ISA MARTINI JOT]LUD
Jdulundidend

Tegelased:

Isa Martin, kojamees, noor oaino lapsega, kduEqd, jutustaja.
Tegevuskoht: Isa Martini tuba, kus on laud, sellel lina; koMool; prillid; piibel, viiike raarnat
(evangeelium); palju kingi ja viiikese lapse kingad; lamp; kohvikann ja-tassid; piimakann, v6ileivad;
aken; reguleeritava helendusega valgus; magnetofon.
Jutustaja: Kas te tunnete isa Martinit? Ta on lihtne kingsepp, l<es parandab kiikide iimbntsl<onna
inimeste saapad ja kingad iira. Vanadusest on tal niigemine l<ehval<s jiidnud ja ta ei saa
enam utsi kingi teha. Kuigi teie ei tunne teda, siiski kiik iimberkaudsed peaiad tenTast
lugu, sest n tueb oma tddd larralilarlt. Yiimasel ajal peenkse isa Martiiit usWikutrs,
sest ta loeb tihti oma suurt raamatut
- Piiblit. Sedavdib ndha, kui piiluda tema almast
sLsse.

{
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Isa Martinil on elus olnud palju muresiZf Tema naine suri ammu ja tema lapseil ei kii
teda vaatamas. @atts)
Oli jduludhtu. Vdljas oli killm ja niiskz, aga isa Martini toas oli valge ja soe. Ta oli
ldpetanud ti)d ja s66nud oma supi dra. Tuli pralaus pliidi all ja tema ishn lcowtoolis,
prillid nina peal ja luges.
Isa Martin: @iibel nii"htaval) ja ta t6i ilmale oma esimese poja ja mtihkis Ta mrihhnetesse ja asetas
Ta sdime, sest neil polnud muud aset majas. Sest neil polnud muud aset majas. ...ei
olnud muud aset ... ei olnud Temale aset!
(Vaatab ringi oma lihtsas, puhias toas)
Siin olel<s Talle kiill ruumi olnud. Temale ... lui Ta olelcs tulnud. Oletrs lawa rddm
olnud Tedavastuv1tta. Ma oleksin kogu toa Temale jcitnud. ... et olnud Temale aset.
O| mil<s Ta ei tule minult aset paluma?
(Vaatab flmberringi)
Mina olen iiksi, mul ei ole kedagi, kelle peale vdiksin mdtelda. Kdigit on sugulased ja
sdbrad, kes killl minwt hoolilcs? Kui r66mus ma oleksin, kui Temaitels miiu juuris.
Kui niiild olel<sid estmesedi6ulud. Kui Jdululaps -- meie Pciristja tulelcy trina ahtut maa
peale. Kui Ta otswtalcs tulla minu majje. Oi, iuidas ma Tema-eest hoolitsepsin!
Kuidas Teda teenikin. Miks Ta ei tule enam samal viisil nagu varem?
Mida ma Talle annaksin? Piiblis rcir)gital<.se, et ldamaa targad tdid Tatte latlda, viirukit
ia miirri, aga minul ei ole midagi selltst. Nemad otid rikkad mehed.
Ago knriased, mida nemad Talle andsid? Sellest ei rririgita midagi. Vdib-olta nad ei
jdudnud midagi kaasa vdtta"
Ago nilild mA teen, mida ma Talle annaksin.
(T6useb ja upitab riiulilt kaks vdikest lapsekinga, mis ta oli hoolikalt paberisse
missinud) Siin need on, need olel<sin andnud Temale, minu meistritdd. Tema ema olel<s
kindlasti imetlenud neid. Ago mida ma ni;i)d ometi m6tlen?
Q.{aeratab omaette)
Tdsi mis tdsi, niiild ma rcicigin ki;ll rumalusi. Kuidas ma vdin sellist asja ette kujutada?
Justlati Jdululaps vajak^s minu vciikest kodu ja neid kingi.
(Martin istub juille, vtiljast kostab tinaval liikujate heaai" Martin on j6dnud tukkuma.
Llhedalt kostab vaikne hrizil: "Martin!,,)
Martin:
Kes seal on? (vaatab ukse poole)
Hliil:
Martin, sa tahtsid mtnd nriha. Vaata homme trinavale hommikust 6htuni, sits nried mind
mooda minemas. Pilila mind rira tunda, sest teist korda ma enam siin maailmas sinule
ei ilmu.
Heel kaob, Martin h65rub silmi. Kostavad keskoo kellaloogid -- l2 pauku. Lamp laual
on kustnud.
Martin:
See on Tema. Ta lubas minna minu majast mooda. Ago lai see oli vaid uni?Ega sest
midagi. Mina ootan Teda ikka. Ei ole Teda kunagi niinud, aga olen imetlenui.Tema
pilti kdigis kirikutes. Kiill ma ta cira tunnen.
Martin jaeb magama, tuled Um*tX1*

Jutustaja:

Ammu enne hommikut silttis kingsepa toas vtitke lamp. Ma.rtin keetis endale trohvi ja
isttts alcna alla ootama valguskiirt ia inimesi tcinaval. Vtihehaaval hakkns valgenema ja
Martin nrigt kojameest, kes alati ilmus trinavale, ltommikul kdigist teistest vaiem. Xuia
Martinil oli trihtsamat teha, lai lajameest vahtida.
Vrilias paistis olevat lcillm, sest kaiamees vehkis luitega ja trampis jalgu, et sooja saada.
Martin mdtles: "VAeseke, tal on ikl@ veel lcillm" Trina on pilha, age tema peab tood
tegema. Pakuksin talle 6ige tassi kolwi."
Martin koputab aknale, kojamees vaatab akna poole.
Tulge sisse ja soojendage end pisut!
Aitrih, hea meelega. Milline jube ilm, nagu Pdhjanabal.
Kas joolaite tassi kohvi?
Killl te olete hea inimene. Jooksin meeleldi kohvi. Polegi veel saanud.
Martin annab kiiresti kiilalisele tassi kohvi ja kiirustab ikna juurde tagasi, uurib
hoolega, egdkeegi pole vahepeal aknast-mcioda liiinud.
Misprirast te alcnast vrilja vaatate?
Ma ootan otna Priristjat.
Pcicistjat? Mis hrida teil siis on, millestvaja pridsta on?
Mina rritigin hoopis teisest Ptiristjast.
Ah nii. Millisest siis?
Pricistjast, kes vdib tulla millal iganes tahab ja Ta lubas jwt trina tulla. Ka teie ei tunn'
Teda? Ta on Jeesus-Jdululaps.
Olen latulnud inimesi Temait rtirikivat, aga mina ei tunne Teda. Kus Ta elab?
Jumal andis oma Poja, et Ta lunastal<s meid meie pattudest. Ta silndis Petlemmas. Ja
ingel iltles knrjastele: "Arge kartke!^!esl vaatA, *i l*ulutan teile suurt rddmu, mis
saab osalrs k1igele ralwale: sest teile on ttina Taaveti ltnnas silndinud )nnistegija, ftes
on Issand Kristus! Tema on minu Pcicistja.
Martin vaata hoolega aknast vilja"
Te siis ootate Teda? Mulle tundub, et te ei nrie Teda sellisena, nagn ette lntjutate. Aga
sellest pole midagi, te olete niii.danud Teda minule. Ka mina tahiicsin lugecla teie siurt
raamatut. ...Ma olen kindel, et te pole asjata kulutanud aega trina homitlatl, kuigi priev
pole veel 6ieti alanudki. Suur trinu! Nrigemiseni!
Akna taga on valgeks liiinud.
!og, tundi hiljem hakkas Martinile silma ill<s noor naine lcoos lapsega, tres olid vriga
kehvasti riides. I{aine oli nii kalwatu, et Martinil hakkas temast kntjur. Vdib-olla
meenutas see talle tema oma tiitart.
(avab ukse, kui naine on mciodumas) Hei, tulgeslssel
Naine lapsega tuleb sisse.
Vaesekese:d! Kindlasti sooviksite silila vdileiba, lui olete natuke sooja saanud. Eks ju?
Ja lapsele kwlul<^s rira tas,s piima. Siin ongi piimakann. Soojendage end ja andpe
vriilcseke minu laitte. Palju aastaid tagasi olid minulgi lapied ja-*o
nendega
ilmber luiia. Laps paistab terve olevat. Aga mida! Ti pole mlie kingi "tt*n
jalga ponrid.
Mul ei ole"
Oodake! Mul on sobiv kingapaar.
Ema vastupuiklemisest hoolimata paneb Martin kingad lapsele jaiga" Ta ohkab omaetteo
sest tal on kahju loobuda oma meishitciost"
(omaette) Noh, ega mina nendega enam midagi tee.
Martin liiheb akna juurde ja uurib hoolega tdnavat, nii et nainegi hdmmastub.
Mida te nti hoolega vaatate?
ootan oma Priristjat. Kas teie tunnete Jeesust, meie Issandat?
Jah! (teeb ristimdrgi) Alles hiljuti lugesin oma katekismust.
Mtna ootan Teda.
Kas te usLtte, et Ta kiheb siit mooda?
Jaa. Ta iltles minule.
See on vdimatu. Minagi sooviksin jririda siia, et Teda ncih,a, lai see on tdsi. Aga te olete
kindlasti eJ<stnud. Nilild ma pean minema, et haiglasse j6uda.
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(annab naisele viiikese evangeeliumiraamatu) Vdtke see viiike raamat. Lugege seda
hoolega. See ei ole lciill sama, mis Teda niiha, aga peaaegu sama. Ja vdib-olla niiete
Teda htnagi hiljem.
Tund latlub tunni jdrel, inimesi miiddub alawst iilsteise jdrel. (Sammude kaj a) Pddstjat

ei olnud niiha. @imeneb).
Noori ja vanu, t66mehi, pereemasid, rtkJaid ja vaeseid, igasuguseid inimesi ldfts
m66da. Aga Jeesust ei olnud ndha ega lcuulda.
Martini silmad vtisisid. Jduluhtu pdevad on lilhil<esed. Haklas pimenema, 6htu jdudis
kiitte. Enam ei olnud mdtet isnda ahta juures. Mdi)ilakiiijaid ei olnud enam pimednses
niiha. Vana nees oli latrb.
Martin: (omaette pobised es) See oli itrka uni. Aga siiski ma lootsin oma Pddstjat ndha.
Jutustaja: Pdrast dhtusdi;ki avas Martin oma suure raamatu ja proovis lugeda, kuid ei suutnud.
Martin:. (kordab) Ta ei tulnud ... Ta ei tulnud ...
Jutustaja: Akki ldks toas iileloomulilatlt valgelc ja*uigi ula on kinni, saab vriikz tuba tiiis ininesi.
Seal on l<ojamees, -noor naine lapsega ja teisi, keda isa Martin piieval aitas ja
toitis.
Nad Mik iitlevad: Kas sa ei nd.inud mind?
K6ik jfiekorras: Kas sa ei ndinud mind?
Martini ftiisib igaiihelt) ,4 ga lces sina oled?
Laps noore naise siiles niiitab s6rrnega Martini ees Piiblis lahti olevat kohta.
HZi?il:
(loeb) Tulge siia, minu Isa 6nnistatud, piirige kuningriik, mis teile on valmistatud
maailma asutamisest! Sest mul oli niilg ja te andsite mulle s iia, mul oli janu ja te
jootsite mind; 'ma olin v66ras ja ie vdtsite mind vastu. ... Tdesti ma iitlei teile, mis te
iganes olete teinud ilhele nende mu viihemate vendade seast, seda te olete minule
te inud. (Mt 25, 34-3 5 ;40)
Seatud jutustuse "Isa Martini
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