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MIKU – KÕIGE VÄIKSEM INGEL 
Kirjutatud Keila Miikaeli koguduse pühapäevakooli tellimusel. 

 
 
Tegelased: 

jutustaja 
peainglid Gaabriel, Raafael, Miikale 
Miku – kõige väiksem ingel 
karjane Taaniel 
karjased 
inglid 
Maarja, Joosep, Jeesuslaps 
inglikoor 

 
Jutustaja: Inglid on kogunenud pilvede vahele. 

Inglid, teate ju isegi, on Jumala sõnumitoojad. 
Kõigil inglitel on mingi ülesanne, ainult Miku, see kõige väiksem ingel istub 
kurvalt pilvenukil. Tema on veel liiga väike, et midagi teha. Tema peab veel 
kasvama ja suurematelt õppima, enne kui teda inimeste juurde saadetakse. 

Peainglid on kogunenud kokku, nad arutavad omavahel. 
Gaabriel: Nii, nüüd on Neitsi Maarjaga räägitud! 
Miikael: Mis sa Maarjale ütlesid? 
Gaabriel: Ma ütlesin talle, et ta peab rõõmustama, ta on armuleidnud. Issand on temaga! 

Maarja oli aga vapustatud nendest sõnadest. 
Siis ma ütlesin Maarjale, et pole vaja karta, sest ta on leidnud armu Jumala 
juures. Ta jääb lapseootele ja toob ilmale poja ja paneb Talle nimeks Jeesus.  
Tema saab suureks ja Teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal 
annab Talle Tema isa Taaveti trooni. Ja Ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle 
igavesti ning Tema valitsusele ei tule lõppu. 
Seepeale Maarja kahtles, kuidas saab see juhtuda, sest ta pole veel mehega 
olnud. 
Aga mina kinnitasin Maarjale, et Püha Vaim tuleb tema peale ja 
Kõigekõrgema vägi on varjuks tema kohal, seepärast tuleb hüüda Püha, kes 
temast sünnib, Jumala Pojaks. 
Ning siis lõpuks ütle Maarja, et tema on Issanda teenija, sündigu talle minu 
sõnade järgi! 

Miikael: See on hea, et Maarja võttis selle ülesande täitmise enda peale. Ma olen 
Maarja peale kindel. Mul on pisut mure Maarja kihlatu, Joosepi, pärast. Kas 
tema ka sama Jumalakuulekas on, kui Maarja. Ma lähen Joosepi juurde ja 
kinnitan ka tema usku. Panen talle südamele, et ta Maarjat mitte enda juurest 
ära ei ajaks, vaid igati aitaks naisel seda ülesannet täita ning oleks Jumala 
Pojale heaks ja õiglaseks kasuisaks. 
Millega sina, Raafael, saad aidata? 

Raafael: Ma mõtlesin, et kutsun kokku kõik taevased inglid. Räägin neile toimunust, et 
nemadki igaüks jõudumööda meid aitaksid. 
Ja pealegi, tuleb inglite ühendkooril laulmist harjutada. Kui Maarjal saavad 
päevad täis, peavad kõik taevased väed üheskoos sõnumi inimestele viima … 

Peainglid lahkuvad. Miku jääb pilveservale istuma. 
Jutustaja: Peainglid läksid Jeesuse sünniks ettevalmistusi tegema. Kõige väiksem ingel 

hakkas Jeesusele joonistama kaarti, sest muud ta teha ei osanud. Miku 
otsustas, et kingib Maarjale ja Joosepile Jeesuse sündimise puhul ühe ilusa 
kuldse tähekese.  

 
Laul: Ei au, ei hiilgust otsi ma (KLPR 13) 



 
Jutustaja: Miku joonistas tähekest nii suure hoole ja armastusega, et kui joonistus valmis 

sai, tõusis täheke paberilt õhku ja lendas üle taeva. 
Miku läks oma tähele järele. 
Täht liugles üle tumeda taeva ja jäi seisma väikese linna Petlema kohale. 

 
Laul: Oh Petlemm, väike linnake (KLPR 28) 
 
Jutustaja: Miku märkas, et Petlema linnakese ääres on karjamaal karjased õitsile jäänud. 

Lambakari on karjaste ümber. 
Miku astub karjaste juurde. 
Miku: Rahu teile! Kas te olete siin ühte väikest kuldset tähte näinud? 
Taaniel: Tähte me pole näinud, aga üks ingel seisatas meie juures ja Issanda kirkus 

säras meie ümber. Me kartsime üliväga. Aga ingel ütles meile, et me ei 
kardaks, sest ta kuulutab meile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. 
Täna on sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. 
Ingel ütles, et tunnustäheks on meile see, et me leiame lapsukese mähitud ja 
sõimes magavat. 
Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas! 

 
Laulud: Neil karjastel väljal (KLPR 23);  

Ma tulen taevast ülevalt (KLPR 22);  
Kõik usklikud, tulge (KLPR 21);  
Oh Sa õnnistav (KLPR 29) 
 

Taaniel: Vaadake täht! Lähme! 
Taaniel osutab käega tähe poole, mis ripub jõulusõime kohal. 
 
Laul: Et tulge, oh lapsed (KLPR 14) 
 
Jutustaja: Miku on leidnud üles oma tähe. See on just nimelt seal, kuhu Miku oli 

soovinud sellel jõuda – meie Õnnistegija juures. Nüüd näevad kõik inimesed, 
kus on vastsündinu. Maarja ja Joosepi silmad säravad tähesäras, karjasedki on 
tulnud tervitama Jumala Poega. 
Miku imetleb õlgedel puhkavat lapsukest. Lapsuke on Mikustki väiksem. 
Miku otsustab hakata sellele tillukesele lapsele kaitseingliks.  
Nii on temagi leidnud endale jõukohase töö – ta hoiab ja kaitseb Jeesuslast! 

 
Laulud: Püha öö (KLPR 32);  

Üks roosike on tõusnud (KLPR 38) 
 

 
Küllike Valk, 2014. 


