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Püha päev
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Püha
koguduse
õpetaja

M

äletan, kuidas kord
Eesti Raadio stuudios muu
jutu sees minu poolt mainitud sõna “pühapäev” hääldus kutsus esile tuppa astunud toimetaja märkuse,
mille järgi õige väljenduse
puhul olevat rõhk sõna esimesel osal ehk pühal. Mina
olin endalegi märkamata
rõhutanud rohkem liitsõna
teist poolt. See väike tähelepanujuhtimine tuli meelde, kui heitsin pilgu
kelendrisse ja veendusin, et
sellel korral on aasta oodatuimad pühad langenud nädalavahetusele nii, et jõululaupäeva tähistatakse pühapäeval.

K

üllap on pühade pidamisega
läinud
meie maal nii nagu
ka keelekasutusega, kus
rääkijad on unustanud paljude sõnade algse tähenduse. Hiljuti küsisin oma
äialt, et mida Saaremaa talus tehti veski või tuuliku
tiibade kasutult ringikäimise takistamiseks. Äi vastas,
et sellele pandi pärss peale.
Huvitav küll, et ma ise ei

sel püha hommikul mindi
terve perega kirikusse.

N

olnud sellist asja koolis õppinud ega kusagilt kuulnud, et sõna „pärssima“
algne tähendus on seotud
tavalise talutööga. Võib
olla on asi selles, et minu
enda isapoolne vanaisa oli
mölder vesi ja mitte tuuleveskis.

P

aljud omaagsed iga
päevase
maaeluga
seotud sõnad ja mõisted on jäänud jatkuvalt linnastuvas ühiskonnas isalt
pojale edasi andmata. Asemele on tulnud uued, meedia või suurfirmade poolt
reklaamitud uue elu kujundid. Vähemalt kord aastas,
jõulude ajal saab avalikuks
teatavas mõttes vana ja uue
vastuolu. Jõulupühade sisu
ja tähendust ei ole mõtet
otsida kaubanduskeskuste
riiulitelt aga jõulupidude
kutsuvatest tuledest. Kindlasti seostub sellega aga see,
mis on seotud kodu ja meile kõige kallimate inimestega. Sellel ei ole kaubandusega mingit pistmist.
Kingituste tegemine on
vaid üks osa sellest heast,
mida me soovime nende
pühade ajal endast välja
anda. Kõige suurem kingitus lapsele ei ole mitte see,
mida jõuluvana sellel aastal toob, vaid kas ta saab
üldse olla koos oma ema ja
isaga. Haigele oleks suurimaks kingituseks tervis ja

• 24.detsembril kell 15 toimub
Reeküla Metodisti Kirikus
JÕULUJUMALATEENISTUS. Näidendi ja
lauludega esinevad pühapäevakoolilapsed.
• Jõulujumalateenistus Reomäe Apostlik-Õigeusu kirikus toimub
26. detsembril kell 10.

Detsember 2006

lõppeval aastal lähedase
kaotanule allesjäänute toetus ja tugi.

E

ks igas peres on pühade ajal olnud oma
ettevõtmised, mida
tasuks vanematelt inimestelt järele uurida. Palju asju
on tehtud ka ühiselt. Nii
käisid Püha skaudinoored
enne viimast suurt sõda
jõulude ajal alati metsas,
kus süütasid hämarduvas
päevas küünlad mõnel
kaunil kuusel. Metsa salapära, kaaslastega lauldud
jõululaul ja küünla valgus
kesk sügavat metsa on andnud sellest osasaanutele
hingesoojust ja pühaduse
tunnet terveks eluks. Mitmed tänaseks ise vanavanemaks saanud on jutustanud kuidas Saaremaal jõululaupäeval pärast sauna ja
enne söögilauda istumist
süütas perevanem küünla,
võttis Piibli ja luges perele
ette
jõuluevangeeliumi.
Siis loeti palve ja istuti
lauda. Jõululaupäeva õhtul
aga kindlasti jõulude esime-

eed, kes saabuvatel
pühadel end samuti
kirikuteele seavad,
võivad hämarduvas õhtus
imestada, kuna hetkeks
tundub, nagu oleks vahepealsete aastkümnete võõras vaim meist jälgi jätmata
möödunud. Tullakse taas
pikkades voorides kokku
oma vanavanemate maale
ja pühakotta, et saada
üheks rahvaks, kes kummardub Jõulude suure saladuse ees. Sellist koosolemist ei ole võimalik millegagi asendada.

K

ui õppida veel midagi vanavanemate
tarkusest,
tuleks
anda endale võimalus pidada igat järgnevat pühapäeva püha päevana. Sellisel ajal, kus väärtused ja
kultuurid muutuvad ja sulanduvad, tunneme kasvavat vajadust kindla toetuspunkti, mõttekaasluse ja
vaimse kodu järgi.
Meil on tegelikult tohutult vedanud, sest meil on
alles endise Püha kihelkonna pühakojad, kuhu alati
võib tulla. Paljudel sellist
kohta ei ole. Need kohad ja
kojad on meie vaimsed kodud, mida sugupõlved
meie päevadeni on hoidnud avatud korras. Nüüd
on käes aeg tulla koju.
Rahulikku ja õnnistatud
jõuluaega!

Aastalõpupidu koos Kama 2-ga
Sandla kultuurimaja võõrustab 29. detsembril aastalõpupidu, mille peaesineja on Saaremaa oma ansambel Kama 2.
Pihtla valla aasta suurim ühispidu, kus osalejaid olnud
igal aastal suurusjärgus 130- 180, algab 29. detsembril algusega kell 21. 00 ja kestab hommikuni.
Peaesineja on ansambel Kama 2, lisaks hulganisti muid
esinejaid taidluskavadega. Pilet aastalõpupeole maksab eelmüügist 75 krooni, kohapealt ostes 90 krooni.
Kellel soovi osaleda, saab pileteid ja laudu broneerida
telefonil 45 95 243 või 52 68 684.

Pihtla vallavolikogu ja- valitsus soovivad
rahulikke jõule ja meeldivat aastavahetust!
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Lugupeetud vallarahvas!
Jõulud on aeg, mis tähendab igaühele midagi. Ajaloo
jooksul on sellest kujunenud kiriklik püha, kuid me tähistame jõule ka valguse võiduna, kus päevavalgus hakkab
öölt aega tagasi võtma. Ning enamasti on jõulud ja aastalõpp mõtlemise aeg, kus me teeme oma tegemistest kokkuvõtteid, analüüsime möödunut ja kunagi ütleme – see oli
aasta 2006.
Aasta oli pikk ja teguderohke, kuhu mahtus paremaid
ja halvemaid päevi, kuid loodan et häid päevi jagus roh-

kem. Ja kui miski liikuski soovitule vastupidises suunas,
siis lohutagem ennast mõttega, et kõik mis ei murra, teeb
tugevaks.
Täna, kus aasta lõpuni on jäänud loetud päevad, soovin teile volikogu poolt kauneid valgeid jõule, lõbusat aastavahetust ja uuel aastal teie paljude soovide täitumist!
Häid pühi ja head uut aastat!

Tõnu Post

Vallavolikogu esimees

Ohutu jõuluaja kuldreeglid
kuldreeglid:
1) Pärast suitsetamist
kustutage hoolikalt sigaret
tulekindlasse tuhatoosi või
kaminasse. Mitte mingil
juhul ärge suitsetage voodis.
2) Kontrollige elektriseadmete ning pistikute
korrasolekut. Oluline on
meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi üle koormata. Ka elektriküünalde
vigased juhtmed võivad
põhjustada tulekahju.
3) Toitu
küpsetades

ärge unustage end teleri
ette ning mõelge tuleohule.
4) Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses
kergesti süttivaid esemeid.
5) Lahtine tuli ei tohi
jääda järelevalveta, küünlad
tuleb asetada tulekindlast
materjalist alusele ning
ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
6) Ärge liialdage kütmisega - kütke mõõdukalt
ning vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber

sulge alles siis, kui sütel ei
ole enam leeke.
7) Viimane
kustutab
tule! Küünlad, kaminad
ning teised lahtise tule allikad tuleb kodunt lahkudes

või magama minnes kustutada.

Sirle Matt
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