JÕULUNÄIDEND “Minu elus ei juhtu midagi põnevat!”
(Nõmme pühapäevakoolile kirjutanud Ülle Kalvik)

Tegelased: võõrastemajapidaja, Joosep, Maarja, karjased (koos mõne lambaga), kolm tarka,
Heroodes, valvur, kaks turvameest, kirjatundja, ülempreester
Võõrastemajapidaja: (Askeldab natuke laisalt ringi, toetub siis harjavarrele ja kurdab.) Küll võib üks
elu igav olla! Igal päeval üks ja see sama – korista ja .... . Inimesed muudkui tulevad ja lähevad.
Nende elu tundub nii põnev olevat. Praegu veel eriti – maja on juba nüüd rahvast täis (näitab
käega saali poole), ja muudkui tulevad ja tulevad ja kõik tahavad öömaja saada. Kuulsin, et sama
lugu on kõigi selle linna võõrastemajadega – kõik on rahvast täis. Keiser olevat vist mingi käsu
andnud, et kõik peavad siia kokku tulema või oli see mingi muu käsk – ei mäleta. Rahvast on
igatahes palju ja tööd ka. Kuid see töö on ikka ja see sama – muudkui korista ja .... . Mitte midagi
põnevat ei juhtu. Nii igavat ja üksluist elu pole vist küll kellelgi peale minu. (Joosep ja Maarja
liginevad võõrastemajale.) Näe tulevad jälle siia mingid öömaja tahtjad. Kuidas nad küll ise aru ei
saa, et mul pole neile öömaja anda. Ilmselt on nad pika maa maha käinud – tunduvad teised nii
väsinud olevat.
Joosep: Kas te saate meid öömajaga aidata. Me oleme pika maa ära käinud. Kaugelt tulnud ja
väga väsinud. Mu naisel oleks hädasti vaja puhata. Ta ootab last ja üsna viimaseid päevi. Kas teil
on meile üks vaba tuba anda?
Võõrastemajapidaja: Kust teie küll tulete, et te ei tea, et kõik võõrastemajad selles linnas on täis?
Rahvast on palju ja kõik tahavad puhata. Te pole ainsad.
Joosep: Mis me küll tegema peame? Me ei saa ju jääda lageda taeva alla. Äkki te siiski leiate
meile mingisuguse puhkepaiga?
Võõrastemajapidaja: Ikka sama ja sama – muudkui mõtle teiste eest! Ainus mida pakkuda saan,
on loomalaut. Seal on heinad ja seal te pole päris lageda taeva all ka. Ma loodan, et loomad on
nõus ennast natuke koomale võtma.
Joosep: Maarja, mis me teeme? Kas oled nõus sinna minema?
Maarja: Jah, Joosep. Küll Jumal saab meie eest ka seal hoolitseda. Aitäh, peremees, lahke abi
eest.
(Lähevad ära lauda suunas.)
Võõrastemajapidaja: Nemad ootavad last, aga mina? Mul pole kedagi oodata! Ikka see sama
koguaeg – muudkui korista ... . Mitte midagi huvitavat ei juhtu. Ahh ...(Lööb käega ja läheb
minema.)
Laul: Kord kaugel ajal Petlemmas
Karjased (K) tulevad õhinal ja üksteisega seletades:
K1: Ma pole kunagi varem ingleid näinud!
K2: Mina ka mitte. Ja kujutage ette, et neid oli seal nii palju – terve taevas oli neid täis!
K3: Küll võib üks inglikoor ilus olla! Ja mida nad laulsid – Au Jumalale kõrges! Nad laulsid kiitust
Jumalale! (Pöördub kaasas olevate lammaste poole, kes on natuke eemale rahva sekka
uudistama läinud) : Utu ja Lillike! Tulge nüüd siia! Küll te olete ühed sõnakuulmatud lambad – ikka
muudkui omapäi ja oma teed minema. Ei julgenud teid karja juurde jättagi, oleksite veel isepäi ära
kadunud. Tulge siia, olge meiega koos ja ärge minge omapäi rändama!
K1: See inglitelugu oli küll väga põnev. Kui see nüüd tõesti tõele ka vastab, mis nad ütlesid, siis
laulan ka mina Jumalale kiitust! Ma ei oska seda küll nii ilusasti, kui inglid, kuid ma usun, et Jumal
kuuleb seda ikkagi.
K2: Inglid rääkisid lapsest, kes on sündinud – see pidi olema Jumala enda Poeg. No küll on lugu –
nii põnev ja lausa uskumatu – kuigi ma tahan nii väga uskuda, et see on tõsi, mis nad rääkisid!
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Jumal on ju ammu juba seda lubanud, et tuleb uus Kuningas ja Valitseja. Teda oleks nii hädasti
vaja. Siis ei pea me enam roomlaste võimu taluma!
K3: Kohe saame seda teada. Selleks me ju siin olemegi. On küll öö ja majarahvas magab, kuid
uudis on ju seda väärt, et nad üles ajada. Ega inglid igal ööl ilmu ja ega Jumala Poeg igal ööl
sünni!
(Lähevad võõrastemaja ukse taha ja koputavad.)
Võõrastemajapidaja: (Hommikumantlis, silmi hõõrudes ja torisedes.) No nüüd ei lasta magada ka
enam! Mis inimesed need küll tänapäeval on? Arvavad, et võivad iga asja pärast teised öösel üles
ajada. (Teeb ukse lahti.)Mida teil vaja on? Ei tule öösel und või?
Karjased: (Räägivad läbisegi.) Meie nägime täna öösel ingleid? Inglid laulsid ja ütlesid, et Jumala
Poeg on sündinud ja et me peame tulema Teda vaatama! See on nii imeline – Jumala Poeg on
sündinud! Jumal on tulnud oma rahvale appi! Kas siin majas on laps sündinud?
Võõrastemajapidaja: No mida veel!? Teistel inimestel on isegi unenäod põnevamad, kui minul! Mis
lapsest te räägite? Õhtul tuli siia küll üks mees oma naisega, kes last ootas, kuid nad ei näinud küll
Jumala lapsevanematena välja! Olid sellised väsinud, tolmused ja kurnatud. Vaesed olid nad ka
veel, muidu poleks nad siia tulnud. Siin unenäos ei klapi mitte miski!
Karjased: Kus nad on? Me tahame minna neid vaatama! Öelge palun, kus nad on?
Võõrastemajapidaja: Ah, minge vaadake sinna loomalauta, kui te oma unenäos nii kindlad olete!
Mina lähen magama ja palun ärge mind rohkem segage!
(Karjased lähevad lauta Maarja, Joosepi ja lapse juurde.
Samal ajal üldlaul “Au Jumalal kõrges”
Karjased laulu ajal tervitavad vaikselt, vaatavad last, kummardavad ta ette ja tõstavad käed
Jumala ülistamiseks. Laulu lõppedes lahkuvad laudast.)
Karjased: (Räägivad omavahel õhinal.)
K1: Inglid rääkisid tõtt!
K2: Tõepoolest on Jumala Poeg sündinud! See on nii imeline!
K3: Kiitus Jumalale! Lähme räägime sellest teistele ka!
K1: Jah lähme! Kas räägime võõrastemajapidajale ka?
K2: Ta ei lubanud ennast rohkem segada.
K3: Ei tea, kas ta seda juttu üldse usukski.
K2: Lähme räägime teistele! Inimesi on ju nii palju!
(Lahkudes läbi saali räägivad nad kuulajatele: “Teate, Kristus on sündinud! Jumal on oma Poja siia
maailma saatnud! Kiitus Jumalale! Tänu Jumalale!”)
Laul: Vii mägedele sõnum
(Targad (T) tulevad kingitustega ja arutavad omavahel.)
T1: Uue tähe ilmumine näitas, et Juudamaal on uus Kuningas sündinud. Kummaline, et
kuningapoja sünnist ei tea Jeruusalemma rahvas midagi. Jeruusalemm on ju ometi pealinn ja kus
mujal see kuningapoeg sündima peab, kui mitte kuningalossis.
T2: See on kummaline jah. Sellisest suursündmusest peaks ju kogu linnarahvas teadma ja mina
arvasin, et siin käib suur sünnipäevapidu!
T3: No kõige õigem on minna paleesse ja küsida sealt. Kuningapoeg peaks ju ikka palees olema.
T1: Lähme jah kuninga juurde!
(Lähevad küsivad lossiväravas valvurilt.)
Valvur: Kes te olete ja kust te tulete.
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T2: Me oleme targad kaugelt Idamaalt ja soovime rääkida kuningas Heroodesega.
Valvur: Jääge siia ja oodake!
(Valvur läheb kuningat kutsuma. Kuningas Heroodes tuleb koos turvameestega ja istub troonile.
Valvur tuleb tarkade juurde.)
Valvur: Kuningas on armuline ja lubab teil endaga rääkida. Tulge minu järel.
(Valvur viib targad trooni juurde ja lahkub.)
Heroodes: Mis küsimuses te minu juurde tulite? Palun kiiresti ja lühidalt. Mul pole palju aega, mul
tahab riik valitsemist ja probleemid lahendamist.
T1: Auväärt Heroodes! Oleme tulnud kaugelt ja kaua ja maha sõitnud pika teekonna, et avaldada
austust Juudamaa uuele sündinud kuningale.
T2: Taevatähed on meile näidanud, et siin Juudamaal on sündinud uus kuningas.
T3: Teie, auväärt Heroodes, oskate meile kindlasti öelda, kus ta on, et saaksime teda näha ja talle
kaasatoodud kingitused üle anda.
Heroodes: Mis kuningas? Mis täht? Mis jutt? Ma pean seda oma tarkade käest küsima. Nad
oskavad seda kindlasti öelda, sest mul on kõige targemad targad. Teie oodake natuke
kõrvalruumis.
(Tuleb valvur, kes targad kõrvale juhatab ja nendega sinna jääb.)
Heroodes: (Vihaselt) Mis? Uus kuningas? Siin pole vaja mingit uut kuningat! Siin olen kuningas
mina! Ma pean kohe välja uurima kes ta on ja kus ta on, et saaksin ta hävitada! (Hüüab) Koheselt
minu ette ilmuda kirjatundjal ja ülempreestril! Asjaga on kiire!
(Tulevad ülempreester ja kirjatundja suure paberirulliga)
Heroodes: Liiguvad jutud, et on sündinud uus kuningas. Kes ja kus?
Ülempreester: Jah, me teame. Kuningas pidi sündima Petlemmas, Juudamaal.
Kirjatundja: (Rullib on kirjarulli lahti ja loeb) Siia pühakirja on kirjutatud prohveti käe läbi: Ja sina,
Petlemm Juudamaal, ei ole Juuda vürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub
Valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.”
Heroodes: Selge! Olete vabad, võite minna! (Mehed lahkuvad.) (Heroodes hüüab valvurile.) Too
need kauged Idamaa targad siia!
(Targad tulevad.)
Heroodes: Minu kõige targemad targad teadsid otse loomulikult vastust ka sellele küsimusele.
Kuningas on sündinud Petlemmas. Minge ja uurige täpselt välja kes see laps on. Ja kui te olete ta
leidnud, siis teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama.”
Targad: (läbisegi) Täname sind oo kuningas. Me läheme ja otsime selle kuninga üles ja tuleme
tagasi ning räägime ka sulle! (Lahkuvad kummardades valvuri saatel ka Heroodes lahkub)
T3:(Palee ees näitab üks tark äkki käega üles) Vaadake, seesama täht, mille tõusmist me nägime.
See näitab meile teed!
T1: Lähme selle järgi!
T2: Lähme, siis leiame me kindlasti kuninga!
(Lähevad ära)
Laul: Tähest ja tarkadest
(Targad tulevad sisse teisest uksest. Võõrastemajapidaja askeldab harjaga oma maja juures.)
T1: Vaadake! Täht jäi selle maja kohal seisma!
T3: Siis peaks see kuningas siin olema.
T2: Huvitav kelle maja see on? Näe peremees vist askeldabki seal. Küsime temalt?
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(Lähevad peremehe juurde.)
T1: Tere ja rahu sellele kojale!
Võõrastemajapidaja: (tüdinult ja ilma huvi tundmata külaliste soovide üle) Tere-tere, soovite tuba
jah! Praegu pole mul siin ühtegi pakkuda ning ilmselt peate te ...”
T1: (katkestab peremehe jutu) Me ei soovi öömaja. Me ei soovi tuba. Aitäh pakkumast. Meil on
hoopis teine küsimus.
T3: Me tulime äsjasündinud kuningat kummardama!
Võõrastemajapidaja: (üllatunult) Nalja teete või?! See pole eriti õnnestunud nali. Te olete vales
kohas, valel ajal ja räägite vale inimesega. Kuningat otsitakse pealinnast ja ma pole küll kuulnud,
et Heroodesel oleks poeg sündinud. Ise näete nii suursugused ja targad välja ja räägivad nii
rumalat juttu.
T2: Kas see kõrvalmaja kuulub teile?
Võõrastemajapidaja: Mulle, ikka mulle. See on loomalaut. (Irooniliselt.) Kas te tahate kuningat sealt
otsida? Miks just kõik imelikud inimesed minu juurde satuvad? Alles käisid siin keset ööd mingid
unenägudeseletajad, kes väitsid, et seal laudas on Jumala Poeg sündinud. Sinna nad läksid ja
rohkem ma ei tea neist. Nüüd teie sama jutuga. Eks minge ja uurige. Loomad palun küll rahule
jätta! Nemad pole milleski süüdi.
(Targad lahkuvad loomalauda suunas.)
Võõrastemajapidaja: (tüdinult) Miks küll minu elus midagi huvitavat ei juhtu? Muudkui korista ja ...
(läheb porisedes minema.)
Üldlaul: “Au Jumalal kõrges” (Selle ajal kummardavad targad lapse ette ja panevad Maarja ette
oma kingitused. Laulu lõppedes tõusevad nad ja lahkuvad kummardades Jeesuslapse juurest.)
T1: Imeline! Jumal on meile teada andnud tähe kaudu, et on sündinud uus Kuningas!
T2: See on tõesti auline. Kas läheme nüüd Heroodese juurde tagasi, et talle ka sellest rääkida?
T3: Ei, me ei tohi tagasi minna. Ma nägin sellise unenäo, kus ingel ütle, et me ei tohi tagasi minna,
sest Heroodes tahab tegelikult selle lapse ära tappa. Ta tahab ise olla kuningas ja ta valetas meile,
et ta tahab tulla last kummardama.
T1: Lähme siis koju tagasi!
(Lähevad ära.)
Võõrastemajapidaja: (tuleb harjaga, jääb harjale toetudes neile järele vaatama ja ohkab) Nende elu
on nii põnev. Muudkui reisivad ringi. Mina aga , ... (lööb käega ja lahkub).
Muusika taustal Piibli lugemine:
Jh 3:16; Ja Jeesus ütles: Mt 28:18-20
Lõpulaul:
Sõnum teemal: Kas sina paned tähele, mida Jumal sinu elus teeb? Või oled sa nii oma
tegemiste ja muredega hõivatud, et ei näe enda kõrval Kuningat ja Tema armastust!

4

