
Ules Jeruusalemma
Sobib kasutamiseks mitme ruumiga majas v6i ka looduses
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Lahkumine Jeruusalemma turult

Kaubatdnav
Turuplatsid, kus miiiiakse paasapiihade kaunistusi, loteriipileteid, kohai ja aahaleid.
Vrirailisi kangaid seintel ja laudadel.
I israeli muusiha, turutantsij ad.

Juht kutsub rrindurid mikrofoniga kokku.

Tdnaval

Juht: Shalom, rahu sinule, Jeruusalemma tulija. Minu nimi on . . ja ma
juhatan teid selles linnalabtirindis.
Siin on viimastel piievadel juhtunud tahtsaid asju. Kdik see algas iihe isiku, Jeesus
Naatsaretlase timber. K6ik see algas nidal tagasi. Valmistusime paasapiihadeks,
mida meie, juudid, veedame Egiptuse vangip6lvest vabanemise mdlestuseks.
Ka meie s6berJeesus soovis ptihi pidada siinJeruusalemmas. Ta andis oma
lihematele jtngritele Peetrusele jaJohannesele iilesande teha ettevalmistusi.
Sattusin olema seal, kui ta iitles neile: "Kui tulete linna, tuleb teile vastu mees,
kes kannab veekruusi. Jirgnege talle. Tema peremees nd.itab teile suurt tuba
maja tilakorrusel. Valmistage sinna 6htusodk."
Imestasin, kuidas mees v6iks kanda veekruusi, see oliju naiste too. Tahhate
siindmuste dhtis algus: kaevul oli t6esti mees vett v6tmas!
Peetrus jaJohannes liiksidki temaga kaasa ja koik toimus nii naguJeesus oli
oelnud: seal oli juba tuba nende jaoks kinni pandud
Siin kaevul kiisidJeruusalemma naised vett v6tmas ja uksteisega kohtumas.

Juht juhatab riihma kaeau juurde.
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Kaevul
Naine ja mees kaeaul aett adtmas.

Rririgiuad uabalt aalitud teem,al, midagi selle aja argielust.
Kontalt tuleb naine ja hathestab jutu.
Naine: Rahu teile k6igile! Kas te olete kuulnud, millest linnas rziiigitakse?



Noh, et see naatsaretlane, kes reedel risti l66di, on surnuist tiles t6usnud?
Veekruusi kandja, rikka lteremehe teener, kelle isand oli illemise toa omanik, a6tab
aeekruusi 6lale, tduseb keset jutuajamist ja lciheb rira...

Juht Vaadake!Just see mees, kes ka sel pdeval oli vett v6tmas. Jzirgnegem talle,
ta on kindlasti koju minemas ja nziitab meile iilemisr ruba.
Veekandja juhatusel liigub riihm iilemisse tuppa (saali).

3

Ulemine tuba (saal). Sobiv muusika.
Kaks naist, Maarja ja Saloome askeldaaad laua tirires, koristades toidulauda.
Veekruusi kandja kallab uett suurde kruusi, mis on selleks ette nrihtud. Teraitab naisi ja
lahkub.

Juht: Rahu teile, Maarjaja Saloome!
Maarja: Rahu teile!

Juht: See on tilemine tuba, kus Jeesus s6i paasatalle koos oma 6pilastega.
Saloome: See on see. Siin me olime siis neid teenindamas.
Maarja: Selle laua taga nad s6id.
Saloome: Sellel soomaajal nad vziitlesid omavahel, kes on suurim. Siis Jeesus
t6usis, sidus riitiku vooleja pesi oma 6pilaste jalgu ning kuivatas rzitikuga -just
nagu teener.
Meie imestasime, aga tema titles, et ta annab meile eeskuju, et ka meie tulevikus
teeniksime iiksteist.
Maarja: Soomise ajal riizikis Jeesus pa{ju kannatamisest ja surmast, mis peagi teda
ees ootas. Ohrusoogi ajal v6ttisJeesus leiva, Snnista, ,.du, murdisja andir o*u
6pilastele s6nadega: "V6tke, sooge, see on minu ihu!"
Saloome: Ta v6ttis ka karika, td.nas, andis oma 6pilasteleja titles: 'Jooge k6ik
selle seest! See on minu veri - uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse
pattude andeksandmiseks ! "
Maarja: K6iki iillatas, kuiJeesus titles: "Uks teist annab mind ara." Mehed olid
hzimmingus, nad vaatasid iiksteisele otsaja kiisisid, kes see kiill v6iks olla.
Jeesus titles neile: "Uks teie hulgast, kes tihes minuga pistab kd.e vaagnasse,
annab mind ara." Jata murdis leiba, kastis selle karikasse ja andis ttikikese
Juudaleja titles midagi, mida ma ei kuulnud.Juudas s6i leiva ara jaliiks kiiresti
minema...
Saloome: Soomaaja lopus laulsid nad kiituselaulu. Siis nad rdusid ja ma kuulsin,
kuidas nad riiikisid O[maesrja mingisr aiasr.

Juht: Ilmselt Getsemanist, Jeesus kiiis seal tihti. Mina tean seda aeda, see asub
Kidroni oja teisel kaldal, liheme ka meie sinna.

Juht lciheb ees.



Getsemani aed

Naatanael, ilks Jeesuse jiingritest, on tulnud aeda meenutama reed,edhtusi si)ndmusi.
Ta istub iiksinda pea kritele toetatud ega pane tcihele ri)hma tulekut, enne kui:
Juht: Shalom (rahu sulle), Naatanael.
Naatanael (tillatunult): Shalom, s6ber.

Juht: Kuulsime rilemises saalis, et tutid Jeesusega koos siia Getsemani aeda tema
viimasel 661. Sina ju oledJeesuse 6pilane, olid siis kindlasti kohal.
Naatanael: Oige, olin siin sellel ool, kui toimusid kohutavad siindmused. Siia
tulles oliJeesus suures ahastuses ja dngistuses. Ta v6ttis en,Caga kaasa Peetruse,
Jaakobuse jaJohannese ning nad lziksid sinna eemale palverama.
Meiejiiime siia.Jeesus palus, et ka meie oleksime irkvelja palvetaksime, aga
meie olime visinud ja uinusime.
Mina irkasin Jeesuse haale peale, see kostis siia, kui ta ahastuses palvetas: "Minu
Isa, kui see on v6imalik, mingu see karikas minust mooda! Ometi stindigu Sinu,
mitte minu tahtmine!"

Ja siis tuli aeda suur hulk rahvast. m56gad, teibadja t6rvikud kies... Viesalga
juht oli Juudas, Juudas Iskariot. Uks meist!
Juht: Juudas, sellepdrast ta siis lahkuski 6htusoomaajalt enne teisi!
Naatanael: Siis asjad edenesid kiiresti nii: Juudas suudles Jeesust. Vziesalk
lihenes. Jeesus ktisis: "Keda te otsite?" Riihma keskelt kuuldus hiizil: 'Jeesust
Naatsaretist."
"Mina olen see," vastasJeesus. Me oleksime m66kadega kaitsnudJeesust , aga
Jeesus ei lubanud kasutada vigivalda. S6jamehed v6tsid Jeesuse kinni. Sundis
suur segadus.

Juht: Mis siis juhtus, mis re, jiingrid, tegite?
Naatanael: Me hakkasime kartma ja mina p6genesin sinna (nriitab kciega) ning ma
arvan' et nii tegid ka teised. Pimedas vaatasime t6rvikutele jzirele. Sinnapoole-
liiksid nad reda viima.

Juht: See tee viib tagasi linna. Meiegi peame sinna ragasi minema.
Juht liigub riihm"a, ees ja nciitab teed.

Tinaval
NikodeernL.{s, suure nduhogu liige, tuleb rashe hand,amiga. Ta tuleb pilaatuse 6uest ja
kdnnib rilhmale aastu'juhuslihult".

Juht: Kes see tuleb meile vastu,
liige ja Iisraeli 6petaja. Tean ka

see onju Nikodeemus. Ta on suure n6ukogu
seda, et ta oli salaja Jeesuse s6ber.
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Nikodeemus: Shalom, rahu sulle!

Juht: Raagi meile, mis n6ukogus juhtus, kui Jeesuse lugu uuriti.
Nikodeemus: See oli t6esti raskeim olukord, kuhu ma kunagi olen sattunud.
Varahommikul iilempreestri Kaifase teenrid tulid mind kutsuma suurkohtu
kiireloomulisele istungile. Kui saabusin Kaifase -ajja, nigin, et kuulati ule

Jeesust. Mitmed tunnistajad olid kohale kutsutud. Nad t6stsid stitidistusi Jeesuse
vastu, aga midagi ei suudetud tdestada.
L6puks tilempreester t6usis pusti ja rahvavana tavajargi vannutas Jeesust
s6nadega: "Mina n6uan elavaJumala nimel, et sa vastaksid, kas Sina oledJumala
Poeg?"

Jeesus oli hetke vait, t6stis silmad ja lausus: "Mina olen see."

Siis iilempreester rebis suures vihas oma kuue l6hki: "Ta pilkabJumalat!"

Juht: Kas keegi ei kaitsnud Jeesust, isegi mitte sina?

Nikodeemus: Ma proovisinja kaJoosep, aga meie hiiil ei lugenud seal midagi.
Praegugi ma ei tea, mida ma oleksin pidanud sellises olukorras tegema.
Nikodeemus j citkab mur elikuna te ekonda.

Juht: Suurkohus ei v6inud surmaotsust langetada, nii et siis nad viisid Jeesuse
maavalitseja Pilaatuse ette.
Pilaatuse palee on siin liihedal, liheme, kaime seal 6uel :ira.
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Pilaatuse palee 6u
Koosolekute ruum), kus 0n sammastik ja hooguuad siied annaaad pi,sut aalgust.
Peetrus soojendab fuisi ja on lma mdtetes.

Kui riihm on kohale jdudnud, hakkaaad naised omaaahel aaikselt rricikima.
Marta: Kas sa, Ruth, oled kedagi Jeesuse 6pilastest pirast sabatit nziinud?
Ruth: Ei, Marta, mitte kedagi. On selline tunne nagu nad oleksid maa alla
vajunud.
Siis varahommikul, seal soevalguses, mdletan veel...
Agu kas see ei olegi Peetrus?...
Marta: Nii ongi, lihme ja tervitame teda.
Ruth: Shalom, Peetrus.
Peetrus: Shalom.
Marta: Peetrus, ffi€ kohtusime siis, kuiJeesust iile kuulati. Sinajooksid nuttes
mooda. Pisarates sa ei pannud mind isegi tiihele.
Peetrus: See oli nii. Ma ei nziinud midagi ega kedagi. Olin nagu pime" IJritasin
vaid v6imalikult kiiresti pziiiseda Jeesuse silme alt ira.
Marta: Soovisid saJeesuse juurest ira minna? Mida sa sellega m6tled?
Peetrus: M6ned inimesed tundsid mind siin hoovis d.raja teadsid, et olenJeesuse
6pilane. Nad n6udsid 6ues minult iilestunnistust. Ja mina, mina salgasin, et ma
olen temajiirglja ja viiitsin, et ma isegi ei tunne seda meest!
Marta ja Ruth aaatasid hrimmastunult ja huraalt teineteisele otsa.
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Kui ma olin kolm korda salanud, laulis kukk. Samal hetkel toodi Jeesus paleest
vzilja r6dule ja ta vaatas mind.
Siis meenus mulle, kuidas ma 6htusoomaajal kindlameelselt utlesin: "Mina ei
tagane sinust, kui ka k6ik teised taganevad."
Ma ei uskunud Jeesuse s6nu: "Peetrus, enne kui kukk on homme hommikul
laulnud, oled sa kolm korda oelnud, et sa ei tunne mind."
Mina kinnitasin veel kindlamalt: "Kui ma koos sinuga peaksin ka surema, ei salga
ma sind mitte!" Mul oli vziga hebi, nii et majooksin hoovist vilja ja nutsin, nutsin
kibedasti.

Juht lriheneb Peetruselu jo naistele.

Juht: Shalom teile koigile. ,

Kas teist keegi oli ka kohtupidamise l6puni? Mis siis juhtus?
Ruth: Minajalgisin, kuiJeesust toodi siia Pilaatuse 6ue. Hoov oli nagu kihisev
sipelgapesa. Rahvast oli palju liikvel.
Siis, nagu Peetrus jubajutustas, toodiJeesus viila r6dule. Seal nad seisid -Jeesus
ja maavalitseja Pilaatus ning ka Barabas, see mdrtsukas.
Pilaatus tegi rahvale ettepaneku. Ta kiisis: "Kumma te soovite vabaks lasta - kas

Jeesuse, keda nimetatakse Kristuseks, v6i Barabase?

Juht: Paasaptihadel on maavalitsejal tavaks pziista vabaks uks vang.
Ruth: Rahvas huiidis iihehiiilselt: "Vabasta Barabas! Vabasta Barabas!"
Siis tekkis jalle vaikus ja Pilaatus ktisis: "Mis ma pean tegemaJeesusega?" Niigin,
kuidas iilempreestrid iissitasid rahvastja rahvas hakkas hiiiidma: "Loo ta risti, loo
ta risti!"
Pilaatus oleks soovinudJeesuse vabaks lastaja ta kusis inimestelt: "Mida halba ta
on teinud?" Ent rahvas htitidis veelgi valjemini: "Loo ta risti!"
Pilaatus palus vett, pesi oma kisi rahva nihes ning iitles: "Mina olen stiiitu selle
mehe verest! Teie vastutate selle eest, mis ntitidjuhtub."Ju ta lasi Barabase
vabaksja m6istisJeesuse surma ning andis kisu ristiloomiseks.
Juht: Nende vapustavate sundmuste kohalt me liigume edasi.

Juht kiheb ees.

Liigume mdrida koridori suurde saali. Kui k\ik 0n sees. . .

Juht: S6durid v6tsidJeesuse, peksid teda, panid talle purpurmanrli selga ja
kibuvitsakrooni piihe. Siis heitsid tema eme p6lvili ning naersidja pilkasid tedaja
viisid seejzirel ristiloomiseks Kolgarale.
Seda tinavat, kus nad liikusid, v6iks nimetadaVia dolorosaks - Kannatuste teeks.

Jeesus liikus mooda seda teed, kandes oma risti.

Liigume koridori teise otsa.

Juh* KuiJeesus visisja kukkus risti raskuse all, siis s6japealik kutsus rahva seast
toomehe, Siimona Ktireneesd ja sundis tedaJeesuse risti kandma kuni Kolgatani.
Sajapealik: Mina olen see sajapealik, kellest te r:iiikisite. Minu alluvuses on sada
meest. Meie hoolitseme korra eest paasaptihade ujul.
Keset ood kutsuti mind Pilaatuse paleesse. Seal anti mulle kolm meest, keda pidi
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risti loodama.
Ut<s neist dratas tzihelepanu. Ta ei olnud illdse nagu surmam6istetu tavaliselt -ja
neid olen mina nd.inud palju - ta oli teistsugune.
Seal k6rgendikul, Pealae asemel, Kolgatal ldddi nad risti, igatiks oma ristipuule.
Ristid t6steti ules. Ristidele kinnitati plaat, kuhu oli kirjutatud igauhe suutegu
(kuritegu). Selle mehe plaadile oli kirjutatud tiihelepanuvdirne siiudistus: Jeesus
Naatsaretlane, j uutide kuninga's.
Teine s6dur: Hei, kuula seda, minagi olin siis teenistuses.
Sajapealik: See kuningaks kutsutud mees sai veel ristilgi s6imu osaliseks.
Agu ta ei vastanud samaga. Mina kuulsin, kuidas ta palus Jumalalt koigi nende
eest, kes talle kurja tegid ja ka meie eest.
'olsa," titles ta, "anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!"
S6dur: Ka mina kuulsin seda.

Sajapealik: Keskpieval saabus tile kogu maa pimedus, mis kestis kolm tundi. Siis
kuulsinJeesust huudmas: "Isa, Sinu kzitte annan ma oma vaimu!"
Akitselt algas maavirisemine ja inimesed p6genesid.
Olen m6elnud nende asjade iileja ei v6i olla uskumata, etJeesus oliJumala
Poeg.

Juht: Kolgata on viga lzihedal. Peatume sealgi hetkeks.
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Kolgata (suure saali parempoolne esinurk), kolrn risti on ilksteise peal.

J e esuse ristil rrPub kibuuitsakro on 
"

Toolid poolkaares. Istutakse rahulikult ja kuulatakse juhi mtingimapandud kassett'i "Oi
armas J ees'u,s", orelil mringituna.
Kui aeg on tciis, lciheb juht rahulikult riihma ette.

Juht: Sabat on algamas jaJeesuse sdbrad on mures, etJeesuse keha jaebki kogu
sabati ajaks ristile. 1

Joosep Arimaatiast, lugupeetud kohtunSunik, kes oli salajaJeesuse s6ber, oli jusr
raiunud enda jaoks kaljuhaua.
Ta julges minna Pilaatuse juurde ja paludaJeesuse ihu. Pilaatus, kui ta oli
viepealikutelt saanud teate, et Jeesus on surnud, andis ta surnukeha Joosepile.
Ka Nikodeemus tuli kohaleja nad koos v6tsidJeesuse ristilt maha ning mihkisid
l6uendisse ja kandsid hauda.
See haud on siin liihedal, lihme, kiime seal...

Haud, ehitatud aahtplastist pisikesse kabelisse, palju lilli ja aalgust.
Kolm naist seisauad haua kihedal ja jutustauad r66msasti.

Kui kogu riihm on sees...
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Juht: Maarja Magdaleena, Johanna ja Saloome! Olen kuulnud, et re olite imeliste
sundmuste tunnistajateks paasaprihade ajal siin haual.
Kas te jutustaksite ka meile sellest?
Saloome: Kui sabat oli loppenud, liksime me varahommikul hauale.
Olime ostnud l6hnav6ideid, millega soovisime Jeesuse keha v6ida, nii nagu on
tavaks. Kogu teekonna m6tlesime, kes aitaks meil seda kivi hauasuu eest dra
veeretada.

Johanna: Kui saabusime hauale, hammastusime, sest kivi oli hauasuu eest ira
veeretatud. Vaatasime hauakambrisse -ja nigime, etJeesuse keha ei olnud ka
seal!

Maarja Magdaleena: Minajooksin kohe linna tagasi Peetrusele ja reisrele
jiingritele teatama. Peetrus jaJohannes jooksid kohe hauale. Ka mina jirgnesin,
nutt kurgus. Kui joudsin siia tagasi, olid mehed juba zira liiinud.
Olin ihuuksi ja istusin siia hauasuule. Siis kuulsin, et keegi rziiikis minuga: "Miks
sa nutad?"
Mina arvasin, et ktisija on aednikja vastasin: "Kui sina oled minu Issanda hauast
dra viinud, siis iitle, kuhu sa Ta viisid?"
Mees vastas vaikselt - tuttava hziilega: "Maarju!" "Rabi, minu Issand," hiitidsin
mina, sest see oliJeesus.

Jeesus on elus. Mina olen kohtunud Temaga. Olen riiikinud Tem aga. Ta on tiles
t6usnud,Ta saatis mind sellest r66must ja imest rzi:ikima k6igile : Jeesus v6itis
surma!
Maki pealt hakkab kostma Hzindeli oratooriumi "Messias" osa - Halleluuja -

Juht auab mdne aja pcirast ukse ja jdd,b ootama ariljaspool ust.
Kui kogu rtihm on kuuldel, trinab juht oma sdnadega iilestdusmispiihad,e retke eest, sooaib
lnnistust ja r1Smsaid iilestdusmispiihi ja palub, et rcicigitaks sed,a rddmus1numit ed,asi
s 1pradele, tuttaaatele.

Vllj aandj a: EELK Piihap[evakooliUhendus


