
Kui mina ei oleks tulnud

PILT 1

Oli jõululaupäev. Kuusk oli juba keskpäeval sisse toodud. Kevin oli pööningult toonud kuuseehted ning koos 
isa-emaga riputati need kuuse okstele. Lõpuks asetas isa tähekese kõrgele kuuse latva. Kõige enam meel-
diski Kevinile jõulutäht, sest ta teadis, et see täht tähendab Jeesuse sündi Petlemmas.

Samal ajal, kui isa valmistus perele lugema jõuuevangeeliumi, süütas ema kuuseküünlad. Isa luges Luuka 
evangeeliumist, kuidas Jeesus laudas sündis. Inglid olid kuulutanud Jeesuse sünnist karjastele, kes selle 
peale kohe Jeesuslapse juurde kiirustasid. Oi, kuidas Kevin soovis, et ta oleks võinud olla koos karjastega 
Jeesust kummardamas! Siiski teadis Kevin, et ühel päeval saab ta taevas Jeesust palgest palgesse näha. 
Kevin teadis, et ta on käimas taevateed, sest oli Jeesuse, kui pattudest Vabastaja, vastu võtnud.

Enne kui isa Piibli ära pani, luges ta Johannese evangeeliumi 15. peatükki. Viis sõna sellest jäid keerlema 
Kevini pähe: „Kui mina ei oleks tulnud.” (Jh 15:22) Kuidas siis oleks, kui Jeesus poleks tulnud? Selle mõttega 
jäi Kevin toolile tukkuma. Tundus, et ta polnud jõudnud laua magada, kui keegi juba hüüdis: „Ärka, ärka! On 
aeg tõusta.”

Kevinile meenusid kohe uued uisud, mida ta oli vanematelt palunud jõuludeks. Kas isa oli juba kingitused 
jaganud? Kas ema oli tõesti ostnud talle selle sinise mütsi, mida ta oli palju kordi kaubamajas vaadanud? 
Vanaema saatis igal aastal uued villased sokid, ehk seekord on need sinised? Kevin hõõrus silmi. Ta vaatas 
uuesti paika, kus oli just äsja seisnud jõulukuusk. Miks oli ema kõik jõulukaunistused ära pannud? Enne tuk-
kuma jäämist oli õhk täis jõulusaia lõhna. Nüüd ei olnud midagi, kõik oli täiesti argipäevane.

PILT 2

Kevin haaras jope ja mütsi ning läks jooksujalu välja. Tänavgi oli argipäeva näoga. Poodidest puudusid äs-
jased jõulukaunistused. Ta jooksis tehaseni, mis asus tema kodu lähedal. Tehasele lähenedes märkas Kevin, 
et tehas töötas täies hoos. Ta jooksis otse väravavalvuri juurde. „Kui imelik!” hüüdis Kevin. „Miks tehas töötab 
jõululaupäeval?” Väravavaht hämmastus: „Jõulud? Mis need on? Praegu on kõva tööpäev. Kao siit!”

PILT 3

Kevin ei uskunud oma kõrvu. „Kas sa tõesti ei tea midagi jõuludest? See on Jeesuse sünnipäev. Ta on Ju-
mala Poeg ning jõuludel meenutame Tema sündimist. Ta tuli meile Vabastajaks." Kevin püüdis veelgi sele-
tada jõuludest, kuid värvavalvur hüüdis: "Kuule poiss, mine, enne kui vihastan!" Kevin ei saanud aru mehe 
ükskõiksusest jõulude vastu.

Ta hakkas minema kiriku poole. Kindlasti oleks hea minna perejumalateenistusele. Seal ei pea kellelegi 
seletama jõuludest. Kuid lähenedes kirikumäele, ei näinud ta kirikut. Ta arvas, et on ära eksinud. See ei või 
olla tõsi. „See on kirikumägi, tean seda kindlasti. Aga kus on siis kirik? Mida see peaks tähendama?”

PILT 4

Äkki nägi Kevin kirikumäe keskel kuulutustahvlit, millele oli kirjutatud: „Kui mina ei oleks tulnud.” Siis sai Kevin 
aru. Kui Jeesus poleks tulnud, ei oleks ühtegi kirikut.

Kurvalt jätkas Kevin oma teed. Siis meenus talle jõulukingitus, mille tema klass oli saatnud lastekodusse. 
"Võiks minna nende jõulurõõmu vaatama, kui nad seda pakki avavad," arutas ta omaette. Kevin hakkas 
jooksma sinnapoole, kuid jõudes lastekodu paigale, ei leidnud ta sedagi.

PILT 5

Selle kohal oli suur silt, millel oli kirjas: „Kui mina ei oleks tulnud.” Nende viie sõna üle mõteldes ütles Kevin: 



„Seegi on tõsi. Kui Jeesis poleks tulnud, ei armastaks keegi orbe.”

Imestades hakkas Kevin kodu poole minema. Teel tuli talle vastu vana ja haige mees. Kevin ei saanud te-
male ütlemata jätta: "Sa vajad kindlasti arstiabi, lähen abi järele. Haigla on siin lähedal."

PILT 6

„Istu siia pargipingile, kuni kutsun kellegi sind aitama!” Kevin läks kiirustades haigla poole, kuid ei leinud 
seda. Paik, kus see pidi olema, oli täis reklaamtahvleid. Nendelgi oli kirjas: „Kui mina ei oleks tulnud." Kevin 
läks koju abi järele, kuna vana mees oli tõesti haige.

Elutoast läbi minnes, tahtis Kevin ise lugeda neid sõnu: „Kui mina ei oleks tulnud.” Ta võttis Piibli ja avas 
selle, otsides Johannese evangeeliumi.

PILT 7

„Siin on midagi korrast ära. Malakia raamatu järel pole midagi!” Kevin hüüatas. Uue Testamendi kohale oli 
kirjutatud: „Kui Mina ei oleks tulnud.” Kui Jeesus poleks tulnud, ei oleks ka Uut testamenti.

Kevin ohkas. „Kui Jeesus poleks tulnud, ei oleks siin midagi head. Elu oleks väga kuri ilma Temata. Keegi 
ei tahaks aidata ega armastada teisi," mõtles ta.

Just siis kuulis Kevin midagi. „Kas ma kuulsin valesti?” ütles ta. Kuuldus, nagu keegi laulaks: „Püha öö, õn-
nistud öö.” Kevin kargas püsti. Ringi vaadates märkas ta, et kuusk ja muudki kaunistused olid jälle toas.

PILT 8

Kevin läks laua juurde ja istus. Ta oli näinud vaid und. Avades isa Piibli, ohkas ta kergendatult – Uus Testa-
ment oli Piiblis veel alles. Veel korra luges ta jõuluevangeeliumi. Siis pani ta käed kokku ja palvetas: „Taevane 
Isa, tänu, et saatsid oma Poja maailma! Tänu, et Ta suri meie pattude eest! Tänu, et Ta elab veel tänapäeval-
gi! Tänu Sulle ka jõulude eest, Jeesuse nimel, aamen.”

Teame, et Jeesus tuli maailma Vabastajaks. Patt valitseb meid kõiki. Keegi ei pääse taevasse patusena. 
Kas Jeesus on tulnud sinu südamesse? Kui oled Ta oma südamesse palunud, Ta on tulnud. Kui Tema elab 
sinus, kas sinu ellu on siis tulnud muutus, või on see nii, nagu poleks Tema tulnud sinusse?

Võib-olla pole sa selles kindel. Piibel ütleb, et Jeesus tahab elada sinus. Tema on öelnud: „Ennäe, ma sei-
san ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön 
õhtust temaga ja tema minuga.” (Ilm 3:20)

Ava oma südame uks Temale! Ta tuleb sinusse elama ja annab sulle hea kingituse: puhta südame. Alles 
siis on sinul igavene elu!
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