
Kingsepp Martin

PILT 1 (Martin loeb laua taga Piiblit)

Marseille’s Prantsusmaal elas vana kingsepp Martin. Ta oli elanud palju-palju aastaid koos Jeesusega. Kuid 
ta mäletas veel väga hästi seda aega, kui ta Jeesuse vastu võttis. Ka enne oli ta hea mees. Siis aga Piiblit 
lugedes leidis ta, et on patune Jumala ees. Piiblist luges ta ka, et Jeesus, Jumala Poeg, kes polnud teinud 
ainsatki pattu, tuli siia maa peale tema, Martini pärast. Jeesus suri tema pattude lepitamiseks ristil ja tõusis 
üles kolmandal päeval. Kui Martin seda kõike mõistis, palus ta, et Jeesus tuleks tema südamesse. Nüüd täitis 
ta südant rõõm. Ta tahtis teenida oma kaasinimesi. Selleks hakkas ta tegema kingi ja andis neid vaestele 
tasuta. Naabrid hakkasid seda hüüdma isa Martiniks.

Ühel jõuluõhtul võttis Martin Piibli ja luges jõuluevangeeliumi Luuka ja Matteuse evangeeliumi järgi. Ta 
mõtles: Kui Jeesus sünniks täna, jõuluöösel minu kodulinnas, tahaksin Teda kindlasti näha. Kui õnnelikud 
olid karjased, et võisid Teda näha. Aga kui Jeesus tuleks neil jõuludel minu juurde külla, mida võiksin Talle 
anda? Ma annaksin Talle need kingad, mis said valmis just pühade eel. Martin võttis riiulilt kaunid hõbedaste 
pannaldega kingad. “Need ma annan Talle.”

Martin palus: “Jõululaps Jeesus, ma olen vana mees ja varsti, tean, saan Sind näha. Aga anna, et võiksin 
juba nendel jõuludel Sind näha!”

Martin läks magama, mõeldes ise – milline oleks küll järgmine päev – esimene jõulupüha – kui Jeesus 
tuleks.

Hommikul ärkas ta vara. Ta vaatas üle toa, mis oli jõuludeks korrastatud. Põrand oli pühitud, kaunistatud 
puuokstega ja üle riputatud puhta liivaga. Nüüd kattis Martin laua. Pani lauale piima, saia ja mett. Siis süütas 
ta pliidi alla tule ja keetis kohvi.

Kui kõik oli valmis, hakkas ta ootama, millal Jeesus tuleb. Kaua aega ei tulnud kedagi. Siis nägi ta aknast 
tänavakoristajat, kellel oli külm. Pühkides puhus ta tihti kätele ja puhastas jälle edasi.
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Martin läks uksele: “Tule, tänavapühkija, joo minuga koos kohvi!” Mees tuli. Nad jõid koos jõuluhommiku 
kohvi ja tänulikult läks mees tagasi tänavale, et lõpetada töö.

Läks mööda pisut aega. Martin vaatas aknast välja ja silmas halvasti riietatud vaest naist vaevaga kandmas 
väikest poissi. Martinil hakkas neist kahju. Ta läks välja ja kutsus nad vähekeseks ajaks sisse sooja. Naine 
jutustas, et ta on haige ja peab minema haiglasse. Mees on merel ja nii loodab ta, et teda võetakse haiglasse 
koos lapsega. Martinile meeldis see poiss. Ta andis külalistele piima ja leiba. Poiss sõi meeleldi.

PILT 2 (Väike poiss kingad käes)

Martinile jäid silma ta väga lagunenud kingad. Talle meenusid uued kingad riiulil. Pikemalt aru pidamata võttis 
ta need ja andis poisile. Kingad sobisid nagu valatult. Rõõmsalt tänasid nad Martinit ja jätkasid oma teed.

Mitu külalist käis sellel jõulupäeval Martini toas. Kõik nad kogesid sõprust ja armastust. 

Saabus õhtu. Taevas süttisid kirkad tähed. Neid vaadates mõtles Martin: “Jeesus ei tulnudki minu juurde 
täna. Olen veidrik vana mees. Jeesus ei võinudki tulla.” 

PILT 3 (Rõõmus Martin)

Enne magama minekut avas ta veel oma Piibli ja luges Matteuse evangeeliumist 25:40: “Tõesti, ma ütlen 
teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle.” 
Nüüd sai Martin rõõmsaks. Jeesus tuli siiski minu juurde, minu majja. Mina ainult ei tundnud Teda. Ta tuli  
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tänavapühkijana ja ema ning lapsena. Sellepärast oligi nii hea juua kohvi selle mehega. Ja kui rõõmsad olid 
poisi silmad. Õnnelikult pani Martin oma käed õhtupalveks: “Tänan Jeesus, et tulid siiski minu vaesesse 
majja!”

Jeesus tahab ka sinu juurde tulla nendel jõuludel.

Kas kutsud Jeesuse oma jõulukülaliseks? Ta tahab olla sinuga igal päeval.
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