SI|RASILMA JOuI,uoo
Maijalitsa Lehtinen
Tegelased:

Sdrasilm
vziike ingel; Gaabriel
suur ingel; Miikael
-- suur ingel; inglikoor
(6-10); Maary'a ja Joosep ning Jeesuslaps
s6imes; z-3 karjast; Neegrihidruk, Jaapani
tiidruk, soome tridruk, Indiaanipoiss ja 2 tehnilist abilist

Inglid vestlevad taevasaalis

GaabrieL-,

szirasilm:

Miikael:
Gaabriel:

sosistavad

"-j#:,t:t
(pS6rdudes Siirasilma
poole) Sdrasilm, lcas sa tead,

mis aeg praegu on?
olen vaadanud teie, suurte inglite, astceldtmist
proovinii
kuuiato teie iutte, oga
ia
pole Sieti Migest aru saanud. -

(S2irasilmale) Tdna on Jumala inimeseks saamise rjdJaa, ning me peame korrc minema maa peare, selest taevasest pritutepraanist

inimestele kuulutama.
Siirasilm: Mina tahan ra tulla! Tahan ndha Jwnala poega sdimes! Aga mul peaks olema
Tbma jaoks kingitus? Mida ma vdilctin viia Jeesuslapsele?
Gaabriel: Pole paremat kingitust kui see, ei annad ennast Jeeswere, Tema teenistusse.
See rdSmttstab ka Taevaisa.
Siirasilm: Ma tahal<sin siiski anda talle midagi lenunist.
Miikael: (uba minemas) Gaabrier ja siirasirm, tdhme juba! ,Me peame minema petremma
vdljale, lats karjased on dixil.
Gaabriel:
(v6tab Sdrasilmal kdest kinni) Tule! Lcihme ni)iid! Ehk
leiame maa pealt midagi
sellist, mis sobib kingituserts flrihevad).
Taustal mdngib muusika: Tasa, tasa j\utulrellad kajavad
vms.

II vaatus
Ka{ased karjamaal l6kke 2iiires. Inglid tulevad.
S?irasilm: Oi, vaadake ! Seal istt,,ad inimesed ldklee drires kesk pimedat
66d.
Me tiiheme ja viime neile,valgust ja rd6mu!
Yt":t:
Gaabriel: Jcidge teie siia- Mina p"on *iu"*o neile teatama r66mus6trumit
Jumala kingitusest
(l?iheb karjaste juurde).
Kat'ased: (t6usevad ehllulJ iiles, kaitstes kiitega silrni tikilise valguse
eest ja taganevad).
Gaabriel: (loeb Lk 2'10-12) Arye knrtle ! Sest vaita, ma kuulutan teile suut"t
r6dmu, mis saab
osal<s kdigele rahvale: sest teile on tiina Taaveti
linnas siindinud Annistegija, kes on
Issand Kristrs! Ja see orgu teire tunnuserrs: te reiate
tapse mahuud ia s,imes

Miikael:
Inglikoor:

magavat!
Gaabrier on taevase sdnumi teatanud. (Kutsub teisi)
Turge kbik! Niii)d on meie

t(nra.

(liihevad karjaste ja Gaabrieli iimber) lz orgu
Jumarare r<dtges ja maa pear rahu
inimesre seas, keilest Temar on hea meer! (ingrikoor
labkub
iinaitt ,ut"u gaoa.li
Messia Hallelutlja,koor). (Gaabriel ja Siirasilm
on laval
iofr.rnil.
Siirasilm: )rme rrirrcme veer taevasse. Ma taiarrsitt meererdi
mit,n Jeesust ,aatarno. sirra, .
Gaabriel, iitlesid, et v6in leida siit kingituse.
Gaabriel: (kummardab, v6tab maast valge roosi j1 titt"t .ii. rddmsalt,
ndidates roosi) vaata,
ma reidsin varge roosi! sere v6id sa anda Jeesusere ja
Maarjare 1.,toiul .oo.;
Siirasilnrale).
Sdrasilm: (r5dmustades) oi, strttr ranr,/ (k.mmardab vdi teeb kniksu).
on just oige
j6ururi' see r6hnab (nuusutab) nii hristi. Lrihne kohe.s6irne sea
jr.tt.ttde (rarrcvad).

,*,rit.

l[

vaatus
Laut, kus Maarja ja Joosep seisavad Jeesuslapse jurues ja karjased pSlvitavad s6ime
aiires.
Taustaks muusika Pilha 6rj. Kui muusika vaikib, tulevad Siirasilm ja Gaabriel.

Sirasilm:

Gaabriel:

(r56msalt hriiiatades) Gaabriel, kns sa ncied, seal on laut! (niiitab selles suunas).
Karjased
on juba sdime iuures. Nemadki on kindlasti andnud Jeesusele kingitusi.
(Jookseb ees,
kummardab alandlikult ja paneb orna lille Jeesuse k6rvale).
(kummardab Jeesusele ja vaatab riles, kled kokku pandud) Olistus
sulle nnaa. ja taeva
Looja, et andsid oma Poja maailma!

lil:ki

saabuvad ka teised inglid. Igaiihel on kiies valge roos. Nad asetavad.
liihevad ise poolkaares lavale tahapoole seisrna. Miikael r:iiigib teiste eest.

Miikael:
siirasilm:
Miikael:
Gaabriel:

lilled s6ime iimber ja

Meiegi tahtsine tervitada Jumala Poega. Ndgime, kuidas trirbes puhkes rikki 1itsema
lumivalgeid rcose, mille siidatnikus on kuldne rist. Korjasime neid ttihtede valgel.
(Maa{a ja Joosep kuulavad ingleid m6tlikult.)
(vaadates teisi ingleid) siht maa peal on vahva. Ma ei tahalcs veel taevasse
tagasi mirxna.
Tahal<sin ntiln ka teisi tnimesi.

Ootame natuke!
(vaatab tulijate suunas) Vaadake, kes seah tulevad!
Neegritiidruk: (tuleb iavale) Toott teile kiigile temitusi kaugelt Ldunaristi a6.
Tcinan Jumalat selle eest,
et Ta saatis oma poja mette pAijstjalcs (pdlvitab palveks).
Jaapani tiiclruk:(tuleb lavale) Tulen idast, priilcest,tuumaatt. aisnn meie
Thevast Isa pdtistmise eest,
mille ta on vahnistanud. lagu maailmale oma ainusiindinud pojas (p6Mtab
hardalt).
Soome Siide: Minu nimi ott Sdde. Tulen kaugelt p6hjast polaardd,
virmallste ja )aknse maalt. palun, et
saaksin olla, nagu minu nimigi i)treb, sddemera, mis viib Jeesuse
vargust ja soojrst
lc lmetavale naailmale (p61vitab t:inuks).
Indiaanipoiss: (tuleb reipalt) Olen otna soo viimaseid esindajaid.
Soovin ja palun, et k6ik maailma
rahvad saaksid peagi.oma emakeeles kuulda seda rS1musdnumit
(p6lvitab s6ime zidrde,
tema olemusest 6hkub abivalmidust).
Slirasilm: N d olen ma nd.inud, kuidas J6ululaps heruIab Mik maailma rahvad
vendadeps ja
6dedel<s. Niiiid v6in 1rutelikuna minna laju _ taevasse.
Gaabriel: (iitleb aeglaselt ja suure sisemise soojusega) Nad. saabwad kaugelt idast ja picinLest,
p1hjast ja l6unast ja istuvad iauas Jumala riigis !

Inglid tSstavad 6nnistades kned ja kdik iitlevad koos:
Liihme niiiid ja. riiiigine ininestele Juntalast ja siindinud

feesuslapsesl
Pealtvaatajad alustavad lutlu Maa on nii kaunis.
1' Esimese salmi keskel l?ihevad ingrid paarikaupa
Gaabrieri jiirel lavalt iira.
2. Teise salmi alguses labkuvad rongkiiigus eri
maade lapsed.
3. Karjased liihevad laulusdnade Ef iial vaiki taevased
helid ajal.
4. Maaq'a ja Joosep liihevad kolmanda salmi alguses.
Llldine nSuanne: Esinejad seisavad ndoga vaatajate poole.
hoolitseb valgushtse eest ja vaatab, et esinejad tuleksid diges jiirjekorras,
aitab riietuda.
l-"|tli:"'
tl abiline: hoolitseb vaarusre ertevaln) istusest lavar ja korrardau

-ur-ltu.

Tdlkinud E.stet- PaenLtrnt, tgg5

