
Kuningas sõimes Luuka 2:1-20 
Idee jõuludeks           Avatud Piibli Ühing 

 
Eesmärk: Tähistada seda, et Jumal on andnud oma Poja. 
 
ETTEVALMISTUS 
• Tee 6 kingipakki, pane sisse natuke kommi või midagi ilusat. Paki ilusasse paberisse ja kirjuta/kleebi 

igale karbile peale üks sõna: RÕÕMUSÕNUM, JEESUS, PÄÄSTJA, RAHU, RÕÕM, IGAÜHELE. Seo 
kingitused erineva pikkusega nööride külge. Nt. IGAÜHELE võib olla  suurem, kus on nii palju komme, 
et saab kõikide vahel jagada. 

• Kogu piisavalt materjale, et riietada üks suur ingel ja kuus väikesemat inglit (väiksemate laste puhul võib 
neid rohkem riietada, aga piisab ka ilusast ja säravast kroonist peas) 

• Tee viis suurt kaarti, kus on sõnad: INGEL, LAUL, LÄRMAKAS, SÕIM, KAS NÜÜD? 
• Igale inimesele üks A5 paber ingli tegemiseks (soovitavalt heledam) ja pliiatsid. 
 
SISSEJUHATAV TEGEVUS 
• Palu võtta kahe-kolmestes väikerühmadesse, kus nad räägivad, kuidas nad tähistasid jõule. Ole kindel, 

et kõik saavad vestluses osaleda. Umbes 3 minuti pärast palu mõnel vabatahtlikul jagada seda teistega.  
 
Jõulud on kõige levinum püha maailmas ja peaaegu igaüks on sellega ühel või teisel moel seotud. See on 
meie kristlaste jaoks väga oluline - me tähistame Jumala Poja sündimise päeva. 
 
PIIBLILUGEMINE - Luuka 2:1-7 ja 2:8-20 (kasuta kahte inimest). 
 
LUGU, kuhu on kaasatud kogu rahvas vt. teisel leheküljel 
 
TEGEVUS 
• Vaja kedagi, kes oleks valgesse riietatud ning sümboliseeriks inglit, kes hoiab neid nööre, kus on kuus 

kingitust ja väikeseid ingleid kroonidega, kes neid kingitusi laiali kannavad. Anna edasi sõnum 
kasutades iga karbi peal olevat sõna. Selle sõnaga kingitus anna väiksele inglile, et saaks viia selle 
kellelegi nii kaugele kui nöör ulatab. See on kõige efektiivsem kui nöörid on erineva pikkusega ja 
kingitused saab jagada erinevatesse kohtadesse rahva seas.  

 
Me oleme väga tänulikud Jumalale Jeesuse eest ja me laulsime südamest koos inglikooriga Talle kiitust. 
Jõululaps on Jumala kingitus meile. Need kingitused sümboliseerivad meile Jumala tõotuse täitumist, millest 
me saime teada inglite vahendusel. (seleta oma sõnadega ära tähendused) 
Inglid tõid karjastele RÕÕMUSÕNUMI ja see on maailma parim sõnum meile. Me tähistame jõuluajal 
Jumala ainusündinud Poja, JEESUSE sündi. Meile on sündinud PÄÄSTJA, kes on Issand Kristus. Jeesus on 
tulnud, et meil võiks olla RAHU ja RÕÕM temas. See sõnum on IGAÜHELE.  
 
• Jaga laiali paberid inglite rebimiseks ning pliiatsid. Näita kuidas inglit teha: murra paber pikkupidi 

pooleks ja rebi sellest ingli kujund. Tee paber lahti ja palu igal ühel mõelda, mis oleks see parim 
jõulukingitus, mida inimesed praegu vajavad. Palu igaühel see kirjutada või joonistada oma ingli peale 
(nt rahu,  lõppu sõdadele, rõõmu, hoolimist jne). Palu kirjutada inglile kellegi nimi, keda nad teavad 
olevat kurb, aga ta vajaks teadmist, et Jumal armastab teda. Las väikesed inglid koguvad need kokku ja 
viivad suurele inglile. Samal ajal laulge koos üks jõululaul. 

 
PALVE - Palu kolmel eelnevalt kokkulepitud inimesel tulla ja juhtida palvet.  
Palvetage kõigepealt nende inimeste eest, kelle nimed kirjutati inglile, siis kolm erinevat inimest palvetavad 
järgnevalt:  

1) Maailm - palu kogu maailma vajaduste pärast sellel jõuluajal, eriti nende, kes vajad rahu, armastust 
ja abi. 

2) Kodualev – palu kogu piirkonna inimeste eest, kus sa elad, et meie võiksime olla sõnumikandjad 
Jeesusest sellel jõuluajal. 

3) Kõik põlvkonnad – palu meie endi elu pärast, et võime tõeliselt tähistada jõule ja vastu võtta Jumala 
õnnistusi, andes oma elu talle tuleval aastal. 

 
LÕPULAUL 
 



LUGU 
 
• Palu kõikidel jälgida lugu ja julgusta neid vastama konkreetsete võtmesõnade peale kindlate tegevuste 

või fraasidega. Kui sa tutuvusta võtmesõna, siis palu lastel hoida üleval just see võtmesõna, mida sa 
tutvustad. Kui jutustatud loos tuleb tema sõna, siis peab laps ka selle üles tõstma. Seleta rahvale igat 
sõna alles siis kui see tuleb loos esimest korda. Harjuta enne ise lugu enda jaoks selgeks. 

INGEL - kõik tõstavad käe ja ütlevad: “Au olgu Jumalale!” 
LAUL - kõik laulavad “Halleluuja!” nagu Händeli Messiases kooris. 
LÄRMAKAS - kõik lehvitavad ja ütlevad: “Hei, ma olen siin!”  
KAS NÜÜD? - kõik ütlevad: “EI”. 
SÕIM - kõik ütlevad: “Aeg on minna!” 

 
Kujuta ette, et sa oled taevas. Seal on palju INGLEID ja tulemas on suur ülistuspidu. See on suurim, 
võimsaim ülistus, mis kunagi universumis on toimunud.  
• Seleta: igakord kui te kuulete sõna INGEL, siis kõik tõstavad käe ja ütlevad koos: “Au olgu Jumalale!” 

ja samal ajal see laps kes kuuleb oma sõna, tõstab selle üles. Alusta uuesti: Kujuta ette ...  
 
INGLID [Au olgu Jumalale!] on õppinud just lendama ja nüüd õpivad nad uut LAULU (seleta) 
[Halleluuja!] 

 
Gabriel on kõikide INGLITE [Au olgu Jumalale!] pealik ja ta peab olema kindel, et kõik ikka saavad selle 
uue LAULU [Halleluuja!] selgeks. Kõik INGLID [Au olgu Jumalale!] on tublid ja viisaka käitumisega 
seda LAULU [Halleluuja!] õppides. Välja arvatud üks. See INGEL [Au olgu Jumalale!] ei ole tegelikult 
paha ega kiuslik, vaid ta on väga LÄRMKAS (seleta). [Hei, ma olen siin!] 
 
Ükskõik mida ka INGLID [Au olgu Jumalale!] teevad on LÄRMAKAS [Hei, ma olen siin!] alati kohal ja 
segab seda rahulikku töö õhkkonda, sest tegelikult on ta hoopis väga erutatud. Aga hästi oluline on see, et 
INGLID [Au olgu Jumalale!] peavad samal ajal lendama ja harjutama LALUMIST [Halleluuja!] ning 
teadma täpselt, millal tuleb alustada selle kõigi aegade suurima ülistusega. Gabriel ütles neile, et kõik peavad 
ootama kuni kuulevad teda ütlemas sõna SÕIM (seleta) [Aeg on minna!] 
See on üsna raske teha kõik õigesti ja õigel ajal. Tuleb ju samal ajal lennata ja LAULDA [Halleluuja!], aga 
seda ainult siis, kui nad kuulevad sõna SÕIM [Aeg on minna!]. Loomulikult igakord kui nad proovivad on 
alati ka kohal LÄRMAKAS [Hei, ma olen siin!] ja tema oma suures erutuses teeb alati valesti. 
 
Lõpuks ometi on saabunud see suur päev: tegelikult ei ole see üldse päev vaid öö. Kõik INGLID [Au olgu 

Jumalale!] näevad taevast, kuidas Gabriel läheb alla maa peale. Kuigi ta on jäänud juba üsna hiljapeale, pidi 
ta siiski saama endale kogu karjaste tähelepanu. Tema ilmudes on seal äkki väga ere valgus ja need mehed 
ehmatavad ikka väga ära Gabrieli tuleku peale. Ta pidas neile väga vapustava kõne maha ja kõik taevas olid 
valvel, et kuulata seda õiget momenti.  
Gabriel ütles: “Ärge kartke, ...” ja kohe küsis LÄRMAKAS [Hei, ma olen siin!]: “KAS NÜÜD?” (seleta) 
[Ei!]  
Gabriel jätkas: “Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu ...” ja kohe küsis LÄRMAKAS [Hei, ma olen 

siin!]: “KAS NÜÜD?” [Ei!] 
“Teile on täna Taaeviti linnas sündinud Õnnistegija ...” “KAS NÜÜD?” [Ei!] 
“Te leiate lapse, kes on mähitud ...” “KAS NÜÜD?” [Ei!] 
 “ja magab SÕIMES ...” (oota vastust) [Aeg on minna!] 
INGLID [Au olgu Jumalale!] alustasid LAULU [Halleluuja!] ja LAULSID [Halleluuja!] ja LAULSID 
[Halleluuja!] 
 
• Nüüd laulge kohe koos üks jõululaul näiteks “Hõiska maailm” (Vaimulikud laulud nr 64). 
  
Ja siis INGLID [Au olgu Jumalale!] läksid ära ning lendasid tagasi taevasse, välja arvatud üks, see 
LÄRMAKAS [Hei, ma olen siin!]. Ta sööstis karjastele järele ja läks koos nendega Petlemma. Kui nad olid 
lauta sisenenud, siis kõik kummardasid lapsukese ette ja olid sõna otses mõttes sõnatud, sellest mida nad seal 
nägid. Nüüd läks ta läks vaikselt, väga vaikselt ja ütles: “Nüüd on õige aeg laulda ülistust!”  
 
• Laulge koos “Oh tulge, kõik usklikud“ (Vaimulikud laulud nr 94). 
 
Kasutatud “Light” SU 2005 okt-dets  


