
SÜTTIMAS ON TÄHT…
(Tuba on pime ja seinale lastakse projektoriga pilt tähistaevast. Jutustaja taustaks võib mängida 

muusika.)
Jutustaja: Kaua kaua tagasi Jumal tegi selle maailma. Ta lõi lugematud tähed vilkuma taeva-

laotusse. Nende arvu on võimatu lugeda, aga Jumal tunneb neist igaühte.
Jumal lõi ka inimese, aga juhtus hirmus asi. Aadam ja Eeva, esimesed inimesed, tegid 
saatusliku vea. Nad ei olnud Jumalale kuulekad ja selle tulemusena hakkasid asjad arenema 
halvas suunas. Maailma tuli kurjus. (Süttib väike valgus).
Aga Jumal tõotas asja muuta. Ta armastas inimest, kuigi inimene ei osanud olla hea. Jumal 
kavatses saata Lunastaja maailma, kes päästaks inimese kurjusest. Aga kes see on? Kust ta 
tuleb? Ja kas Ta tõesti saab inimest aidata? 

Tuleb Aabraham.
Aabraham: Olen  Aabraham. Olen pärit kaugelt Tigrise ja Eufrati aladelt. Ühel ööl käskis Ju-

mal mul lugeda taevatähti. See on ju muidugi võimatu. Aga siis Jumal tõotas, et minul saab 
olema järglasi nii palju kui on tähti taevas. (Aabraham jääb lavale seisma.)

Jutustaja:  Jumal oli valinud Aabrahami oma rahva esiisaks. Sajandid möödusid ja ühest me-
hest kasvas suur ja arvukas rahvas. Aga mis tähtsus on sellel rahval? Sellest räägib meile 
prohvet Bileam.

Bileam (osutades taevale): Ma näen seda, aga see ei sünni veel. Täht tõuseb Jaakobist ja val-
itsuskepp Iisraelist! (Vaatab publiku poole.) Lunastaja peab tulema Jumala valitud rahva 
hulgast, Iisraeli rahvast.

Jutustaja: Jumal oli juba valinud rahva, kelle kaudu saaks tulla Lunastaja. Läksid aastasajad. 
Nüüd kuulutas Jumal ette, millisest soost tuleb tõotatud Messias, Päästja. 

Pasuna helide saatel astub esile kuningas Taavet.
Taavet:  Olen kuningas Taavet. Olen olnud julge sõdur ja valitsesin Iisraelis 40 aastat hea ku-

ningana. Jumal lubas, et minu kuninglik sugu püsib igavesti. See tähendab seda, et Messias 
tuleb kunigas Taaveti soost.

Jutustaja:  Veel pidi mööduma 1000 aastat. Aga kui aeg täis sai, valis Jumal ühe perekonna.
Joosep astub esile.
Joosep: On toimunud väga imelisi asju. Minu kihlatud pruudile Maarjale ilmus ingel ja ütles, et 

ta saab lapse. Ingel ütles, et seda last hüütakse Kõigekõrgema Pojaks. See ju tähendab Mes-
siat, tõotatud Päästjat, keda me oleme oodanud. Siis ilmus ingel ka mulle ja rääkis, et minu 
ülesanne on kasvatada seda last koos Maarjaga.

Jutustaja: Joosep ei olnud Jeesuse õige isa. Jeesuse päris isa on Jumal. Aga Jeesuse ema oli 
Maarja, neiu, kes oli nõus kuuletuma Jumala tahtele, kuigi ta ei saanud veel kõigest aru.

Maarja tuleb, laps süles, “Püha öö” muusika saatel sõime juurde.
Maarja: Mina olen Issanda ümmardaja. Sündigu mulle nagu ingel ütles.
Jutustaja: Kui aeg täis sai, saatis Jumal maailma Jeesuse, oma Poja.
Karjased tulevad sõime juurde.
Ühel ööl olid karjased väljas valvamas oma lambaid. Korraga seisis nende ees Issanda ingel ja 

Issanda au ümbritses neid.
Karjased kohkusid, aga ingel ütles: “Ärge kartke! Ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab 
osaks kogu rahvale. Teile on täna sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus. Ja see olgu 
teile tunnuseks: te leiate lapse, kes lebab mähituna sõimes.”   (Soovi korral võib ka ingli 
osa olla eraldi tegelasel.)

Laul: Ma tulen taevast ülevalt
Jutustaja: Karjased ruttasid vaatama, mida ingel oli neile kuulutanud. Sel ööl särasid tähedki 



taevas kirkamalt kui kunagi varem, sest Jeesus oli sündinud maailma. (Taustaks jõulumuusi-
ka)

Aga see oli vaid suure ülesande algus. Jeesuse tähtsaim ülesanne oli aidata inimesi tagasi Ju-
mala juurde. Selleks tuli Ta kõigepealt Jumalana inimeste juurde. Kui Jeesus kasvas suureks, 
parandas Ta inimeste haigusi ja jutustas neile Jumala riigist. Aga siis võtsid pahad inimesed 
Jeesuse kinni ja tapsid ära. Kannatades võttis Ta enda peale kõigi inimeste patu karistuse. 
Kuna Jeesus oli Jumala Poeg, siis kolmandal päeval tõusis Ta surnute hulgast üles ja elab 
igavesti. Selle tõttu meiegi võime paluda oma patud andeks ja saada Jumala lasteks. See on 
jõulude tõeline rõõmusõnum.
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