Kas Jumal suudab t6epoolest k6ike?
lndia tiidruku j6ulusoov

"Tule, lahme sisse!" kiirustas Katrin.

1. pilt

saame paremini valida."

"Katrin, sa siirad iile niio! Mis lahti on?" krisis
Ester, Katrini s6bratar, kui nad tiinaval
kohtusid. M6lemad ttidrukud olid 14 aastased
ja kaisid samas klassis.
"Yaata Ester! Kakslaimmend markal Proua
Heinz andis need mulle. la ta ei teadnud
sugugi, et ma terve eelmise niidala seda
Jumalalt palusin. Mul on nimelt tiks plaan ja
ntitid saan ma selle raha ja minu misjonikassas
oleva rahaga seda teha!"
"Mis erikassa see sul selline on?" tahtis Ester
teada. Katrin selgitas oma sSbratarile, et juba
m6nda aega paneb ta oma taskurahast rihe osa
misjoni t66 jaoks kSrvale.
"Mida sa selle rahaga ette v6tad?" uuris Ester
edasi.

"Ma tahan tihe nuku osta 1a

jOulusaadetisega Hiinasse

selle

saata.

Proua
Hartmann meie kogudusest kogub selle tarbeks
asju ja valmistab need saatmiseks ette. Sellega
on juba kiire. Ainult tana ja homme saab veel
asju viia."
"J6uludeni on veel kaua aega", teatas Ester
ltihidalt.
"Loomulikult, aga see v6tab mitmeid kuid, kui
k6ik kingid Amsterdamis kokku kogutakse,
laeva peale laaditakse ja Hiinasse saadetakse."
"Ah jaa, sellele ma ei m6elnud."
"Ma jooksen ruttu koju, v6tan oma kassastraha
ja liihen nukku ostma. Tuled sa kaasa?"
"Muidugi, ma kiiin minguasjadepoes alati
r66muga. Loodetavasti leiame me ilusa,
eurooplase sarnase nuku. Siis nad Hiinas
saavad imestada!"

2. pilt
Kiiresti jooksid mSlemad s6bratarid Katrini
koju ja sealt edasi linna. Suure vaateakna ees
jAid nad seisma. Viiljapandud nukke imetledes
arutasid nad omavahel, milline nukk sobiks
hiina ttidrukule kdige paremini.
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"Sees

Valik oli raske. Ikka ja

jalle v6rdlesid nad hinda neil kasutada oleva
rahaga. "Kas me peaksime ostma beebinuku,
blondide v6i tumedate juustega ttidruknuku v6i
hoopiski tilikonnas poissnuku?"
L6puks otsustasid nad osta pikkade blondide
patsidega nuku. "Ta niieb tisna sakslase moodi
vdlja", arvas Ester. Nad said selle raha eest
tisna suure nuku, kuid kahjuks ilma riieteta.
Sellejaoks ei jiitkunud neil raha.
"Nuku v6ime me ise riidesse panna", arvas
Ester. "Minu emal on palju riidetrikke ning ta
annab neist meile kindlasti midagi. Tule peale
6htus66ki meile."
"Hiisti! Ma tulen!"

llma pildita
Katrin jutustas kodus r66msalt oma ostust ja
sai emalt loa peale s6oki Estri juurde minna.
"Ara ainult liiga kauaks jiia. Kella laimneks
tule koju", manitses ema.
Juba kiirustas Katrin minema. Estril oli lauale
pandud terve virn kangareste ja nritid laks
valimiseks.

"See helesinine riie meeldib mulle k6ige
rohkem", htiiidis Katrin. "Yaata kui hasti see
siniste silmade ja heledate juustega sobib." Ta
pani riide nukule timber ja naeris rahulolevalt.
"Jah, selle me v6tame. See meedib ka mulle
k6ige rohkem", arvas Ester.

Kiiresti asusid m6lemad too jurde. Varsti
vdisid esimesed proovid alata. Ja kleit sobis!
"Issand Jeesus aitas meid", lausus Katrin
tasakesti. "Ma palusin Teda."
Ester noogutas m6tlikult pead. Kuidas ta oli
ometi iira unustanud Issandat Jeesust seepiirast
paludal Kiiresti palus ta Jeesuselt andeks. Siis
aitas ta Katrinil veel viiikese mtitsi ja ptiksid
teha.
Natuke enne ktimmet sai t66 valmis. Estri ema
oli juba puhkama lainud. Enne kui sSbratarid

lahku liiksid, tegi Katrin ettepaneku: "Me
vdiksime Jumalat veel tanada

ja Teda paluda,

et see nukk laheks Hiinas 6igele tiidrukule."
Nad panid kiied kokku ja palusid mitte ainult,
et nukk Sigetesse katesse laheks, vaid et ka see
Hiina tudruk Issanda Jeesuse isiklikuks
Pliiistjaks vastu v6taks.

Katrin pakkis nuku ilusasse kingipaberisse,
mille Estri ema oli valmis pannud ja jooksis
kiiresti koju. Tiinulikult uinus ta 6htul magama.

3.

pilt

Jtirgmisel piieval laksid Katrin ja Ester peale
kooli proua Hartmanni juurde.
"Kas ta on kodus? Ega ometi liiga hilja pole?",
ktisisid endilt mdlemad teel olles. Natuke
kdheldes helistasid nad proua Hartmanni ukse
taga. Kergendusega vaatasid tildrukud
teineteisele otsa, kui seest samme kuulsid. "Ta
on siin", sosistas Ester.
Uks avanes. Illlatunult vaatas proua Hartmann
lapsi. "Mida te soovite", krisis ta. Ohinal
seletasid lapsed: "Vaadake seda nukku. Kas
pole kena?" Kiirustades pakkis Katrin nuku
lahti.
"Ja, see on t6epoolest imeilus. Kuid te tulete
liiga hilja. Eile 6htul lOpetati kogumine ja kast
on pakitud", vastas proua Hartmann.
Ehmunult vaatasid tridrukud teineteisest. Oli
see k6ik asjata? Katrin teadis risna tiipselt, sest

see viimane piiev

oli tal koguaeg meeles

m6lkunud ... Oli ta midagi segamini ajanud?
Proua Hartmann niigi laste pettumust ja tal
hakkas neist kahju. "Arge kurvastage", lohutas
ta. "Nuku v6ime me ka siin kellelegi j6uludeks
kinkida. Mdni laps lastekodust r6Smustab selle
tile kindlastil"
"Ei, proua Hartmann, ma tean piris ttipselt, et
see nukk on Hiina tUdruku jaoks", seletas
Katrin. "See nukk eitohi siia jaada."
Nritid oli proua Hartmann puudutatud. Ta nilgi,
kui t6sised ttidrukud olid ja mdtles mida teha
saaks. Siis arvas ta. "Kohe tuleb minu mees
koju. Vdibolla teeb ta kasti veel korra lahti. See
pole kerge t66, sest kast on puust ja naeltega
kinni l66dud. Vdibolla saame teda veenda.
Tulge k66ki."
Seda ei lasknud tudrukud endale kaks korda
6elda. Nad istusid ja lasid proua Hartmanni
pakutud kakaol hea maitsta.
Ei liiinud kaua aega, kui htirra Hartmann koju
tuli. Tema naine liiks talle vastu ja tildrukud

kuulsid neid esikus vaikselt

teineteisega

riiiikimas. MSne hetke pirast astusid m6lemad
sisse.

"Kas ma pean kasti jalle lahti tegema?" kusis
hiirra Hartmann tdsise nioga. "Eile naelutasin
ma ta suure vaevaga kinni. Vdibolla soovite te
seda ise teha?" Riiiikimise ajal ilmus tema

silmisse naeruhelk. Seda nlihes

ttidrukud: "Palun, palun, hiirra Hartmann. Meie
aitame teid."
"No hasti!", andis hiirra Hartmann jiirele.
K6ik laksid keldrisse ja varsti v6is sealt kuulda
klopsimist 1a kangutamist. Lapsed seisid
pinevusega seal juures. Kui Snneliku nad olid,
kui lOpuks tiks laud lahti tuli. Hlrra Hartmann
pani kae kasti sisse. "Siin tundub olevat veel
natuke ruumi, just nuku jaoks. Selle saab siia
sisse panna", arvas ta.

Viimane

pilk nukule ning siis riindas see

suurde kasti ja laud naelutad jalle kinni.

"See oli ka viimane da9", arvas proua
Hartmann enne, kui ta lastega hiivasti jattis.
"Nukk jduab kindlasti jduludeks Hiinasse. Ma
tahaksin vdga teada saada, mis sellest nukust
edasi saab. Jumal paneb sellele kindlasti oma
6nnistuse."
Koduteel riiiikisid ttidrukud sellest, kui tore on
midagi Jeesusele teha. Stidames otsustasid
m6lemad Teda ustavalt teenida.

4. pilt
Selle ajal t66tas Hiinas uks saksa misjoniir, 6de
Ruth Baumann. Ta riiiikis Jeesusest sealsetele
inimestele, kes olid patupimeduses ja teenisid
ebajumalaid. Tema t6ol oli viihe tulemusi.
Inimesed niiisid jiiavat evangeeliumile suletuks.
Kuid see misjoniir usaldas oma Jumalat. Nii
koges ta ikka ja jiille, kuidas m6ni inimene
Jeesuse poole p66rdus ja r6Smsaks
Jumalalapseks sai.
Sel aJal elas Hiinas riks noor indialannast
tridruk. Adina oli 15 aastane ja parit rikkast
vtirstiperekonnast. Ehkki ta nii noor oli, pidi ta
varsti abielluma. Gopal, tema kihlatu, oli

samuti vrirsti piiritolu. Mees oli varem tihes
misjonikoolis kiinud ja seal saksakeelse
hariduse saanud. Ta armastas seda keelt ning
seepiirast soovis ta, et ka tema pruut saksa keelt
6piks. Nii otsiti Adina jaoks tihte saksa keele

dpetajat. 6de Ruth sai seda teada ja pakkus
ennast 6petajaks. Ta niigi selles head vdimalust

noorele viirstinnale seletada
Jeesusest.
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anusid

evangeeliumi

Adina oli vdga andekas ja tegi

kiireid

edusamme. 6ae Ruth tundis suurt r66mu selle
tile, et v6is juba ltihikese aja jiirel Adinaga

natuke sakpa keeles vestelda. Vaimulike asjade
koha pealt oli Adina tiiielikus teadmatuses. Ta
elas nagu pimeduses. (Inimesi, kellel puudub
kristlik usk, kirjeldatakse kui pimedaid ning
nende elu kui pimedust.)
6de Ruth kasutas seepiirast igat v6imalust, et
jutustada Adinale t6elisest Jumalast, kes tegi
taeva ja maa. Ta ritles Adinale ka, et inimesed

patused ja Jumalale s6nakuulmatud.
Seejuures rii2ikis ta nende inimeste lootusetust
olukorrast, kes ilma Jumalata elavad. Adina
teadis oma religiooni kaudu, et inimesed elavad
ilma lootuseta. See polnud talle v66ras. Kuid
Piiiistjast ja Vabastajast ei teadnud ta midagi.
Ta polnud kunagi midagi kuulnud Jumala
Pojast, kes maa peale inimesi nende pattudest
vabastama tuli. P6nevusega kuulas ta, kuidas
6de Ruth jutustas Jeesusest, kes haigeid terveks
tegi ja surnuid liles ?iratas. Ta ei suutnud siiski
mdista, et see Jeesus, kes kunagi midagi kurja

on

ei teinud, ristil

surema

pidi.

Sellisesse

ta ei m6istnud.
jalle
k6ikv6imsast
5de Ruth

Jeesus.esse peab uskuma? Seda

Uhel piieval kui
Jeesusest jutustas, tillatas Adina teda
ktisimusega. "Kas Jumal suudab tdepoolest
k6ike?"

"Ja", kinnitas 6de Ruth r66msalt,

"Jumalale
pole miski v6imatu."
"H6sti, siis peab Ta mulle meie j6ulupeoks tihe
saksa nuku kinkima. Sellise nuku, mida ma
tihes vtirstiperekonnas niigin. Sellel nukul peab
olema sinine kleit, kuna hiinlased oma usulistel
pShjustel seda viirvi ei kannata." Adinale ei
meeldinud hiinlased ja seda ta ka oma delduga
kinnitas.
Kurvalt l6petas 6de Ruth tunni. Ta lcisis
endalt: "Kas Adina mdistis t6epoolest nii viihe
sellest, mis ma talle Jeesusest riiikisin?"
Kuidas v6is uhel noorel tUdrukul nii lapselik
soov olla!
Kodus anus Ruth Jumalat: "Issand, Sa tead
k6ike ja ka seda, et mina tihtegi nukku
jduludeks ei suuda muretseda. J6ulukast on
Saksamaalt ammu juba teel. Kuid Sina tead
kdike, mis sellesse soovi puutub. Sina suudad
k6ike. Pii2ista Adina pimedusest. Aamen!"
Jiirgmisel tunnil kusis Adina viiljakutsuvalt:
"Noh, kas titlesite minu soovi Jumalale edasi?
Kas Ta vastab sellele?"
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"Jumal

on p0ha Jumal. Temaga ei

saa

kergemeelselt kaituda, Adina."

6ae Ruthil oli palju
ettevalmistusi koguduses teha. Kuid tahtsam
k6ikidest toimetamistest oli tema jaoks see, et
sellel ajal m6ned inimesed said oma ellu
valguse ja hakkasid evangeeliumisse uskuma.
Adina tegi ta sudame raskeks. Ruth pidas seda
v6imatuks, et soovitud nukk jSuludeks tuleb. Ja
kui see ei tule, siis peab ta sellega arvestama, et
Adina oma s0dame evangeeliumile sulgeb.
J6ulukast saabus. 6de Ruth avas selle suure
pdnewsega. Kdigepeale luges ta sisuloetelu.
Saadetud oli palju kasulikku, kuid mitte tihtegi
nukku. Ta julgus kadus ning kadus ka kogu
r66m asju lahti pakkida. Kuid siis noomis ta
ennast: "Nii palju kingitusi ja sa pole
tiinulik." Uksteisejarel v6ttis ta puulauad dra.
Ntihtavale tuli palju ilusaid kingitusi. Need
valmistavad hiinlastele kindlasti palju r66mu!
Siis v6ttis ta tihe pakikese katte. See oli arrnsa
siidipaberiga limbritsetud. "Mis selles olla
v6ib?", ktisis ta endalt. Ettevaatlikult eemaldas
ta paberi ja mis ta leidis? Uhe imeilusa sinises
kleidis ja heledate juustega nuku, mis niigi
piiris sakslase moodi virlja. "Oh Jumal, Sa oled
nii helde. Tiinan, tinan", titles ta liibi pisarate.
Nriiid asus ta pakkide jagamisele. Ta kujutas
ette hiinlaste r65mu ning ikka ja jalle pidi ta
Jumalat tiinama heledate juustega nuku eest.
Kes kull selle saata v6is?
J6ulud liihenesid.

5. pitt
Enne koguduse avalikku jdulupidu liiks 6de
Ruth vtirstide villa juurde, kus Adina elas. Tal
oli kaes ilus pakike. Toaukse ees pani ta paki
peale viiikese puust s6ime, asetas sellesse
rohelise oksa koos ktitinlaga ja stiiitas laitinla
p6lema. Siis astus ta sisse ja tervitas armsa
j6ulusooviga'. "Yaata, ma kuulutan teile suurt
r66mu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on
ttina srindinud Piiiistja." Ta pani paki lauale ja
titles ktiega s6imele niiidates: "Siin on sulle
minu Piiiistja saadetud j6ulukink."
Imestades vaatas Adina s6ime ja p6levat
kurinalt. "Oi, kui ilus", r66mustas ta. Siis
libises aga pettumuse vari tile ta nrio: "Aga see
pole ..." - "Tee pakk lahti", julgustas teda 6de
Ruth. Kiiresti v6ttis Adina paki; harutas sellelt
paberi ja hiiuatas: "Minu sinine nukkl"
Vaimustunult v6ttis ta nuku kiitte ja surus selle
enda vastu. Siis imetles ta seda igalt poolt. "Ta

on nii ilus ... ja tal kiiivad silmad kinnija lahti."
R66msalt htippas Adina toas ringi.
Korraga jai ta tisna tdsiseks. Ta vaatas oma
6petajat ja titles: "Niitid tean ma piiris kindlalt,
et teie Jeesus suudab k6ike. Teie piibliraamat
raagib t6tt. Nuud tahan ka mina Jeesusesse
uskuda, kuna Tema kuuleb palveid. India
jumalad seda ei tee. Seepiirast ei taha ma ka
nendega enam tegemist teha. Ma tahan ainult
Jeesust uskuda."

6. pilt
6de Ruth oli riliSnnelik. Ta langes p6lvedele ja
tdnas Jumalat Adina piiiistmise eest. Ka Adina
p6lvitas. Ta palus: "Armas Jeesus, ma olen
isekas ja patune. Palun, andesta mulle. V6ta
minu elu. See kuulub Sulle." Nukk ei olnud
enam tihtsaim, k6ige olulisemaks oli saanud
Jeesus. Ja selle tile r66mustas 6de Ruth k6ige
rohkem.

6de Ruth tundis ennast rikkalikult 6nnistatuna.
Jumal oli tema palvet kuulnud ja Adina tema
isekast elust piiistnud. Tookord ei aimanud ta
milliseid tagajargi see hiljem toob. R6Smsalt
asetas ta oma kae Adina rimber. Siis tunnistas
Adina: "6de Ruth, ma olen teid tihti
kurvastanud ja haavanud. Ma olen teile palju
vaeva valmistanud. Mul on kahju. Palun
andestage mulle. Nurid laheb k6ik teisiti."
Siis palus ta: "Kas ma tohin tulla kaasa
koguduse j6ulupeole?"

"Loomulikult, kui su peigmees seda lubab",
vastas 6de Ruth.

"Ma tohin k6ike teha, mida ma tahan. Minu
peigmees armastab mind nii vtlga, et ta on seda
mulle lubanud. Ja tema peab ka Jeesust tundma
6ppima."
Varsti istus indialanna hiinlastest kristlaste seas
ja pidas koos nendega j6ule. Saksa misjoniir
jagas j6ulus6numit. Adina v6is r66muga
uskuda Issandasse Jeesusesse, kes oli siia
maailma tulnud, et k6ikide patud endale vdtta
ja ristil meie eest surra. Ta poleks iialgi
arvanud, et see Jeesus vdib ta nii 6nnelikuks
teha. Tema sildames polnud enam viha teise
rassi vastu. Ta oli r66mus olles koos
hiinlastega, kes samuti Jeesust armastasid.
Sellest piievast alates jutustas Adina teistele
inimestele Jeesusest. Gopal oli esimene, kelle
ta Jeesuse juurde juhtis. Tema muudetud elu oli
noorele vtirstile tunnistuseks. Hiljem ilmnes
selgelt, et ta oli Jeesuse kasuks otsustanud - ja
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mitte ainult oma pruudi soovi piirast. Varsti

ja Gopali nende usu
piirast vurstiringkondades olevate inimeste
pii.rast seda hakati Adinat

poolt taga kiusama. Nende vastu t6usis suur

viha. Siiski vaatamata halvakspanule

lasid

m6lemad endid kristlastena ristida. Hiljem
andsid nad kogu oma elu Issanda teenistusse.
Nad alustasid misjonitood Indias oma maa
rahva seas.

Mdned aastad liiksid. 6ae Ruth

reisis
puhkusele koju Saksamaale. Ta tuli sinna kanti,
kus elasid Katrin ja Ester ning krilastas seda
kogudust. M6lemad ttidrukud olid ikka veel
Hiinast vdga huvitatud. Nii istusid nad
kuulajate seas, kui 6de Ruth riiiikis oma t66st
Hiinas.
"V6ibolla kuuleme me ldpuks midagi oma
sinisest nukust", arvas Katrin.
"Ara loo endale illusioone", vastas Ester.
6de nuth kirjeldas vtiga ilmekalt seda, mis
Jumal Hiinas teinud oli. Ldpus titles ta: "Ntitid
tahaksin ma teile oma elu ilusaimast
kogemusest jutustada. Mul oli imeline
v6imalus rihele indialannast vtirstilapsele saksa
keelt 6petada. Ma niigin selles ka tiheaegset
v6imalust ttidrukule Jeesusest riiiikida, kuna see
vtirstilaps oli viilismaailmast tisna ira l6igatud.
Kui see ttidruk sai teada, et meie suur Jumal
suudab k6ike teha, tahtis ta Teda proovile
panna. Natuke enne j6ule iitles ta: "Kui teie
Jumal k6ike suudab, siis peab Ta mulle saatma
j6uludeks tihe sinises kleidis saksa nuku.
Hiinlased vihkavad seda vtirvi usulistel
pdhjustel - ja see Wrstilaps vihkas hiinlasi.
Katrin ja Ester kuulasid p6newsega loo l6puni.
Peale ettekannet embasid nad suurest r66must

teineteist. Nad liiksid misjoniiri juurde ja
jutustasid talle, kuidas nad nuku Hiinasse
saatnud olid.

Vahepeal olid teised lnilastajad kogunemisruumist lahkunud. Siis tegi 6de Ruth
ettepaneku: "Tiname Issandat Jeesust veel
koos Tema juhtimise eest ja ka selle eest, et Ta
Adina ptiistis."
Kcithe Dorn

