
 
 
 
 
JÕULUEVANGEELIUM 
 
 

1. episood – Naised kaevul 
 
Luuka 1: 26 – 38 
 
Tegelased: Abigail, Saloome, Maarja, ingel Gabriel 
 
Abigail: Saloome, vaata! Sealt tuleb puusepp Joosepi kihlatu Maarja. Ta on veel nii 

noor. Ei tea, mis see Joosep temas leidis? 
Saloome: Ei tea tõesti. Joosep on ju nii mõistlik mees. Nüüd peab ta sellise kõhna ja 

niru naisega leppima. Pole tal isa kojast varandustki kaasa antud.  
Abigil: Tere päevast, kallis Maarja! Kuidas sul läheb. Kuulsime sinu kihlusest 

Joosepiga. Oled väärikale ja ausale mehel silma jäänud. 
Maarja: Oh, see kõik juhtus nii äkki ja vanemad olid Joosepi ettepanekuga kohe nõus. 

Ma kohe ei teagi kas rõõmustada. See on nii harjumatu. Aga Joosep on väga 
kannatlik. 

Ingel Gabriel: "Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!" 
Abigail: Appi! Nii valge! Ma ei suuda silmi lahti hoida! Saloome, kus sa oled? 

Jookseme! 
Saloome: Jookseme, hoia mul käest! 
Maarja langeb põlvili. 
Ingel Gabriel: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd 

lapseootele ja tood ilmale poja ja paned 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. 

Maarja: Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? 
Ingel Gabriel: Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, 

seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Jumala käes ei 
ole ükski asi võimatu. 

Maarja: Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi! 
  
 



  
2. episood: Rahvaloendus 

 
Luuka 2: 1 – 7 
 
Tegelased: Joosep, Maarja, jutustaja, Petlemma võõrastemajapidajad Nuuni, Kaaleb ja Milka 
 
Jutustaja: Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi 

rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli 
Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Ja 
kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep 
Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse 
Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada 
koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. 

Maarja: Joosep, ma enam ei jaksa.  
Joosep: Tule, kullake. Ma aitan su eesli seljast alla. Tule toeta oma selg selle värava 

najale. Ma lähen vaata, kas saab mõnes majas ööbima jääda. Ole sina seni 
siin. 

Maarja: Jah, aga palun kiirusta. Ma tõepoolest rohkem ei saa käia. Ma olen nii 
väsinud. Mul on tunne, et laps sünni nüüd kohe. 

Joosep: Püüa veel veidi olla, kohe-kohe saame varju alla. 
Joosep koputab uksele. 
Joosep: Palun, kas teil on majas kohta. Mu naine on lapseootel, meil on vaja leida 

öömaja. Me oleme kaugelt tulnud. 
Võõrastemaja-
pidaja Nuuni: 

Ei ole meil kohta. Juba mitu nädalat inimesi muudkui tuleb ja tuleb. Kõik 
kohad on täis. 

Joosep läheb järgmise uks juurde. 
Joosep: Palun, kas teil on majas kohta. Mu naine on lapseootel, meil on vaja leida 

öömaja. Me oleme kaugelt tulnud. 
Võõrastemaja-
pidaja Kaaleb: 

Ei ole majas ruumi enam oma perelegi. Kõik kohad on võõrast rahvast täis. 
Otsige mujalt. 

Joosep kiirustab järgmise ukse juurde. 
Joosep: Palun, kas teil on majas kohta. Mu naine on lapseootel, meil on vaja leida 

öömaja. Me oleme kaugelt tulnud. 
Võõrastemaja-
pidaja Milka: 

Oh, no kuidas te siis niimoodi rändate, omal naine lapseootel? Pole mul toas 
enam kohta. Aga lähme, ma viin teid lauta. See on päris uus, värsked heinad 
tõime just täna hommikul sisse. Saate puhata pisut. 

Joosep: Oh, Jumal tänatud. Ma lähen nüüd kiiresti, toon oma naise siia. 
Joosep kiirustab Maarja juurde. 
Joosep: Maarja, tule nüüd. Ma leidsin koha, kus me saame öö mööda saata. 
Maarja: Jah, väga hea! Joosep, mul algas sünnitus. Toeta mind, palun. Mul on valus. 
  
 
 



 
3. episood – Karjased väljal 

 
Luuka 2: 8 – 19 
 
Tegelased: Naatan, Taaniel, Eleasar, ingel, inglikoor 
 
Jutustaja: Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel 

seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid 
üliväga. 

Ingel: Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu 
rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand 
Kristus. Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes 
magavat. 

Jutustaja: Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. 
Inglikoor: Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel! 
Eleasar: Mis see oli? Kas see oli roomlaste uus trikk, meid hirmutada? 
Taaniel: Ei, need ei ole roomlased. Nüüd on käes see aeg, millest prohvet Jesaja on 

kuulutanud. Lõpuks on Jumal saatnud inimestele Päästja. Me peaksime kohe 
minema teda Petlemma vaatama, lähme! 

Naatan:  Ei tea, kuidas me sinna läheme, me oleme ju ainult vaesed karjased, vaata 
kuidas me riides oleme. Mis me karjast saab? 

Taaniel: Kari on ju rahulik, nii rahulik pole ta veel kunagi olnud. Ja see, kuidas me 
riides oleme, ei oma ju tähtsust, sest sündinud on Päästja, Lunastaja, 
Messisas. Kõigile, nii rikastele kui vaestele. Uskuge mind, ma olen sellest 
kuulnud vanaisalt. Me peame minema Teda vaatama, tulge nüüd! 

Jutustaja: Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas 
sõimes. 

  
 
 



4. episood – Naised kaevul 
 
Tegelased: Abigail, Saloome, Taaniel 
 
Abigail: Ei tea, mis sellest Maarjast ja Joosepist küll saanud on.  
Saloome: Jah, nii nagu nad ära läksid, nii neid rohkem nähtud polegi. Viimaks jäid 

sootuks Petlemasse. 
Abigail: Ei usu, et jäid sinna päriseks. Joosepil ju Naatsaretis kena elamine ja kõik 

tema tööriistad jäid ju ka siia. 
Taaniel: Tere, päevast. Kas te saaksite mulle anda pisut oma kruusist vett. Ma olen 

käinud pika tee ja suu on tolmus paks. 
Saloome: Ole lahke, võõras mees. Kust kandist sa siis tuled? 
Taaniel: Ma tulen Petlemmast. See on suisa uskumatu, mis ma seal nägin. 
Abigail: Räägi meile, mis sinuga juhtus. 
Taaniel: Ei minuga juhtunud suurt midagi. Hoopis üks pere oli Petlemmas ja nendega 

juhtus. Nad olid just linna jõudnud, ja naine hakkas sünnitama. Aga linn oli 
nii puupüsti rahvast täis, et neile ei olnud kohta mujal kui laudas. Ja laps 
sündis ja nad panid lapse mähitult sõime. 

Saloome: Kus siis sina sellel ajal olid? Olid seal kõrval või? 
Taaniel: Ei olnud, olin koos sugulastega õitsil, hoidsime lambakarja Petlemma linna 

taga. Ühtäkki ilmus meie ette ingel, siis tuli ingleid terve koor. Nad laulsid ja 
hõiskasid, et sündinud on Päästja. Just see, kellest prohvetid on kuulutanud. 
Ingel ütles, et me peame minema linna ja sealt me leiame lapsukese õlgede 
pealt. 
Kuulge, võib-olla te tunnete seda peret, nad on ju Naatsaretist pärit Joosep ja 
Maarja. Imearmsad inimesed. Maarja oli vaikne, ainult kuulas, mis me talle 
rääkisime. 
Aga ma nüüd lähen.  
Issand õnnistagu teid! 

Abigail: Issand õnnistagu sindki! 
  
 


