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Seda hihintiidendit on sobiv esitada titestdusmisptihade ajal kas kirikus, koolis v6i
lasteaias. Kuigi peategelasi on vihe, saab kdiki lapsi rakendada pillimiingimisel vdi
laulmisel.

Pillid: tamburiin v6i marakas (sobib ka plekkpurh milles on liiva), kstilofon, vilepillid,
kaopill vdi plokkfloot, kastanjetid vdi priupulgad, triangel v6i kelluke.

Jeesuse hauda on vdimalik valmistada papist (seisab piisti toolide najal), mille[e on
peale kleebitud hiisti kortsus pruun j6upaber. "Kivi" on hea teha suurest pruunist
paberkotist, nds topitakse ajalehti tais ning kaetakse samuti kortsus jdupaberiga. "Haua
suu" I6igatakse vastavalt nkivio suurusele. "Heuda" v6ib kaunistada toalilledega v6i
kleepides viirvilisi lilli juba valmis hauale. Haua sees (p6randal) peaks olema valge lina,
mida naised ehmatusega vaatavad. Kivi peaks olema hauasuu eest 6ra. Naistele v6ib timber
pea panna mustad keebid (voodririie) ja katte anda korvid, milles on kunstlilli. Inget on
riietatudialgesse.

Kui on palju lapsr, siis vOivad tihed laulda ja teised pilli miingld4 kui aga viiherq siis
laulavad ja mtngivad tihed ja samad lapsed. Laulukooril r'6ivad kaes olla p6levad hirinlad.
Lapsed v6ivad 0ksteise jiirel koos ktitinaldega saali uksest tulles 'alustada 

alguslaulu. Nad
v6ivad olla ka lava ees valmis, kus nad stititavad hiunlad ja alustavad alguslaulu. Ingel peab
ntiidendi alguses olema haua taga peidus. Pillimtingijad v6ivad oma pillidega otla juba
valmis lava ees vdi saali ktiljeosas.
TAMBURIIN VOI MARAKAS. PAITG TOUSEN
KSULOFON (uksikud noodid)
PLOKKFLOOT, ICIOPIIIID, VILEPILLTD . LINDUDE LAUL
TRIANIGEL VOI KELL - KELLAHELIN
PULGAD VOT KASTAhIJETT - SAI\{MIJD

TEGELASED: Jutustaja
Kolm naist
Lautjad ja pillimiingijad (kui lapsi on viihg v6ivad lauljad ktitinlad iira
puhuda ja vdtta piirast laulu pillid, mis on varem lavale v$i liihedusse
valmis pandud)

Laval v6i saalinurgas on valmis pandud Jeesuse haud. Ingel on haua taga peidus.
Laulukoor tuleb saaliuksest, pdlevad kritinlad kees, lava ette. Alustatakse laulu, n6iteks
"Jeesus, mind Sp puuduta nti0dn. Jutustaja astub lava ette. Pillimiingijad v6i ka lauljad, kes
miingivad pilli, ipeavad olema tetrelepaneliku4 sest koos jutustaja k6nega hakkavad nad
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matkima loodushfliili.
Jutustaja:
On varane hommik.
Piiike on t6usmas"

Linnud laulavad.

Kolm naist on teel. (Naised tu-
levad aeglaselt saaliuksest piki
saali hauani)

Tamburiin v6i marakas sahisevad.
Ks{ilofonil tiksikud noodid ja slis
glissanoo.
Helitaust hiiiibub_.

Plokkfloot, kiiopill v6ivilepillid
imiteerivad lindude laulu.
Triangel vdi kelluke lOovad aeglasi
kellaldoke, puupulgad v6i
kastanjetid lOovad aeglasi naiste-
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Nad sammuvad m60da kastemtirga

rada" Nad on viiga kurvad.

I naine: Mul on Jeesusest vliga

ka\iu.
II3raine: Nii minulgi. Ma ei mdista"

miks Jeesus pidi surema

III naine: Jeesus oli k5ikide sdber.

Ta parandas haigeid ja aitas h6-

dasolijaid (Naised astuvad aeg-

laselt edasi).

Jutustaja: Qli ka neid inimesi,_kel-

lele Jeesus ei meeldinud- Nende

meelest Jeesus Pdkas Jumalat,

6eldes, et ta on Jumala Poeg"

Jeesuse vaenlased vdtsid Ta van-

, gi. Suur reede oti tcrurb Piiev.
Siit J".t ts suri. Terna s6brad 

'

matsid Ta hauda. Ntitid on Jeezuse

s6brad teel hauale. Neil on kaasas

korvid, milles on lilli ja l6hna-
rohtusid. \

I naine: Kuidas me hauda Piiiiseme?
Il naine: Tiiitsa 6ige, hauasuu ees on

suur kivi. Me ei jaksa seda liigu-
tada. (Naised sarimuvad edasi.

Haua juurde j6udes nad sei-

satuvad. Nad on htmmastuntld,
kivi polegi hauasuu ees. Ehmatu-,

sega vaatavad nad Jeesuse suri-
lina).

Jutustaja: Hauda vaadates naised

imestavad. Jeesust ei olegi
seal.Hauas oli ingel, kes titles
naistele, ef Jeesust ei ole enam

hauas!

Jutustaja: Jumal iiratas Ta surnust

tiles.. JEESUS ELAB!
Ta ei ole enam siin. lvfinge

kiirestija oelge k6igile, et

Jeesus elab!
Naised hiltiavad r66msalt iiksteist
kallistades:
JEESUS ELAB! IEESUS ELAB!
(Naised lAhevad kiirustades
tagasiteele ia h0uavad k6igile:)
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samme. Kui naised peatuvad, et

iilateisega diIkids, ka taust
lakkab.
.Linnulaul v6ib ka rnnnaku ajal

olla, kuid s6nalise osa juures

hasti vaikne.
Muusukalist tausta Pole"

Kastanjetid, puupulgad ja triangel

on jiille salnmude riitmis.
Naised sammuvad edasi, nende

sammude rutmis jfitkavad ka pillid.

Sammud peatuvad" ka Pillid
vaikivad.

t

Sammud jetlilvad, seisatuvad

(pillid vaikivad).

Tamburiin ja marakas sahistavad.

Ingel t6useb hauast (toolile ptisti,

paistab haua tagant).

Kastanjeti triangli 106k.

KOik pillid mtingivad.
Kiired sammud kastanjettidelt
ja puupulkadelt.


