
“KUI MA EI OLEKS TULNUD” 
Tegelased:

Reesi (peategelane);
ema (kes mängib lisaks ka piletimüüjat);
isa (kes mängib lisaks ka väravavahti);
jutustaja

(Laual on Piibel, piparkoogid ja põlevad jõuluküünlad. Ema lehitseb laua ääres Piiblit, Reesi ja 
Isa närivad igavledes piparkooke.)

Ema (aeglaselt ja igavalt): Reesi, täna alustame jõulusündmuse lugemist Luuka evangeeliumist: 
Neil päevil sündis… ja veel on Johannese evangeeliumist: Kui ma ei oleks tulnud…

(Reesi igavleb, nende sõnade peale jääb ta norsates magama)

Ema: Reesi, sa magad! (Kustutab küünlad, võtab piparkoogid ja küünlad kaasa ja lahkub koos 
isaga.)

Jutustaja: Nüüd näeb Reesi und. Ta kuuleb, nagu hüüaks keegi: “Ärka! Ärka! On aeg tõusta!” 
Reesile meenub arvutimäng, mida ta oli palunud jõulukingiks. Kas isa on juba kingitused 
jaganud? Kas ema on talle tõesti ostnud selle sinise mütsi, mida ta poe vaateaknal nägi? 

Reesi (silmi hõõrudes): Kuhu kadusid jõuluküünlad? Ja piparkoogid? Pole enam jõululõhnagi! 
Kõik on nii argipäevane. (Haarab oma vana mütsi ning läheb uitama)

Jutustaja: Tänavgi on tavaline: Poodidest puuduvad jõulukaunistused. Reesi jookseb bensiini-
jaama nätsu ostma ja imestab, et kõik asutused ja vabrikud töötavad. Ta läheb värvivabriku 
värava vahelt asja kohta küsima. 

(Väravaht tuleb ja istub laua taha)

Reesi: Kui imelik, miks vabrik töötab jõulupühal?

Väravavaht: Jõulud, mis püha see veel on? Praegu on kõva tööpäev, kao siit!

Reesi: Kas sina tõesti ei tea mitte midagi jõuludest? See on Jeesuse sünnipäev, Ta on Jumala 
Poeg ja sündis meile Vabastajaks. Jõuluajal me meenutame Tema sündimist!

Väravaht: Kuule tüdruk, ära räägi siin lollusi, lase jalga, enne kui ma vihastan!

Jutustaja: Reesi ei saa aru valvuri ükskõiksusest jõulude vastu. Ta läheb palvela poole. Kind-
lasti oleks hea minna jõulujumalateenistusele. Seal ei pea mitte kellelegi seletama, mis need 
jõulud on. 
Pargi ääres ta palvelat ei näe. Ta arvab, et on ära eksinud. Siis märkab ta kuulutust. 

(Sildi “Kui ma ei oleks tulnud” võib panna noodipuldile ja siis õigel ajal Reesile ette tõsta.)

Reesi: Kui ma ei oleks tulnud! Õige jah, kui Jeesus ei oleks tulnud, ei oleks ka palvelat.

Jutustaja: Kurvalt jätkab Reesi oma teed. Nüüd suundub ta suure kiriku poole. Enne aga vaatab 
sisse kultuurimajja, sest sinna läheb palju inimesi. Küllap on seal jõulupidu! Uksel näeb ta 
piletimüüjat. 

(Piletimüüja tuleb ja istub laua taha.)



Reesi: Üks lapsepilet palun! Kas siin jõuluõhtul kinki ka saab?

Piletimüüja: Lapsepilet on 100 krooni. Kõige odavam kass näitusel on 2500 krooni ning muidu 
ei anta siin midagi!

Reesi: Kas täna on jõuluõhtu kassidele?

Piletimüüja: Mis jõuluõhtu? Siin on kassinäitus! Kas tahad piletit või ei?

Jutustaja: Kassinäitusele Reesi ei läinud. Kirik peaks ju ometi alles olema. Ta läheb edasi ja 
vaatab tühja kohta, kui samuti seisab kuulutus.

Reesi: See on kirikumägi, aga kus on kirik?  Mida see peaks tähendama! Kui mina ei oleks tul-
nud! Tähendab, et kirikut pole samuti. 

Jutustaja: Reesi vaatab ringi. Üle tee näeb ta samasugust silti: “Kui mina ei oleks tulnud”. Mis 
siin küll peaks olema?

Reesi: Siin peaks olema haigla. Tähendab, kui Jeesust poleks sündinud, ei hooliks keegi 
haigetest!

Jutustaja: Nüüd tuli Reesile meelde kingipakk, mille tema klass oli saatnud lastekodule, mis 
asus vanas mõisas. Reesile meenub, et just nüüd läheb sinna buss. Ta jookseb bussijaama ja 
sõidab kohale. Mõisa poolt aga kostab püssipauke, ühtegi last ei ole näha. Sisse ja välja käi-
vad mundris mehed ning eemal peetakse laskevõistlust. (Keegi võib lava taga paugutada.)

Reesi: Lastekodu ka ei ole. Nii see on. Kui Jeesust poleks tulnud, ei armastaks keegi orbe.

Jutustaja: Reesi tuleb tagasi koju. Kodus tahab ta vaadata Piiblist jõulusündmust. 

(Reesi istub laua taha, võtab Piibli ja avab selle.)

Reesi: Siin on midagi korrast ära. Malakia raamatu järel pole midagi. Tühjad lehed ja kiri: “Kui 
mina ei oleks tulnud”. Kui Jeesus poleks tulnud, poleks ka Uut Testamenti!
Kui Jeesus poleks tulnud, ei oleks siin midagi head. Elu oleks väga kuri Temata. Keegi ei 
tahaks armastada ja teisi aidata. 

(Reesi paneb pea lauale ja jääb uuesti magama. Vahepeal võib nt lastekoor laulda. Ema tuleb 
küünalde ja isa piparkookidega.)

Reesi (ärgates): Kas ma kuulsin valesti? Ma nägin vaid und! Jõulud on alles! Uus Testament on 
alles! Siin on nii: “Karjased tulid tõtates ja leidsid lapsukese…” Küünlad on alles, jõululõhn 
on alles, jõulurahu on alles!

Jutustaja: Siis paneb Reesi käed risti ja palvetab. Teeme seda meiegi koos temaga:
“Taevane Isa, täname Sind, et saatsid oma Poja Jeesuse maailma. Tänu, et Ta suri meie pat-
tude eest. Tänu, et Ta elab tänapäevalgi ja on meie sõber. Tänu Sulle ka jõulude eest! Jeesuse 
nimel, aamen!”
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