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TAHEKE JUTUSTAB

Mind on joonistatud paljudele piltidele. Mind on uuritud ldbi teleskoobi. Minust on raagitud
tarkade seltskonnas ja minu jargi on oldud teel ltibi suure k6rbe.
Mina olen teht, j6ulutaht.
Ja tena ma jutustan teile kuidas see k6ik tegelikult oli.

TULEB MAARJA, ASKELOAB OMA TOAS.- ILMUB INGEL.

-' MAARJA KUULEB JUMALA SONUMIT.

Ma olin parasjagu k6rgel taevas ja ei marganudki kohe inglit, kes astus Naatsareti Maarja
tuppa. ,,Tere", Utles ingel. ,,Oled leidnud armu Jumala juures."
Ja ingel rditikis, et Maarja toob ilmale poja, kellest kunagi saab kuningate kuningas.

INGEL LAHKUB, TULEB JOOSEP.
JAGAVAD ROOMU, HAKKAVAD ASJU SATTIMA.

Maarja riiiikis sellest ka oma mehele Joosepile ning Uhiselt hakkasid nad tegema
ettevalmistusi lapse siindimiseks.
Nad olid vaga r66msad ja ootuserevuses.

Kuid Maarja ja Joosepi kodumaal olid valitsejateks roomlased. Nad tahtsid rahvalt korjata
v6imalikult palju makse, et saada vtiga-viiga rikkaks.
Maarja, kelle laps oli kohe-kohe sUndimas, pidi hoopis koos Joosepiga alustama pikka ja
rasket teed kaugele Petlemma. Ja seda ainult selleks, et oma nimed rahvaloendusel kirja
panna.

JOOSEP JA MMRJA ASUVAD TEELE.
TULEVAD KUNINGAD, KES UURIVAD TAEVAST JA ARUTLEVAD OMAVAHEL.

Mul oli sel ajal vaga kiire, sest palju oli Umberringijuhtumas. Olin nii tirevil, et suurest
innukusest sahvisin siia-sinna ja hakkasin lausa pisut kirkamalt serama.
ldamaa targad mehed uurisid mind parasjagu oma pikksilmadega. Teleskoopi ei olnud siis
veel leiutatud. Nad v6rdlesid mind teiste tahtedega ja olid kindlad, et sellise ereda siiraga
tahan ma neile teada anda suurest siindmusest nende vZiikses maailmas. Ja nad otsustasid
minu jEirgi rendama hakata, et ise selle loo tunnistajateks olla.

TARGAD LAHEVAD TEELE.
TULEVAD MAARJA JA JOOSEP KOOS LAPSEGA NING SEAVAD ENNAST TALLIS
SISSE.
IMETLEVAD LAST.



'./

Ma ei oleks kunagi osanud aryata, et Kuningate Kuningas sUnnib lihtsalt keset riinnakut. Aga
nii just ldks. Maarja sai aru, et laps tahab nUUd kohe keset o6d siia maailma sUndida ja ta oli
viiga mures. Sest Joosepil ja Maarjal ei olnud ju isegi 66bimiskohta. Nii nad sinna talli
kiiruga sattusidki.
Hdrg vaatas vdga uudishimulikult kuidas imepisike ja punane maailmapdtistja pandi tema
s6ogin6usse - s6ime magama.

TULEVAD KARJASED, KELLELE ILMUB INGEL.

Olin silmanurgast mdrganud, et midagi on toimumas linna ldhedal karjamaal. Seal olid
karjased oma lambaid hoidmas ja puudsid l6kke ddres drkvel pusida.
Jiirsku ilmus taevasse ingel ja Utles, et karjased ei kardaks. Neile on just praegu sundinud
suur Vabastaja ja veel siinsamas ldhedal Taaveti linnas Petlemmas.
Kuna karjased olid nii hdmmingus, pidin mina neile teed nditama, et nad ikka 6igesse kohta
kohale jOuaksid. lngelgi Utles neile, et asugu nad kohe teele. Kuna mina ju teadsin , kuhu
minna, sdrasin neile teetdhisena taevas.

KARJASED ASUVAD TEELE JA TERVITAVAD JEESUSLAST.
TULEVAD KUNINGAD JA SUUNDUVAD SAMUTI VASTSUNDINUT TERVITAMA.

Kaugelt k6rbest ltibi suurte liivatormide olid tulemas ka idamaa targad kuningad. Need
samad, kes olid mind liibi pikksilma uurinud. Kuigi oleksin meelsasti jaanud talli katusenurka
hdrja hinge6hu soojusesse, tOusin siiski k6rgemale, et ka kuningatele teed ndidata. Minu
valguse paistel olid hirsti ndha ka kallid kingitused, mida kuningad vastsUndinule t6id: kuld,
viiruk ja mUrr.

KOIK ON SOIMES SISSE VOTNUD KLASSIKALISE ,,JOULUSUNDMUSE ASENDI.'.

Ma pUUdsin kogu aeg ndhtaval pUsida, sest teadsin, et minagi kuulun sellesse loosse.
Ja hoopis teistmoodi kui k6ik teised, olin ma olnud k6igi sUndmuste tunnistajaks. Ja
sellepiirast saan praegu ka teile k6ike seda jutustada.

Arge siis unustage teiegi mind riputada kodus oma kuuse latva, meenutamaks seda ttihtsat
lugu, mida ndgin.


