Näidend: Mida sina kingid Jeesusele?
(Jüri tuleb paremalt kirjaga. Tuleb mõned sammud ning jääb seisma. Uurib kirja
natuke aega ning räägib siis endamisi.)
Jüri: Vägev! Kiri Austraaliast!
(Mari tuleb vasakult. Jüri lehvitab teda nähes kirjaga.)
Jüri: Hei Mari! Vaata! Ma sain oma kirjasõbralt Austraaliast kirja!
Mari: (Vaatab kirja.) See on tõesti vahva.
Jüri: Me oleme kirjutanud teineteisele juba peaaegu üks aasta ja ma olen kõik ta
kirjad allaes hoidnud. Ma loen neid ikka veel ja veel, et teda paremini tundma õppida.
Mari: Ma arvan, et sa tunned teda praeguseks juba päris hästi. Milline ta välja näeb?
Jüri: (Noogutab jaatavalt.) Ta on üsna minu vanune. Talle meeldivad raamatud ja
talle meeldib joonistada ka. Veel meeldib tall jalgpalli mängida. Me oleme saanud
päris headeks sõpradeks ja otsustasime neil jõuludel teinteisele kingituse teha.
Mari: Mida sa talle kingid?
Jüri: Ma arvan, et kummist ussi. Oi, kuidas mulle sellised asjad meeldivad! (Õhinal.)
Nendega saab inimesi tõeliselt hirmutada.
Mari: Ma tean! Sa oleks minu eelmisel suvel surnuks ehmatanud, mäletad?
Jüri: (Natuke ehmunult.) Uups! Oli vist jah nii.
Mari: Kingi talle midagi mud. Ma ei taha, et Austraalia tüdrukud selle pärast
kannatama peavad!
Jüri: Ma tean! (Sõrmenips.) Pesapallikinnas. Selle ma talle saadan. (Noogutab
peaga.)
Mari: (Raputab eitavalt pead.) Kuid ta ei mängi ju pesapalli, ta mängib jalgpalli.
Jüri: Oijah, muidugi. (Mõtleb.) Mis mulle veel meeldib?
Mari: Mis sa sellega mõtled, mis sulle meeldib? Kingitus on ju su kirjasõbrale! Miks
sa ei küsi endalt Mis talle meeldib? Kui sa teed kingituse, siis peab see olema
midagi, mis kingi saajale meeldib või mis tal vaja läheb.
Jüri: Kuid ma kingin inimestele alati seda mis mulle meeldib. Hmm! Võibolla
sellepärast ema polnudki nii õnnelik, kui ma talle sünnipäevaks lego kinkisin.
Mari: (Naerab.) Võib küll olla.
Jüri: Kuidas ma siis tean, mida mu kirjasõber tahab jõuludeks saada?
Mari: Loe ta kirju uuesti ja vaata, mis talle meeldib.
Jüri: Ma juba tean, et talle meeldib joonistamine ja maalimine ja lugemine ja jalgpalli
mängimine.
Mari: Siis saada talle mõned värvipliiatsid või värvid.
Jüri: (Noogutab pead.) See on hea mõte. See talle ilmselt meeldiks. (Mõtleb hetke.)
Kuule Mari.
Mari: Mis on?

Jüri: Ma pole kunagi enne mõelnud sellele, millist kingitust tahab Jeesus minult
endale jõuludeks saada?
Mari: Tee seda sama, mis oma kirjasõbragi puhul – loe Tema kirja sulle – Piiblit.
Jüri: (Mõtiskledes.) Tema kirja. (Paus.) Piiblit.
Mari: Kui sa loed Jumala kirja, siis näed sa palju asju, mida Ta meilt soovib. Jumal
soovib meilt, et me Teda ja teisi armastaksime, et me oleksime head ja abivalmid, et
me annaksime neile, kes vajavad, et me veedaksime koos Temaga rohkem aega
palves, et me loeksime Tema Sõna.
Jüri: Uau! Siin on nii palju asju mille seast saab valida! Kuidas küll otsustada?
Mari: Palveta selle pärast ja küsi Jumalalt millist kingitust Tema sinult ootab nendeks
jõuludeks.
Jüri: Kas Ta saadab mulle vastuse e-maili teel või?
Mari: Eiii? Ta annab seda sulle sinu südames teada.
Jüri: Kindlasti teeb see mind õnnelikuks, kui ma saan teha Jeesuse õnnelikuks – eriti
veel Tema sünnipäeval.
Mari: Seda saab igaüks teha. Me lihtsalt peame võtma aja ja mõtlema selle üle
kuidas me seda teha saame.
Jüri: Kas see poleks vahva, kui selle aastal annaks igaüks oma kingituse Jeesusele?
Mari: Kindlasti. Lähme räägime sellest teistele ka!
Jüri ja Mari: (Pöörduvad koos vaatajate poole ja räägivad koos.) Millise kingituse
annad sina jõulude ajal Jeesusele?
(Lähevad koos ära.)

