Enkelin tehtävät ensimmäisenä jouluna.
Käsikirjoitus vanhan tarinan mukaan Kirsi-Klaudia Kangas
Henkilöitä 9 kpl:
Enkeli Gabriel (kastepuvut t. albat, siivet ja valkeaa lakanaa pukunaan)
Ensimmäinen enkeli
Toinen enkeli
Kolmas enkeli
Kolme paimenta (ei repliikkejä)
Maria
”
Joosef
”
Taivaskulissiksi voidaan halutessa käyttää pahvista leikattuja tähtiä tummalla lakanapohjalla, sekä
tehdä isosta valkoisesta kartongista pilvi.
Enkeli Gapriel tulee näyttämölle ison muistilistan kanssa (jossa repliikit). Alkaa huudella muita
enkeleitä paikalle. Kolme enkeliä tulee kysellen:
Enkelit:

Täältä tullaan. Mitä asiaa sinulla enkeli Gabriel meille on?

Gabriel:

Kuunnelkaa tarkasti. Saatte erittäin tärkeitä tehtäviä. Jumala on hyvyydessään
päättänyt lähettää oman poikansa maailmaan lunastamaan ihmiset heidän
synneistään. Kirjoitusten mukaan hänen pitää syntyä Betlehemissä. Saatte nyt
tehtäväksenne mennä tutkimaan Betlehemin oloja.
Sinä enkeli siinä, kuulehan! Mene maan päälle Betlehemiin ja tuo minulle selvitys
siitä, minkälaiseen vuoteeseen Jumalan pojan olisi siellä mahdollista syntyä. Tuliko
selväksi?

1. Eenkeli: Kyllä, enkeli Gabriel. Asia selvä, minä lähdenkin tästä heti. (kiiruhtaa pois).
Gabriel:

Sitten seuraava tehtävä vaikka sinulle. Jumala haluaa, että Hänen poikansa syntymä
ilmoitetaan Betlehemissä sopiville ihmisille, jotka voisivat sitten tulla vierailemaan
vastasyntyneen luo. Selvitä millaisia ihmisiä Betlehemissä asuu ja ketkä olisivat
arvollisia saamaan tiedon Jumalan pojasta ensin. Onko selvä?

1. Eenkeli: Selvä on, selvä kuin vesi. Missäs päin se Betlehem oikein sijaitseekaan? (osoittelee
ympäriinsä) Ai-jaaha, siis tuolla. Näkemiin sitten! (poistuu).
Gabriel:

Viimeinen tehtävä koskee eläimiä. Jumala haluaa, että hänen luomakunnastaan
myös eläimiä on Hänen poikansa syntymän aikana paikalla. Menehän maan päälle
selvittämään tähän sopivat eläimet. Ymmärsitkö tehtäväsi?

1. Eenkeli: Ymmärretty on, hyvä Gabriel. Terve vaan, pian tavataan! (poistuu).
Gabriel:

(selailee papereitaan) Hmmm… Minun tehtäväkseni Jumala määräsi mennä
ilmoittamaan Jumalan pojan syntymästä nuorelle Marialle Galileaan. Mikä ihana
tehtävä, mutta vielä ei ole sen aika. Tässä enkeleitä odotellessamme voisimmekin
laulaa yhdessä…

Yhteislaulu yleisön kanssa: En etsi valtaa, loistoa….

Gabriel:

Tuoltahan niitä enkeleitä näyttää palaavan maan päältä tehtäviään suorittamasta.
Saammepa kuulla ovatko he onnistuneet.

1. Enkeli:

(saapuu Gabrielin eteen innoissaan) Kylläpäs on mukava pikkukaupunki se
Betlehem. Siellä on oikein mukavia taloja Jumalan pojan syntymistä varten. Otin
kuvia muutamista vuoteista. Katsopas tätä! (näyttää yleisöllekin piirrosta) Siellä on
erään ylimyksen kesähuvila. Kyllä on hieno palatsi. Siellä on 10 makuuhuonetta!
Parhaimmassa huoneessa on tällainen katosvuode! Kyllä kelpaisi Jumalan pojan
tässä syntyä, eikö vain?

Gabriel:

(tutkii papereitaan) Ei, ei, tämä ei valitettavasti käy laatuun. Jumalalla on ihan toiset
suunnitelmat. Mitä muuta löysit?

1. Eenkeli: No sitten on ihan tavallinen omakotitalo, jonka vuoteissa on pehmoiset
joustinpatjat. Tässä on kuvakin.
Gabriel:

Voi ei, ei käy tämäkään. Löysitkö vielä muuta?

1. Enkeli:

Hyvänen aika. Ihan viimeiseksi jäi tallin eläintensyöttökaukalo. Sitä sanotaan
seimeksi. Tässä on kuva, mutta eihän tämmöinen sovi Jumalan pojalle!

Gabriel:

Hyvä, hyvä! Tässä on juuri Jumalan suunnitelmiin sopiva vuode Hänen pojalleen.
Kiitos, olet suorittanut tehtäväsi hyvin. Seuraava! (1. enkeli siirtyy taaemmaksi ja
2.enkeli saapuu eteisestä).

2. Enkeli:

Iltaa hyvää Gabriel. Täältä tullaan ja kylläpä löytyi vaihtoehtoja vieraiksi Jumalan
pojan vuoteen äärelle. Tässä on oikein havainnolliset pienoismallit. (esittelee käsi- tai
keppi-nuket yksitellen seuraavien repliikkiensä aikana). Tämä herra on Betlehemin
kaupunginjohtaja. Hän on oikein mukava ja pätevä työssään. Hän varmaankin
nimeää Jumalan Pojan heti kunnia-kansalaiseksi.

Gabriel:

Hmmm… Hyvä että siellä on sellainen kaupunginjohtaja, mutta ei hän sovi Jumalan
suunnitelmiin. Muuta?

2. Enkeli:

Seuraavaksi on paikallinen poliisipäällikkö. Hän on taitava järjestyksenvalvoja. Hän
voisi ohjailla liikennettä Jumalan pojan syntymäpaikalle.

Gabriel:

Hän on varmasti pätevä, mutta ei sovi tähän tehtävään. Onko vielä muita?

2. Enkeli:

Tämä touhukas rouva tässä on perustanut Betlehemiin Martta-kerhon, pyhäkoulun,
vanhainkodin ja paljon muuta. Hän voisi tehdä Jumalan Pojalle varmasti ihanan
villanutun.

Gabriel:

Voi, voi kun ei sovi Jumalan suunnitelmiin. Eikö ole muita?

2. Enkeli:

Viimeiseksi jää paimenet, joita sillä seudulla on useita. Mutta he ovat vain kouluttamattomia kansanmiehiä.

Gabriel:

Hyvä, erinomaista! He sopivat Jumalan suunnitelmiin mainiosti. Seuraava enkeli!
(2. enkeli menee 1. enkelin luo taemmas ja 3. enkeli saapuu Gabrielin luo.)

3. Enkeli:

Minun piti etsiä sopivia eläimiä Jumalan pojan syntymää todistamaan. Maan päällä
on aivan ihania eläimiä, kuten tämä riikinkukko. Se voisi leväyttää pyrstönsä auki
upeaksi koristeeksi Jumalan pojan syntymäpaikalla (näyttää kuvia).

Gabriel:

No onpas upea, mutta ei näytä sopivan Jumalan suunnitelmiin. Mitäs muuta löysit?

3. Enkeli:

Löysin ylvään ja nopean pantterin, joka arvokkaine turkkeineen olisi varmasti
arvollinen olemaan paikalla kun Jumalan Poika syntyy.

Gabriel:

Eipä näytä sopivan tämäkään eläin suunnitelmiin. Muita?

3. Enkeli:

Karhu on valtavan voimakas eläin. Mitä sanot siitä?

Gabriel:

Upea on, mutta Jumala kyllä etsii jotain muuta.

3. Enkeli:

Sitten ovat tämmöiset vaatimattomat eläimet, kuten lampaat, härät ja aasit.

Gabriel:

Ne tuntuvat sopivan suunnitelmiin mainiosti. Hyvä otetaan ne.

Kaikki kolme enkeliä tulevat Gabrielin luo valittamaan:
Meidän mielestämme olet tehnyt nyt suuria virheitä. Kaikki se mitä valitsit sopisi
paremmin köyhän ryysyläisen syntymän rekvisiitaksi kuin Jumalan pojalle. Kuinka
tämä on mahdollista?
Gabriel:

Tämä ihmetyttää teitä ja se tulee ihmetyttämään ihmisiäkin, mutta kuulkaapa mitä
Jumala on täällä Vanhassa Testamentissa profeettojensa kautta kertonut asiasta:
Sakarjan kirjassa kerrotaan Jumalan pojan kelpuuttavan aasin ratsastukseen ja häntä
itseään verrataan Jesajan kirjassa karitsaan. Olkoon siis karjaeläimiä paikalla
syntymähetkelläkin.
Jesaja kertoo hänen olevan hyljeksitty ja halveksittu, olkoot vieraatkin sellaisia.
Alhaisintakin ihmistä Jumala rakastaa ja kumartuu korkeudesta alas asti.

Yhteislaulu: Enkeli taivaan lausui näin…
(yksi enkeleistä poistaa tallikulissin peittona olevan lakanan)
Toinen enkeleistä lukee jouluevankeliumia Luukas 2:1-20 hitaasti samalla kun Joosef ja Maria
tulevat ja asettuvat tallikulissin eteen. (rauhallista taustamusiikkia livenä/mankalta?)
Paimenet tulevat seuraavaksi ja asettuvat seimen ääreen.
Yhteislaulu: Jouluyö, juhlayö…

