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Jõulunäidend “Jeesus tuli kõikide jaoks” 
 
Reporter: Tere, minu nimi on Roberta – TV 4. Tere tulemast meie erisaatesse. Sellel 

aastaajal räägitakse tavaliselt palju Jeesusest ja sellest kuidas Ta tuli Päästjana 
maailma. Meie kavatsesime välja selgitada kuidas inimesed Jeesust tunnevad ja 
avastasime mõned üllatavad tulemused. Järgnevalt loen teile mõne väljavõtte meie 
reportaažist. 

 (Vaatab märkmeid ja hakkab lugema. Samal ajal tuleb lavale laps) “Ma arvan, et 
Jeesus ...” 

 
Laps: “... on täiskasvanute jaoks. Ma tean te Ta tuli Jõulude ajal beebina, kuid kõik see 

päästmise kraam on täiskasvanute jaoks. Ma olen selle mõistmiseks veel liiga 
väike. Ja ma ei saa niikuinii olla misjonär või anda raha kiriku jaoks enne kui ma 
olen suur. Jeesus ei saa mind kasutada. Minu jaoks on Jõuluvana. Tema on 
väikeste laste jaoks. (Läheb ära.) 

 
Reporter: (Alustab lugemist, kui vana inimene tuleb lavale.) Meie järgmine tsitaat ütleb: 

“Jeesus on ...” 
 
Vana inimene: “... noorte ja lootustäratavate jaoks. Minu elu on peaaegu läbi. Ma olen 

jõudnud nii kaugele: milleks praegu veel midagi muutma hakata? Pealegi Jeesusel 
pole mind vaja. Ma olen Tema jaoks liiga vana. Ma olen Tema jaoks kasutu.(Läheb 
ära.) 

 
Reporter: (Vaese-välimusega inimene tuleb lavale.) Kolmas vastus kõlab järgmiselt: 

“Jeesus? See on Jumala Poeg, ...” 
 
Vaene inimene: “... keda kutsutakse Rahuvürstiks? Jeesus ja usk on rikaste jaoks nende 

ilusates kirikutes. Jeesus ei hooli minust. Kui Ta seda teeks, kas ma siis elaks siin 
prügimäel ja mul oleks kõht tühi? Ja veel, milleks Jumalal oleks mind vaja? Minul 
pole Talle midagi anda. (Läheb.) 

 
Reporter: (Rikka välimusega inimene tuleb lavale.) Ja siin  nüüd viimane vastus: “Ma ei 

vaja Jeesust. ...” 
 
Rikas inimene: “... Ma elan õnnelikku elu ja mul on kõik mida ma vajan: suurepärane töö, 

ilus maja ja kaks imelist autot. Mida võiks veel tahta? Ma olen õnnelik. (Paus.) 
Enamasti. Ma ei näe küll palju oma naist ja lapsi, kuid nad teavad, et ma armastan 
neid. Mõnikord tunnen ma küll imelikku tühjust sees, ... kuid mul pole Jeesust vaja. 
Ta on vaeste, nõrkade ja edutute jaoks. (Läheb ära.) 

 
Reporter: Me leidsime, et need vastused tekitasid segaduse. Kui Jeesus ei tulnud 

vanade, noorte, vaeste või rikaste pärast, siis milleks Ta siia tuli? Et seda välja 
selgitada, vaadakem tagasi sündmustele, mis kaasnesid Jeesuse sünniga. 

 
(Maarja tuleb sisse 4-5 klassi vanuste lastega.) 
 
Maarja: Kui ingel tuli minu juurde, siis ma ehmusin kohutavalt. Ma ei mõistnud miks saatis 

Jumal ingli minu juurde? Ma olen lihtsalt üks noor tüdruk ilma raha ja harituseta. Ma 
olin lausa šokis kui kuulsin, et ma saan endale Jumala Poja. Mina, Maarja, sünnitan 
Päästja! Ma hakkasin Issandat selle eest tänama ja kiitma, et Ta oli välja valinud 
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minu Temale austust tooma. Ja sel hetkel andis Püha Vaim mulle laulu millega 
Jumalat kiita. (Loeb Maarja ülistuslaulu Piiblist Lk 2:46-50) Mu hing ülistab 
Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest Ta on 
vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad 
mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja 
püha on Tema nimi ja Tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes Teda 
kardavad.” 

Maarja: Jumal andis mulle võimaluse Teda ülistada. Mul polnud vaja selleks suureks 
kasvada, et Jumalale austust tuua. 
Kuidas saavad noored inimesed Jumalat austada?  
(Tekst tähekestel millel suured tähed ÜLISTA) 

1.laps: “Minge kõike maailma ja kuulutage head sõnumit” Markuse 16:15. Me saame 
austada Jumalat rääkides oma sõpradele Jeesusest. 

2.laps: “Armastage üksteist” 1. Johannese 4:7. Me saame Jumalale austust tuua 
armastades inimesi Jumala armastusega. 

3.laps: “Pange vastu saatanale, siis ta põgeneb teie juurest.” Jaakobuse 4:7. Me saame 
Jumalat austada, kui me ei anna järele saatana kiusatustele. 

4.laps: “Ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.” Filipi 2:4. Me saame 
Jumalat austada asetades teised esimeseks. 

5.laps: “Andke andeks nõnda nagu Issand on teile andeks andnud.” Kolossa 3:13. Me 
saame Jumalat austada andes teistele andeks. 

6.laps: “Ärgu keegi mõelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, 
käitumises, armastuses, usus, puhtuses!” 1. Timoteose 4:12. Me saame austada 
Jumalat olles teistele heaks eeskujuks. 

(Lapsed lähevad ära.) 
 
Reporter: Nii et Jeesus tuli päästma noori inimesi. Ta armastab neid väga. Jumal saab 
kasutada lapsi, et teha tähtsaid asju. Kuid kuidas on vaeste inimestega? Kas Jeesus tuli 
ka nende jaoks? 
 
(Kolm teismelist tulevad vanades riietes. Nad istuvad lõkke ümber maha.) 
 
1. karjane: Mehed, siin on tõepoolest külm. (Hõõrub käsi kokku ja lõdiseb.) 
 
2. karjane: Jeh, mõnus, kuum kakao kuluks küll praegu ära. 
 
3. karjane: No problem. Ma käin Petlemma lamburgeris ära ja toon meile midagi sooja. 
Hmm, on teil kutid mõnel raha ka? 
 
(Kõik jäävad vaikseks ja vaatavad talle otsa.) 
 
1. karjane: Kas sul endal pole? 
 
3. karjane: Ei, mul pole mitte leptonitki.  
 
2. karjane: Selge, selge, saime aru. Kas kellelgi pole siis üldse raha? 
 
(Vaatavad oma taskuid ja raputavad päid.) 
 
1. karjane: (Ohkab.) Me oleme haletsusväärsed. 
 
3. karjane: Oh, ja mina tundsin juba kakao lõhna. 
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1. karjane: Kuule kutt, kohvilõhn on su lõhnade valdkonna probleemidest küll viimane. 
 
3. karjane: (Nuusutab ennast. Mõistes, et märkus on tõsi, põrnitseb ta 1. karjasele otsa) 
Kaamelilõhn, ja siis? 
 
2. karjane: Kuulge aitab juba. Me kõik haiseme. Sellepärast me siin väljas olemegi selle 
asemel, et linnas elada. 
 
3. karjane: Jeh, lambad ei hooli meie halvast lõhnast. 
 
1. karjane: Teate kutid, ainus erinevus meie ja selle rikka linnarahva vahel on see, et 
nemad loevad lambaid selleks, et magama jääda ja meie loeme selleks, et üleval olla. 
 
2. karjane: OK, ees on pikk öö, nii et hakkame aga lambaid lugema. 
 
(Ingel tuleb sisse.) 
 
Kõik karjased: Mis see on? Vaadake? Jookseme minema! Paneme ajama! (Jne.) 
 
Ingel: Ärge kartke. Ma olen tulnud teile tooma häid sõnumeid suurest rõõmust, mis saab 
osaks kõigile! 
 
1. karjane: Tõesti? Mis see on?  
 
Ingel: Teile on täna sündinud Päästja. Tema on Issand Kristus. 
 
Kõik karjased: Uau! (Jne.) 
 
Ingel: Te leiate Ta linnast. 
 
1. karjane: Meie linnast? Sellest siin või? Meie väiksest Petlemma linnast? Lähme kutid! 
Vaatame! 
 
3. ingel: See olgu teile märgiks: te leiate Ta mähkmetesse mähituna ja sõimes magavat. 
 
3. karjane: Sõimes? Kummaline! Me leiame Päästja laudast? 
 
(Sisse tulevad ingliks riietatud lapsed.) 
 
Ingel: Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! 
 
Kõik inglid laulavad: Au olgu Jumalale kõrges! 
 
 1. karjane: Uau! See oli juba midagi! 
 
2. karjane: Mida me ootame? Lähme ja otsime selle sõime üles! 
 
(Karjased lähevad ära.) 
 
Laul:  
(Karjased tulevad tagasi.) 
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3. karjane:  Ma ei suuda ikka veel uskuda, et me nägime Jeesust, Messiat. 
 
2. karjane: Ma tean. Ühel päeval saab Ta meie Kuningaks! 
 
1. karjane: Ta on Jumala Poeg ja meie nägime Teda esimesena! 
 
3. karjane: Ma ei saa aru miks. Me pole ju midagi erilist. Me oleme lihtsalt vaesed 
inimesed, kes hoiavad lambaid. Miks pidid inglid selle hea uudisega just meie juurde 
tulema? 
 
(Natuke aega mõtlevad nad vaikides.) 
 
2. karjane: Mingil põhjusel tahtis Jumal, et meie Tema Pojast teaksime. 
 
1. karjane: See, et me oleme vaesed, ei tähenda, et Jumal meid kasutada ei saa. 
 
3. karjane: Jeh, Jumal saab kasutada igaühte! 
 
1. karjane: Ma olen tänulik, et Jumal valis  meid, et näeksime Tema Poega Jeesust 
esimestena. 
 
3. karjane: Ma olen nii põnevil, et tahan seda head uudist kõigile rääkida! 
 
2. karjane: Mina samuti. Lähme! Tulge! (Jne.) 
 
Reporter: Milline au! Ehkki nad olid vaesed heidikud, olid nad siiski esimesed, kes kuulsid 
Jeesuse sünnist ja läksid ning ülistasid Teda. Pole ime, et nad tahtsid sellest kõigile 
rääkida! Jumal kasutas neid, et levitada Petlemmas uudist Päästja sünnist. Üks väga 
populaarne jõululaul räägib meile sellest. Paneme selle siit käima ning teie kodudes 
(saalis) laulge kaasa. 
 
Laul:  
 
Reporter: Nüüd teame me, et Jeesus on Päästja neile, kes on noored nagu Maarja oli, 
ning vaesed nagu karjased olid, kuid kuidas on vanade inimestega, kelle elu on lõpusirgel? 
Kuidas suhtub Jeesus nendesse? 
 
(Siimeon näitleb vastavalt loetud tekstile.) 
Lugeja: Jeruusalemma linnas elas mees nimega Siimeon. Ta oli õiglane mees, kes 
armastas Jumala Sõna (Siimeon loeb kirjarulli) ja kuulis Püha Vaimu häält. (S. kuulab 
näoga taeva poole.) 
Püha Vaim ütles talle, et ta ei sure enne kui näeb väikest last (Imiteerib ikka veel üles 
vaadates lapse kiigutamist kätel), kes on Messia, kes päästab kogu rahva ja vabastab nad 
nende süüst ja patust. (Ta ristab käed rinnale ja siis sirutab need laiali.) 
Püha Vaim juhtis teda templisse, (Teeb paar sammu kõrvale.) kus ta nägi Jeesust Kristust. 
(Põnevuse ilme on näol.) Ta võttis lapse oma kätele (Võtab kujuteldava lapse oma kätele) 
ja ülistas Jumalat Tema võimsa teo eest. (Tõstab beebi oma kätel kõrgele, ülistades 
Jumalat.) 
Vana Siimeon, nuttis rõõmust (Ta kummardab pea käed näo ees.) Jumal oli kõik tõotused 
täitnud. Ehkki vana, võis ta näha Jumala Poega, (Ta tõstab oma silmad Jumala poole 
rõõmuga.) Päästjat kõigi jaoks. 
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(Anna siseneb ja näitleb vastavalt tekstile.) 
Anna nägi samuti lapsukest, (Anna kummardab palveks) templis kus ta palvetas. Kui ta oli 
juba 84 aastane. Ta polnud kunagi loobunud templis käimast. 
Ööl ja päeval paastudes andis Jumal talle erilise ülesande. Kui Jeesus tuli sinna templisse 
(Anna tõuseb ja näeb last), tundis Anna ära Ta püha näo.(Näole ilmub rõõmus ilme.) 
Ta teadis, et see oli Jumala enda Poeg ja varsti selgitas ta kõigile (Liigub ringi ja seletab 
kujutletavatele inimestele.) seda imelist põhjust miks Ta tuli. Siis ta kiitis Jumala püha 
nime. (Tõstab oma käed ja silmad taeva poole.) 

 
Reporter: Jumal armastas Annat ja Siimeoni. Ta pidas oma tõotusi ja neil oli isegi teatud 
osa Jeesuse pühitsemisel. Nad tunnistasid Teda endi Päästjana.  
Kiidame meiegi Teda koos. 
 
Laul:  
Kuidas on rikaste inimestega? Kas Jumal neid ka armastab? Neil on nii palju. Kas nad 
vajavad Päästjat? 
 
(Reporter jutustab muusika taustal ning näitlejad liiguvad vastavalt tekstile.) 
 
Reporter: Peale Jeesuse sündi saabusid Jeruusalemma targad mehed Idamaalt. Nad 
otsisid Juuda uut sündinud kuningat. (Kolm meest tulevad küsides rahvalt.) Need mehed 
olid väga rikkad ja nad olid järginud Jeruusalemmani säravat tähte. Nad tulid koos 
kingitustega mida nad tahtsid tuua Päästjale. Keegi Jeruusalemmas, isegi kuningas 
Herodes, ei teadnud Jeesuse sünnist. Targad mehed pidid jätkama tähe järel minemist. 
(Mehed lähevad edasi näidates käega kõrgele kujuteldava tähe suunas.) Lõpuks täht 
peatus selle paiga kohal, kus Jeesus oli. Targad kummardusid ja ülistasid Jeesust 
(Kummardavad Maarja ja Jeesuse ette.) ning andsid Talle ilusaid ja kalleid kingitusi. 
(Panevad kingitused Maarja jalgade ette maha ning lähevad ära.) Hämmastav! Jumal 
armastas neid rikkaid tarku mehi nii palju, et pani taevasse tähe, mis juhtis nad Jeesuse 
juurde. Nemad vajasid ka Päästjat. Neil oli kõik olemas, kuid nad võtsid ette pika 
teekonna, et tulla ja ülistada Teda. Ja kuna nad olid rikkad, oli neil Päästjale nii palju anda. 
Jeesus tuli rikaste inimeste Päästjaks. Nüüd peame me küsima ühe küsimuse: Kui Jeesus 
tuli Päästjaks neile, kes on noored, vanad, vaesed ja rikkad, tähendab see seda, et Jeesus 
tuli kõigi jaoks? 
 
(Viis teismelist tulevad. Esimesel on käes kuldsesse paberisse pakitud pakk.) 
 

1. Jeesus tuli Päästjaks kõigile inimestele. Kuld on väärismetall ja väga väärtuslik. Iga 
inimene, kes on iganes sündinud siia maailma, on Jumalale väga väärtuslik. Tema 
tegi meid ja armastab meid väga. Piibel ütleb: “See on hea ja meeldiv Jumala, meie 
Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.” 
1Tm 2:3-4. (Annab paki 2.-le, kes eemaldab kuldse pakkepaberi, mille alt tuleb 
nähtavale must paber.) 

2. Ehkki Jumal armastab meid kõiki, on midagi mis lahutab meid Temast. See midagi 
on meie patt: teod, sõnad ja mõtted, mis pahandavad täiuslikku Jumalat. Elamine 
patus on nagu elamine pimeduses. “Kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala 
aust.” Rm 3:23. Keegi pole patuta. Kõik inimesed on sündinud Jumalast lahus. 
(Annab paki 3.-le, kes eemaldab musta paberi. Nähtavale tuleb punane.) 

3. Jumalast lahusolek on kohutav. See tekitab inimestes kadunud ja lootusetu tunde. 
Kuid Jumal, Oma armastuses, kavandas tee kuidas inimesed saaksid tagasi 
armastava osaduse Temaga. Ta saatis Oma Poja, Jeesuse, ristile surema. Punane 
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on vere värv. Jeesus valas oma vere, et päästa meid patust. “Sest Kristus kannatas 
pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et Ta teid juhiks Jumala 
juurde” 1Pt 3:18. Kuna Ta oli Jumala täiuslik Poeg, oli Jeesuse ohver piisav et 
maksta kõigi pattude eest.” (Annab paki 4.-le, kes eemaldab punase paberi. 
Nähtavale tuleb valge.) 

4. Pääste on tasuta kingitus igaühele kes usub. Kui inimene usub, et Jeesus suri ristil 
ja tõusis üles, et maksta patu karistus, siis on ta tehtud puhtaks sisemiselt ja saab 
Jumala lapseks. “Aga kõigile, kes Ta vastu võtsid andis Ta meelevalla saada 
Jumala lasteks” Jh 1:12. Jeesus on kõigi inimeste Päästja. Ta on ka sinu Päästja! 
(Annab paki 5.-le, kes eemaldab valge paberi. Nähtavale tuleb roheline.) 

5. Kui sa otsustad Kristuse vastu võtta, saab sinust uus inimene. “Niisiis, kui keegi on 
Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.” 2Kr 
5:17. Roheline on kasvavate asjade värv. Sa võid kasvada rohkem Kristuse 
sarnaseks lugede Piiblit, kuuletudes sellele mida Jumala Sõna ütleb, palvetades, 
kirikus käies ja teistele Jeesusest rääkides. 

 
Reporter: Nagu nägite on Jeesus Päästja noortele ja vanadele. Ta on Päästja vaestele 
ja rikastele. Jeesus on Päästja kõigile inimestele. Ülistame ja kiidame koos selle eest, 
mis Ta meie heaks tegi. 
 
Laul: 
 

 
 


