
nende üle.
„Lapsed," ütles isa, „ärge unustage
nende kaduma andide juures, seda, mis
tacwa Isa meile annud on, mitte ära. See
kallis kingitus peab täna meie kõikide südamed rõõmuga täitma. Seda kallist andi
tahame meie täna ligemalt tuudma õppida
ja see peab meto nüüd ja igaweste röömustama.
Kustutage nüüd küünlad jõulupuu pealt
ära ning tulge mu järele teise tuppa!"
See käsk sai täidetud. „Nüüd sööme enne
ja siis kõneleme pitkemalt sest Eluleiwast^
meie Onnistcgiast," ütles isa teises tuas.
Lapsed istusiwad isast kõneldud palme
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järel laua ääre, niis ju kaetud oli.
lnaacgas küsiti ja wastati mõned küsimised.
Wanemad kõnelesiwad palju enda weikeste
wöerastega. Need kõnelesiwad palju liigutawaid lugusid, enda kadunud isast ja rääkisuvad suure lapseliku armastusega haigest
emast ning ka enda waesusest tõsise jumalakartusega. Mari ja tõised lapsed kuulsiwad
tichetpannes nende juttu pealt ja awaldasiwad enda osawõtlik« meelt. Isa ütles
tasaste oma abikaasale: „Need lapsed on
kõige oma waesuse juures rikkad," ja lastele ütles ta: „Iäege ikka wanemate wastu
tänulikuks, ja armastajaks auustajaid, siis
saab teie käsi maapeal ja taewas hästi
käima." Erna ütles oma lastele; „Ärge
unustage ka teiegi enda wanemate sõna;
peage teie seda meeles, siis saawad leitest
wiisakad inime) ео ja wiimaks taewa pärijad.
Tahate teie seda?"
Nhemeeleline
„jah" oli laste wastus.
Isa andis jälle palweks tähendust, sest
see oli ikka neil wiisiks, enne ja pärast
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sööma, paluda.
Lapsed andsiwad wanematele tänulikult kät. Isa ütles seepeale:
„Kunni lauda koristakse, laulame meie
„„Ma tulen taewast ülewelt ic."" Juhan
toob enne Palästina kaardi ja Hans oma
pildid, kus see weike laps „„Jeesus"" niiwäga armas oli. Siis istuge nenda, et
wähemad lapsed minu ja ema ligemalle
jääwad." —
Ka wana teener ja tüdruk jäiwad senna.
V.
Ees-kästud toimetused oliwad pea kõik
täidetud, kui isa rääkima hakkas:
„Iöulu-öhtu pühitsemisega peame meie
köigetäielikumalt seda imeliku armu, mis
Looja Oma Poja sündimisega patuste inimeste wastu on ülesnäitnud, meeletuletama
ja määletanm. Meie tahaine Teda selle
suure heatcgemise eest, sel tunnil, mil Ta
meile suurt õnnistust walmistanud on, lauluga tänada.
Laulgem oma Onnistegia
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sündimisest ja palugem seega ühtlasi Tema
armu ja õnnistust." —
Seepeale laulsiwad köit mheskoos seda
laulu:
Wiisil: ЗіййЪ paistab meile kauniste :c.

фі) jöulu-öö, kuis oled sa
Meil oma taewa walgega
J a pimedas nii selge!
Maailina sees, kus pimedus/
Ei mõisteta, kuis meie seas
On täua nenda walge! —
Waesed,
Hurraad
Seda teadwad, rõõmustawad, ennast Temast,
Kes toob elu neile tae:vast<
Sa armas taewa Kuningas
J a patuste truu abimees.
Kuis oled nenda madal?
Et Sa mind wõiksid lunasta'.
Seks jättad rõõmu, taewast ka;
Nii abi tood mu hädal.
Wõta
Minu
Südant sõimeks, kingituseks, kus Sa hingad.
Senni kui mind taewa saadad.

3« sõime ümber koguwad
En'd täna küik Su alamad.
Ning on nii röömlad waimus!
Nüüd ilmale on tulnud See
Kes paradiisis tauti,
Tee armas, kallis Jeesus:
Ei ma
Taha
Enam kurta, waid armasta oma Päästjat,
Uue elu alustajat.

Isast kõneldud palwe:
„Issand ja Õnnistegia, Jeesus Kristus,
kõigekõrgema Poeg, S a õnnistuse ja auupaistuse kuju, waata meie peale täis halastust ja kannatust. Kes S a alla tulnud
oled, siin meie sarnatseks saanud ja kui
kõige waesein, kõik maailma walud kannud,
et meid otsida ja önsaks teha, ole meiega.
Meie oleme Su nimel koos, seepärast täida
oma troostirikast sõna ja õnnista meid.
Jah, õnnista seda tundi, nnllal meie S u
lõpmata armastusesse jõuame. Sa said
waeseks, et meie seeläbi wõiksime rikkaks
saada; Sa kandsid piinawlikku risti surma,

et meie igawest elu saaksime. Jah, truu
Õnnistegia ole meiega ja õnnista meid.
Ütle Oma „aamen" meie palwe peale.
Aamen!"
Isa. „Kuida nimetame ineie seda püha,
mis meie neil päiwil pühitseme?"
Hans. „Jõulud."
Isa. „Kust jäi see nimi „Jõulud" selle
pühale?"
Juhan. „Kui meie esiwanemad (Eestlased) weel risti-usku ei olnud, siis pühitsesiwad naad otse selsammal aial üht püha,
mida naad nenda nimetasiwad; et nüüd ristiusuga Kristuse sündimise pääw endise
„jõulude" aegas pühitsetud sai, seepärast
nimetasiwad meie esiwanemad teda nenda,
mis ka meie ajani nenda on jäenud."
Isa. „Kuida wöime meie teda weel
nimetada?"
Mari. „Õnnistegia sündimise pääw."
Isa. „Kui see püha meil õiete täielik
ja püha olema peab, siis peame enne selle
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küsimise peäle wastama: „,Дсё on fui
Õnnistegia sel ajal ilma sündinud?""
„Kuida nimetab Önnistegia iseennast puhas kirjas, mis üle täna jutlust tehtud on?"
Kaarel. „Jumala ainusündinud Pojaks"
Isa. „Kuida on seal kirjutatud?"
Mari. „Nõnda on Junial maailma arwastanud, et Tema Ста ainusündinud
Poja on annud, et igaüks, kes Tema sisse
usub, mitte ei pea hukka saama, waid temal peab igawene elu olema."
Isa. „Siis nimetab Önnistegia ennast
Jumala ainusündinud Pojaks. Nenda õpetakse ka mujal pühas kirjas. Ingel ütles
Mariale: „„Püha Waim peab su peäle
tulema ja Kõigekõrgema wägi su üle warjäma, seepärast peab seda Püha, inis sinust
sünnib, Jumala Pojaks hüütama.""
Jeesus ütles: „„Enne kui Aabraam
sai, olin mina."" Mis õpime meie sest?"
Liisu. „Et Kristus enne inimeseksfaamist, oma Isa juures oli."
Isa. „ J a Ta õpetab, et Ta Isaga

-
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Üks on. Kes teie seast teab песо sõnad,
kus Ta ise seda ütleb?"
Kaarel. „Kes mind näeb, näcb ka Isat;
kes mind knuleb, see kuuleb ka Isat.
'Muta ja Isa oleine üks."
Isa. „Need sõnad ütlewad meile, et
Tema, kui Isagi, tõsine Jumal on. Seda
ütleb ka Joannes oma ewangeliumi esimises peatükkis. Kuida on see seal kirjutatud?"
Mari. „Alguses oli Sõna ja see Sõna
oli Jumala juures ja see Sõna oli Jumal.
Seesamina oli alguses Jumala juures.
Ja see Sõna sai lihaks ja elas meie seas.
J a meie nägime Tenia auu, kui Isast
ainusündinud Poja auu, täis armu ja tot."
Isa. „Kes oli see Sõna?"
Anna. „Meie Önmstegia, Jeesus Kristns."
Isa. „Kus awaldas Isa ise seda, et
Ta Tema ainusündinud Poeg on?"
Kaarel. „Tema ristimise juures Iordanis ja Tema muutmise juures Taäbori
mäel."

Isa. „Kuidas hüüdis hääl taewast?"
^iisu.
„Seesinane on mn armas
Poeg, kellest mul heameel on."
Isa. „Kuida nimetab Paulus Teda,
oma kirjas Rooma rahwale, 9. peat. 5.

salmis?"
Mari. „Jumal üle kõige."
Isa. „>iuida kirjutab Joannes Temast
oma esimifes raamatus, 5. pcat. 20. f.?"
Juhan. „Seesinane on see tõsine Jumal
ja igawene elu."
Isa. „Mis ütleb Paulus Temast oma
raamatus Kolosfuse rahwale, 2. p. 9. s.?"
Mari. „Tema sees elab kõik jumaliku
olemise täius ihulikult."
Isa.
„Koik need kohad pühas kirjas
näitawad meile, et Tema tõsine Jumala
Poeg on; seepärast kirjutakse ka Temast:
„„Issand, Ta tead kõik asjad."" Ja õpetakse, et maailm Tema läbi tehtud on.
Kuidas ütleb Joannes oma cw. 1. p. 3.
salmis?"
Kaarel. „Koik asjad on Tema läbi tch-

tud ja ilma Temata ei ole ühtigi tehtud,
mis tehtud on."
Isa. ^Sedasamma ütleb ka Paulus oma
1. kirjas Könnt, rahwale 8. p. G. s.
Kuida on seal kirjutud?"
Mari. „Meil ou üks Jumal, see Isa
kellest kõik asjad on ja meie Tema sees,
ja üks Jeesus Kristus, kelle läbi kõik asjad
on ja meie tema läbi."
Isa. „Nõnda on Temast ka Taaweti
laulus (45) ja Heebrearahwa raamatus
1. p. kirjutud: „„Su auujärg, oh Jumal!
jääb ikka ja igaweste. Su kuninriigi kep,
on õiguse kep."" 102. laulus ja juba kord
nimetud Heebrea rahwa raamatu 1. peatükis
lueiue meie nõnda: „ „ S a oled alguses
maale alust pannud ja taewad on Su
kätte töö."" Koik need kohad pühas kirjas
awaldawad meile, et kõik maailm Jumala
Poja läbi loodud on. Ta on igaweste
oma Isa juures olnud. Meie ei tohi
mitte imekspanna, et Ta jumaliku auu
nõuab ja ütleb: „„Teie (inimesed) peate
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Uit Poega auustama, nagu teie Isa auustäte."" Paulus kirjutab Wilipi rahwale:
„„Temale on nimi antud, mis üle kõikide
nimede on, sest Jeesuse niinel peawad kõik endet
põlwi nikutama, kes taewas, maa peal ja
maa all on, ja kõikide keeled peawad tunnistama, et Tema on see Issand, Jumala
Isa auuks."" Mis tähendab see nimi
Jeesus?"
Liisu. „Onnistegia, Önsakstegija"
Isa. „Ja see nimi Messias, Kristus?"
Juhan. „Wõitud kuningast."
Isa. „Tema oli aga taewane Knnin^
gas. Ta ütleb ka ise: „Mu riik ei ol<

mitte sestsinatsest maailmast.""

Mis pea

wad kõikide keeled, Wilipu-rahwa raamati
järel, tunnistama?"
Mari. „Et Jeesus see Issand on, J u
mala Isa auuks".
Isa. „Jah, Tema on taewa ja ma
Issand, ka meie Issand ehk walitseja, kell
ees meie alandlikult peame kummardame
Pidage nüüd, armsad lapsed, igaüks st
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sõna omas südames: Jumala aimlfüMnud
Poeg, see kuningate Kuningas ja isandate
Issand on taewast tulnud, et meie wennaks
ja Onnistegiaks saada. Teie teate, et Juinal esimised inimesed Oma näu järele,
pühaks ja õnsaks lõi. See Jumala nägu
aga on patu langemise läbi ärakadunud.
Patu läbi ei tuluud mitte üksi ihulik-, waid
ka waimulik- ja igawene-surin iuimeste
isse. Oleks Jumal Oma awitawat kät
nimestest üsna ära wõtnud, nagu naad
eda teeninud oliwad, siis oleksiwad kõik
nimesed igaweste hukka läinud. Jumala
,alastus andis aga meile lunastust; uaese
3eeme (Jeesus Kristus) pidi ussi pead rõuina ja kurati wõimust kautama.
Seda
alastawrikast tõutust saiwad esiinised inilesed warsi peäle sügawat langenust. Seks
tlco Ininal nõnda: „„Sinu seemne läbi
eawad kõik sugud õnnistud saama."" Sest
mtud seemnest rägiwad kõik prohwetid.
- kui aeg täis sai, siis läkitas Iuinal
na Poja, et Ta pidi naesest sündima ja
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meid kõiki käsuneedmise alt lahti päästina.
Ta oli kõikis meie sarnane, ometi i l m a
p a t u t a ; ja Ta pidi püha, ilmasüüta
ja käsutäitja oleum, ning meid patust, surmast, käsunecdlnisest ja põrgu wäest lunastaina, Jumala auuga ehitama ja igawest
õnnistust meile saatma.
Meie määlctame nende pääwadega Tema
sündinust ja tahame pitkemalt Temast kõueleda. — Kellest pidi Onnistegia sündima?"
Hans. „Ühest neitsist."
Isa. „Kuida kirjutab prohwet Icesaia
oma 7. p. 14. s.?"
Juhan. „Waata üks neitsit saab kaim«
peäle ja toob Poja ilmale ning Temale
antakse see nimi Immanuel, see on: Jumal meiega."
Isa. „Kelle sugust pidi Ta sündima?"
Kaarel. „Taaweti sugust."
Isa. „Kus kohtas pidi Ta sündima?"
Anna. „Petleminas."

—
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„Kuida kirjutab
oma 5. peatükis?"

prohwet

_
Mika

Juhan. „ J a sina Petlem Ewrata see
on wähe, et sa oled Juuda tuhandete seast:
sinust peab mulle wäljatulema See, kes
peab walitseja olema Israelis; ja Tema
wäljammemised on igawesest^ ajast olnud."
Isa. „Mari, ütle mulle, mis sa Petlemma linnast tead. Hans ja Anna näidaku seda pilti."
Mari. „See Petlem oli Juuda sugua$u pärismaal, ja oli oma nime wist seepärast „Petlem" ehk „Leiwaait" saanud,
et seal ümberkaudu wäga wiljarikkad põllud
oliwad, ja et Jeesus, see Eluleib seal sündima pidi."

Isa. „Mis tähendab see nimi Ewrata?"
Mari. „Et Sebuloni suguarus ka üks
Petlem oli, seepärast nimetadi Inuda suguaru Petlemmale Ewrata juure. Ies. 19.
p. 15. st"

Isa.

„See rõõmustab mind, et sa kõik
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nõnda selgeste teab. Kus elas siis Jeesuse
ema?"
Hans. „Naatsarettis."
Isa. „Kuida oli ta nimi?"
Anna. „Maria."
Isa. „Kuida nimetadi Tema kasuisa?"
Hans. „Joosep."
Isa. „Mis ametmees oli ta?"
Anna. „Puusep."
Isa. ,-,Ia tema oli Taaweti sugust ja
elas Ztaatsarettis. Kus :naal oli see linn?"
Juhan.
„Kalileamaal."
(Ta näitas
kaardi peäl ta seisukohta.)
Isa. „Kuidas wõis siis Jeesus Petlemmäs sündida, kui Ta wanemad Naatsarettis
elasiwad?"
Kaarel. " „Rooma keiser Augustus (kelle
Walitsuse all Iuuda-maa siis oli) saatis üht
käsku wälja, et kõik tema Walitsuse alused
inimesed pidid üleluetud saama. Igamees
pidi oma wanemate linna minema ja ennast
seal üleskirjutada laskma. Siis pidi Joosep Mariaga ka oma wanemate linna, Pet-
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lemma, minema ja endid seal kirjutada
laskma. Sel ajal sündis neil seal Jeesus."
Isa. „Kust sa tead, et naad Taaweti
sugust oliwad?"
Kaarel. ,,Mateuse cw. 1. peatükist."
Isa. „Kudas lueme meie pühast kirjast
weel edasi?"
Juhan. „ K u i Maria Petlennnas oli,
siis sai aeg täis, et ta pidi maha saama,
ja ta tõi oina csimise Poja ilniale ja inähkis Tcda nmhkmisse ning pani Teda sõimesse, sest neil ei olnud muud aset majas."
Isa. „Mõtelge, armsad lapsed, Jumala
i Poeg saab inimeseks! maailma Looja sün• nib looma lautas, sõin: on Ta woodi, kõwad mähkmed Ta riided.
Mõistke seejnures Ta lõpmata armastust patuste inimeste wastu. Taewast wahetab Ta maa
wastu, — taewalikil walitsuse trooni, sõime
> wastu ja lõpmata anu, waesusc wastu.
Keegi ei oleks Tema sündimist teadnud,
ega Temas :neie Lunastajat tunnud, kui
Jumal mitte seda karjastele ei oleks kuulu-

taba lasknud. — Juudid aga ootasiwad
üht wägewat maapcalift kuningat sündiwad.
— Kes kuulutas Õnnistegia sündimist?"
Dans. „Üks ingel."
Isa. „Mari, räägi, kuidas püha kiri
sealt edasi räägib."
Mari. „Ja Petlenuna wäljal oliwad
karjatsed, kes öösel oma karja hoidsiwad.
Nende juure tuli üks ingel. J a Issanda
auu paistis nende üinber, mispärast naad
wäga kartsiwad. Ingel ütles neile: „„Ärge
kartke! sest waata, ma kuulutan teile suurt
rõõmu, mis kõige rahwale peab saama, sest
teile on täna Taaweti linnas sündinud see
Õnnistegia, kes on Kristus see Issaud: ja
see olgu teile täheks, teie leiate see Lapse
mähitud ja sõimes magainast."" J a äkitselt
oli taewa all inglite sõawägi, naad kiitsiwad Jumalat."
Isa. „Kuida ütlesiwad naad?"
Anna. „Auu olgu Jumalale kõrges,
rahu lüaa peäl ja inimestest hea meel!"
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Isa.
„Kuida ütlesiwad karjatfed isekeskis, kui ingel nende juurest äraläks?"
Kaarel. „ E t lakki nüüd Petlemma ja
waadakem seda asja, mis Issand meile on
kuulutanud."
Isa. „Naad ei läinud mitte aeglaste
sannnudes linna. Kuida on neist kirjutud?
Juhan. „Naad tuliwad rutustc ja leidwad mõlemad, Maria ja Joosepi, ja seda
last söinies magamast."
Isa.
„Naad ei kartnud mitte enda
karja kadumist, ei mottend mitte: kuidas
wõib Õnnistegia alwas lautas sündida.
Naad uskusiwad seda inglist kuulutud rõõmsat sõnumit. Missuguse õnsa tundmisega
wõisiwad naad Õnnistegia juure minna,
kui suur wõis nende rõõm olla, et nemad
esimised, Joosepi ja Maria järele, teadma
oliwad, kus maailma Õnnistegia sündis.
Seda ei ole mitte wõimalik sõnadega awaldada. Ka Maria, Jeesuse ema, kellele ingel juba enne kuulutas ja teda ülemaks
naeste seast nimetas, pidi karjaste juttu
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kuuldes Jumalat auustama. Tema pidas
kõik need lõnad meeles ja mõtles nende
peale. Karjatfed aga lantasiwad seda juttu
laiale, mis neile sest lapsest awaldud oli.
— M s tegiwad need, kellele karjatsed seda
lugu, mis naad kuulnud ja näinud oliwad,
rääkisiwad?"
Liisu. „Naad imetlesiwad selle kõne üle."
Isa. „Mis ütleb püha kiri wiimaks
neist karjastest?"
Mari. „Naad kiitsiwad ja tänasiwad
Jumalat, kõige see eest, mis naad näinud
ja kuulnud oliwad."
Isa. „Ka meie täname Jumalat sügawaste liigutab waimuga, selle suure armastüse eest, et Ta oma ainu Poja meile Õnnistegiaks on annud. — Ometi pidi see
karjastele kuulutatud rööm weel laiemale
lagunema; ka paganad pidiwad seda sel
ajal ja weel nüüdgi kuulda saama.
Mis läbi kuulutas Jumal seda?"
Hans. „Ühe tähe läbi."
Isa. „Kes nägiwad seda tähte?"
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Juhan. „Homikumaa targad."
Isa. „ M s oliwad need targad?"
Mari. „Õpetatud mehed, tähetnndjad,
kes aga ka preestrid ehk rahwa õpetajad
oliwad."
Isa. „Kust maalt naad tuliwad?"
Kaarel. „Homikumaalt."

Isa. „Ühelt maalt, mis Juudamaast
homiku pool oli, wissiste Araabiast, sest
see on homikumaaks nimetud ja seal kaswas
palju wiirukit ja mirri, mida need targad
ligi toolmd. Tarkadele täetati seda tähe
läbi, mis muidugi teistmoodi olema pidi,
sest naad ütlesiwad: „„Vteie oleme Tema
tähte näinud." " Naad pidiwad seda teadma, et see Juuda kuninga sündinust tahmdama pidi. — Mis tegi Heroodes ja kõik
Jerusalem, lui naad seda kuulsiwad?"
Juhan. „Heroodes kohkus ja kõik Ierusalem temaga."
Isa. „Keda laskis Heroodes seepärast
oma juure tulla?"

А i

Kaarel.
„Kõiki ülemaid preestrid ja
kirjatundjaid rahwa seast."
Isa. „ M i s küsis ta neilt?"
Mari. ,,Kns Kristus sündima pidi."
Isa. „ M i s wastasiwad nemad?"
Kaarel.
„Prohwet Miika olla tõendand, et Kristus Petlcmmas sündida."
Isa.
„Heroodes kutsus targad oma
juure ja päris neilt aega, mil see täht
neile paistnud. — Missuguste sõnadega
saatis ta neid Petlemma?"
Mari. „Minge ja kuulake hästi see
sündinud kuninga järele, ja kui teie teda
leiate, siis tulge ja kuulutage ka mulle,
et minagi teda kummardama minna wõin."
Isa. „ T a kartis, et see sündinud kuningas üks ilmalik walitseja on, ja teda trooni pealt äralükama saab. Teie teate ju
ka, kuida ta kõik lapsed Petlemmas ja ümberkaudu, kes alla kahe aasta wanad oliwad, surmata laskis, mõteldes, et Jeesus
ka nendega hukatud saab; Jeesus oli aga
selajal Eegiptuses.
Jumala nuhtlus ei
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jäenud ka nutte Heroodese peale tulemata.
Kõigi ta kurja tegude nuhtluseks suri ta
ühe hirmsa haigusesse. — Meie otsime
jälle need targad üles. Mis nägiwad naad
Jerusalemmast wäljanünnes ?"
Anna. „Seda tähte."
Isa. „Kui naad seda tähte nägiwad,
siis saiwad naad wäga rõõmsaks; naad ei
kautand teda mitte enam silmist. Kuidas
ööldakse pühas firj«3 sest tähest?
Juhan. „Ta läks ja seisis selle maja
kohtas, kus see lapsukene oli."
Isa. „Naad läksiwad sisse ning leidsiwad see lapse ja tema ema. Mis tegiwad
naad seal?"
Kaarel. „Auustasiwad teda kummardades, ja kinkisiwad temale kulda, wiirukit za
шт."
J5)"a. „Kellele kmkinwad naad neid andid?"
Anna. „Selle kuningale."
Isa. „Meie tohime kül mõtelda, et
Jeesuse ema nende tarkadele kõik awaldas,

mis ingel talle kuulutas ja karjatfed )utustasiwad. Kui õnnelikud wõisiwad need targad olla, et naad mitte asjata seda pitka
teed ei olnud käinud. Karjatsid ja neid
tarkasi wõime õigusega esimisteks ^õpetajaiks
nimetada, kes Iuudarahwast Önnistegia
sündimisega rõõmustasiwad. Kui kaua targad Petlemma jäiwad, ei tea meie mitte.
Kuidas see tuli aga, et naad mitte enam
Heroodese juure ei läinud/"
Juhan. „Jumal ütles neile unes, et
naad mitte enam Heroodese juure ei pea
minema, waid üht teist teed tagasi kõndima."
Isa. „Nõnda oleme meie oma Õnnistegia sündilnise lugu üheteisega kõnelenud
ja ütleme lõpeks: ärarääkimata suur on see
Jumala armastus: Ta on inimeseks saanud.
— Kui liigutaw ja õnnis peab meile jõulupüha pühitsemine olema, missugust suurt
õnnistust peab ta meile tooma, kui meie
teda õieti pühitseme ja seda õnnistust nmäletame, mis Jumal neil päiwil kõige maailmale walmistanud on.
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Kõige sellepärast peaksite ka teiegi rõõmustama seda kuuldes: „Teile on täna see
Õnnistegia sündinud! Temast kirjutatakse:
Ta kaswas tarkuses ja niõistuses Jumala
ja iniineste juures; ja oina kaheteistkümneinas eluaastas olla ta teinplis õpetajate
seas istunud, neile nende küsimiste peäle
wastand ja neilt küsinud, mis iile teised
imestama on pidanud. See kord ütles T a
oma emale selle raske sõna: „ „ K a s teie ei
tea, et ma ses majas pean olema, mis mu
Isa päralt on?"" millest ema mitte aru
ei saanud. — Ta oli ka wanematele sõnakuulelik laps. Peaks Tema teud ja elu
teile eeskujuks olema, et teiegi tarkuses ja
7nõistuses Jumala ja inimeste auuks üleskaswaksite, ja et teie enda wanematele rõõmuks ja troostiks saaksite. — Ta armastas ka lapsi ülewäga ja ütles: „„Laske
need lapsukesed mu juure tulla ja ärge keelage neid mitte, sest nende päralt on J u mala r i i k . " " T a l ci olnud kohta, kuhu
Ta oma pead oleks wõinud panna, aga Ta
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on oma tahtmisega waeseks saanud, et meie
seeläbi wõiksime rikkaks saada. Tõstke uskus rõõmuga silmad Tema poole, sest Ta
kutsub: „„Mina olen tee, tõde ja elu, ibna
minuta ci saa keegi Isa juure."" Ta oli
aga ka oma taewase Isale sõnakuulelik surmani, ja on meile jälgi jätnud, kus meie
peame käima. — Teile on Õnnistegia sültdinud, kui teie Tema sõna kuulete ja T a
tahtmist täidate. — Ta sai Juuda rahwast teutud ja wiimaks surmatud, Ta oma
jünger Juudas andis Teda ära, Peetrus
salgas Teda ära, Ketsemane aedas wõitles
Ta raskeste surinaga, nenda et T a higi kui
were pisarad moa peak langesiwad, kunni
Isast läkitatud ingel Teda kinnitas. Teda
pekseti piitsaga, — löödi kepidega, naerdi
ja teatadi, kibuwitsa krooniga kroonitud
laskis Ta Kolgata mäel oma käed ja jalad
läbi uuristada ja teutawliku risti puu peäl
kandis Ta piinawliku surma, kõik seepärast,
et meie neist mäludest, mida meie teeninud
oleme, lahti saaksime. Oh, armsad lapsed!

waadake täna sonnest Kolgata mäele, siis
saate tõeste liigutatud südamega nenda ütlema: „„Armas Önnistegia, kui suur, ah,
kui suur oli S u armastus meie wastu! mis
oled' S a kõik meie pärast kannatanud, et
meie aga õnnistust päriksime. — S a truu
karjane jätsid oma elu meie eest, et meie
igaweste elaksime. — Kas meie ei pea
rõõmuga S u häält kuulma ja endid hea
meelega S u pehmest kepist juhatada laskma?
— S a kutsud meid nime järel ja ütled:
„Andke mulle enda südamed." Wõta neid.
Issand, wõta meie südamid ja wii neid
oma templisse. — Meie tahame Sinu olla,
Sinule jäeda, Sinule elada, künni meie Sind
S u täie auu sees näeme ja Sind siis õnsa
lauluga täname ja kiidame S u õnnistuse
eest!"" —
Rõõmustage endid, et Õnnistegia pärast
walu ja waewa, mis Ta meie patu ja surma pärast kannatama pidi, jälle oma igai wese auu sisse tagasi läks, ja kui wägew
\

sõamees, pärast õnnerikast

wöitu põrgu,

surma ja haua üle, surnuist ülestõusis.
Iäege surmani Temale truuiks ja sönakuuMikuks, siis ei tule surin mitte waenlase,
waid sõbra kombel teid siit hädaorust ärawiima, taewa, kus teie Teda kiita ja tänada
wõite. Surete teie Kristuses, siis teeb Ta
hauda teile üheks sõbralikuks kambriks, kust
T a teid nooruse homikul wäljakutsub. Teie
ihu saab rahul hingama, kunni Ta taewaliku auuga tuleb ja kõik pühad inglid Temaga. Saab Ta oma pasunat puhunud,
siis töusete ka teie üles ja ta paneb teid,
oma paremale poole üteldes: ,,,,Tulge
tänna mu Isa õnnistatud ja pärige seda
kuningriiki, mis alguses teile on asutud!
Minge oma Issanda rõõmu sisse!""
Nõnda kõndige surinani Tema jälgis, nagu
T a teile eeskuju jätnud on, andke endid ihu
ja hingega Temale, siis wõite rõõmuga öisata: „„Meile on Õnnistegia sündimid!""
Meie kõik tahame Teda nüüd weel süda-
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mest kiita. Tõstke käed ja südamed Tema
poole ia paluge minuga:

Issand ja Õrnnätegta, Jeesus Kristus,
Sa, kiidetud Jumala Poeg! olgu Sul hea
meel selle ohwri üle, mia meie Sulle Su
kannatuse eest, miska Sa meile õnnistust
walmistasid, toomc. S a oled Isast meile
antud tarkuseks, õiguseks, õnnistuseks ja lunastufeks; siis ole meile ka see tee, tõde ja
elu! Meie oleme tunnud, ja usume, et S a
oled Kristus elawa Iutnala. Poeg. Kuhu
peame meie minema? Sul on igawese elu
sõnad. Siis olgu S u sõna meie jalgele
lambiks ja walguseks meie elu tee peäl.
Ole meie Õnnistegia elus ja surinas, ses
ja teises ilmas. Miski ei pea meid Sinust
lahutama, olgu kõrgus ehk sügawas, ei minewik ega tulewik, ei rõõm ega kurwastus,
ei surin ega waewane elu. Sinule tahame
meie uskus elada, kunni meie Sind Su auu
sees näeine. S u önnistns hingagn meie
kõikide peäl, S u rahu walitsegu meie süda-
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metes, S u püha Waim juhatagu meid seda
head ja õiget teed taewa poole.
Kuule
meid oma armu pärast. Aamen!"
Peale seda laulsiwad naad
laulu:

järeltulewat

ф~і) jõuluaeg, sa rõõmsam рае'
Nilüd oled sa meil jälle lae.
Nüüd igaüks end rõõmustab
J a seda aega kalliks peab.
Et meile rõõmu walmistatud.
Ja oma Poega läkitaird:
See eest Sind, Isa, täname;
Sull' püha, püha laulame.
Oh ilma-Looja, — armu taim!
Seal kätkiks sai Sul weiste sõim.
Et oled sündind, lunastaltd.
See eest tueilt tänu, laulu saad.
Oh trööst'ja Waim! Sa taewast tuln'd
Meil' Ieesu sünhmist kuulutan'd.
Se eest meilt tänu wõta Sa,
Mis toome Sulle lauluga.
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VI.
Selle ajaga oliwab lapsed taieste enda
waimu pilti ja njöttc piiri ülesnäitnud.
Röömsa meelega tänasiwad naad isat käeandmisega möödaläinud õpetuse eesti Ka
teenijad tunmstasiwad enda südameliku tänu
see eest, uus imab sette õpetuse ehk jutustamise läbi tundsiwad. Wanemad tunnistasiwad lnölemilt poolt enda rahulolemist,
neilde plaste) piiblitundmise üle, ja maenitsesiwad ticib ikka tähelepanewlikuiks jäeda.
Peale seda läksiwad naad senna tuppa,
kus neirde kingitused alles paigal seisiwad.
Need saiwad ettewaatlikult selle tarwis
muretsetud korwi sisse pandud. Need kmgitused, inida Kaarel ja Anna saannd oliwad, pandi ka ühe korwi sisse, kuhu üks
willane kuub nende ema jäuks weel juure
pandi.
Röömsa soowitustega saatsiwad
naad neid kodu. Naad andsiwad weel kord
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enda heategijatele südameliku tärni ja soowisiwad kõigile head ööd.
Ütlemata suure rõõmuga pöörsiwad Kaarel ja Anna enda ema juure tagasi, kuhu
Mari neid saatma Шай 3iaitasiwad emale
neid iblsaid kingitusi, ja kõnelesiwad talle
palju Jeesuse sündimises^ mida Mari isa
neile nii selgeste seletanud oli. Nende ema
oli sügawaste liigutatud; röömnpisaratega
pigistas ta Mari kät ja palus teda oma
wanematele- südameliku tänu wiia, nende
kingituste eest, mida naad temale ja lastele
annud. „Naad söödawad ja katawad meid,"
ütles ta, „mis naad aga meile teewad,
seda nääb Jumal, nagu oleks see temale
tehtud."
Mari soowis äraminnes haige emale pea
terwekssaamist, ja ta röömus soow saigi
nwne nädala pärast täidetud. Kaarel ja
Anna paniwad enda kingitused jälle nendasamma laua peale, kuida naad mõne minuti eest neid kinkija laua pealt ärawötsi-
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wad, ja süütasiwad jõulupuu põlema. Ema
tänas rõõmsa südamega Jumalat selle heategemise eest, uus Ta talle teinud oli, ja ta
osawõtlik awitaja tcgi sedasamina. Ema
ütles weel: „Paneme ikka enda muret Junmla peäle ja loodame Tema peale, Ta teeb
kõik hästi." Lapsed wastasiwad: „Jah,
seda tahame meie teha!" Peäle seda andsiwad naad emale kät; see ütles neile silmapisaratega: „Inmal õnnistagu teid!"
Mari kõneles kodu kõik, mis ta seal
näinud oli. Seepeale ütlesiwad wanemad:
„See oli üks neist kcnamaist ohtudest, ja
ta saab lneile unustamata тееіе jääma."
Lapsed ütesiwad: „Unustamata peab ta
meiegi meeles mõlkuma! — „Jah, armsad
lapsed", ütles isa, „tõeste see oli üks
röömurikas meelespidamise wäärt õhtu.
Peaks see kena jõulu õhtu õnnistust teie
südaniesse jätma, et teie eluaja oma Õnnistegiat ja ligimisi arinastaksite, ja et
teie Jeesuse elu ja wagadust endale eest-
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kujuks wötaksitc. Ta on, kui Ta siin maa
peäl meie suguste seas köndis, kõikis järelelamise wäärt elanud, ic\a sammuga õnnistüse jälgi järele jätnud. Ärge wäsige ilmasgi
head tegemast ära, waid pidage seda pühakirja sõna meeles: „Mis teie olete teinud
ühele minu wähemate wendadele, seda olete
teie mulle teinud." J a , head teha ja
alldid jagada, ärge unustage mitte, sest see
on Issanda meelepärast."
Isa tuletas lastele seda enne õpitud
laulil weel meele, ja naad laulsiwad rõõmsa
südainega järel tulewat laulu:
Wiisil:

Küll wagade elu siin seestpidi hiilgab :c.

,,ф{) armastus! kes tulnud patuste juure.
Kes taewast on jätnud, ning sõimesse läin'd;
Kes tuli, et nuua, kes kuri, ei sure,
Ehk ma küll järgeste siin kurja teed käin'd.
Ma armastan Teda
J a unustan häda.
6cft armastus waatab kui ema mu peale,
Wita, armasws kuuleb mu kaebduse heale.
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Su arm on nit pala, et Sa mittu paraftj
Köig' suuremat imet siin ilma peäl tein'd:
Arm täi Isa sülest Sind, ning röölnsast taewast.
Arm on ka rohkeste küll walu Sull' tein'd.
Nüüd Jumal on liha.
Ja kustutab wiha.
Nüüd patused puhtad ja wangid on pääsnud Kes nuttes inu Jeesust seal sõimes on näinud!
M u Ieesu arm katab kõik mu suured patud.
Sest sõimes on puhtus, kust puhtust ka saan;
Ma tunnistan selgest: ei head ma teinud.
Waid kõigist mu tegudest kurja küll nään:
Et aga mu Jeesus
Nii waene on sõimes.
See teeb mind, kes kõlwatu. Ta weres puhtaks.
Sest laulan nii rõõmsast: M u l Jeesus on Päästjaks.

Peäle seda kõneldi weel mönestgi asjast
kunni unni kõiki öhta palwete kutsus, mis
peale lapsed südamelikult: „Aamen!" ütle
siwad.
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Teie aga, teie armsad noored lugijad,
öölge igaüks see aamen järele. Minge ja
tehke nendasamma. Siis jääb teie südamelesse igawene õnnistuse tundmine, ja iga
jõulupüha saab teile s i i s tõsiseks „röömutänu-pühaks." — Seda andku Issand
Jeesus! - -
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