Hiekkaa sandaaleissa. Elina Koivisto ja Rosa Nyman. Lasten Keskus, Helsingi, 2018.

JEESUS JA EESEL
1. Advent
Kestvus: 8 minutit
Tegelased:
• Joonas
• Jeesus
• Toomas / eesel
• Andreas
• eesli omanik
• Rebekka

Rekvisiid:
• hall keep eesli
katmiseks
• talutusnöör

(Joonas tuleb lavale, on elevil.)
JOONAS:
Tere! Minu nimi on Joonas. Mina viin teid reisile! Me reisime ajamasinas tagasi, sellesse
aega, kui Jeesus elas. Me ei jää siia, vaid rändame Iisraelisse, Pühale maale.
Kas te olete valmis? Nüüd lähme! Viuuhh!
(Joonas keerleb ringi, kuni ühtäkki seisatub. Ta on oma jalgrattal kohale jõudnud, pühib
laubalt higi.)
On siin aga palav! Hei, vaadake sinna. Kes need kummaliselt riietunud mehed on? Kas see on
… (mõtleb veidi ja siis rõõmustab.) … Jeesus! (Huviga.) Millest Jeesus räägib?
(Joonas hiilib Jeesusele ja jüngritele lähemale. Ta püüab kuulda, milles nad omavahel
räägivad.)
JEESUS
Toomas ja Andreas, mul on teile väike ülesanne.
TOOMAS
(Elevil.) Ah, ülesanne! Milline?
JEESUS
Minge sinna eespool olevasse külasse. Seal näete eeslit, kes on aia külge seotud. Võtke see ja
tooge siia.
TOOMAS
(Üllatunult.) Eesli? Mille jaoks meil eeslit on vaja? Jeruusalemmani ei ole enam palju maad.
JEESUS
Teete mulle sellega suure teene.
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ANDREAS
(Uhkusega.) Hea küll. (Murelikult.) Mis siis saab, kui keegi ütleb midagi. Kui meid peetakse
varasteks?
JEEUS
Öelge, et Issand vajab teda. Sellest piisab.
(Toomas ja Andreas lähevad põnevusega küla poole.)
TOOMAS
(Rõõmsana.) Küll see Jeesus järgimine on üks huvitav ja üllatusi täis töö.
ANDREAS
On küll, ei oleks iial uskunud, et lähen täna eeslit otsima. Mul on väga põnev. Mida eesli
omanik sellest arvab.
TOOMAS
(Kindlalt.) Küllap Jeesus teab, mida ta teeb. (Märkab eeslit või midagi, mis meenutab eeslit,
millele on peale visatud hall keep, see on seotud aia külge köiega.) Näe, seal ongi eesel!
ANDREAS
Täpselt nii, nagu Jeesus ütles. Nüüd seome ta siit aia küljest lahti … (ähib oma ette) ja
läheme tagasi. (Andreas üritab köit lahti saada, aga see ebaõnnestub.) Küll on kõvasti kinni.
TOOMAS
Lase ma proovin ise. (Toomas saab nöör kerge vaevaga lahti.)
(Rõõmsana.) Noo! Lähme nüüd!
(Eesli omanik tuleb kohale.)
OMANIK
(Üllatunult.) Hei! Mis siin õieti toimub? Mida te teete minu eesliga?
ANDREAS
Me laename seda.
TOOMAS
Kõik on korras.
OMANIK
(Vihaselt.) Või kõik on korras! Laenate eeslit! Vargad, sellised!
ANDREAS
(Ebakindlalt.) Me ei ole vargad. Me toome eesli õhtul tagasi.
OMANIK
Minu eeslit tee ei võta!
TOOMAS
(Murelikult.) Andreas, mida me nüüd teeme? Mida Issand ütleb, kui me eeslit kaasa ei too?
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OMANIK
(Huvitatult.) Issand? Kas sa ütlesid Issand?
TOOMAS
Jah. Issand vajab teda.
OMANIK
Ah soo, sellisel juhul, võtke eesel. (Rangelt.) Aga ärge unustage teda õhtul tagasi tuua.
Abikaasa on vaja homme linna minna. Tal on eeslit vaja.
ANDREAS
(Innustunult.) Lubame kindlasti! Suur aitäh, head päeva!
TOOMAS
(Andreasele.) See läks meil küll hästi!
ANDREAS
Ütle veel. Jeesus on küll imeline mees. Ta teadis, kus on eesel ja mida me peame ütlema.
(Toomas muudab end eesliks heites halli keebi üle enda, häälitsedes eesli kombel, tampides
jalgu. Andreas seob eesli kostüüm nööriga kinni ja nad lähevad koos Jeesuse juurde.Jeesus
vaatab neid ja patsutab naerdes eeslit.)
EESEL
Lähme nüüd! Hüppa selga!
(Jeesus asub eesli selga või hüppab Toomase/eesli kaksiratsi peale. Andreas kõnnib kõrval.)
Laul.
(Publiku tagant jookseb naine, Rebekka, hõigates ja kutsudes kogudust kaasa.)
REBEKKA
Hoosianna, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nime! Tõuske üles, hüüame kõik kooris.
Hoosianna! Hoosianna! Veel kõvemine. Hoosianna!
REBEKKA JA KOGUDUS
Hoosianna!
(Joonas jookseb Rebekka juurde. Ta ootab vaiksemat hetke.)
JOONAS
(Hämmeldunult ja pisut hirmunult.) Mis siin juhtus? Miks kõik karjuvad? Selgita mulle, mida
tähendab Hoosianna ja miks sa paned kõikmseda hüüdma?
REBEKKA
Mina olen Rebekka. Hoosianna tähendab „Issand, aita“. Sedasi palutaks kuningalt abi ja
kiidetakse teda.
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JOONAS
(Hämmastusega.) Hea küll, aga siin ei ole ju ühtegi kuningat. Ma ei näe kedagi, kes kannaks
kuningakrooni.
REBEKKA
Jeesus on meie kuningas, see on Piiblis kirjas. Kas sa oled Piiblit lugenud? (Joonas
noogutab.) Seal on kirjas: „Vaata, sinu kuningas tuleb alandlikkuses, eesli seljas ratsutades.“
Hüüame veel valjul häälel Jeesusele „hosianna“. Hoosianna! Õnnistatud olgu, kes tuleb
Issanda nimel. Lehvitame käsi kõrgel pea kohal, nagu oleksid need palmioksad. (Lehvitab.)
(Jeesus ja eesel kulgevad inimeste vahel läbi, saalist välja.)
JOONAS
(Rõõmsalt.) Oh, on Jeesus ikka tore kuningas! Kui mina oleksin kuningas, tahaksin, et mul
oleks samasugune eesel. (Mõtiskledes.) Mida veel Jeesusest on kirjas Piiblis? (Elavalt.) Ma
soovin minna kohe koju seda asja uurima. Kas te tulete siia tagasi? Rebeka, aitäh sulle.
Lähme nüüd!
(Joonas kepsleb lavalt ära.)
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