ÜLESTÕUSMISPÜHADE NÄIDEND
Kirjutanud Titta Hämäläinen

Tegelased:
1.
2.
3.
4.

Pillimängija
Väike õde
Suur õde
Ema

Tegelased võivad kasutada oma nimesid.

Pillimängija mängib flöödil (või mõnel muul pillil) kurba lugu.

Väike õde (tuleb sisse): Miks sa nii kurvalt mängid? Kas sa oled masenduses? Juhtus midagi?
Pillimängija: Ei, ma harjutan. Ma mängin täna kirikus.
Väike õde: Mis puhul? Täna on ju reede, mitte pühapäev!
Pillimängija: Täna on Suur Reede ju. Aga kuule, ma pean tõesti harjutama!
Väike õde (läheb teise tuppa): Ema, kuule mis see Suur Reede ometi on? Ma vaatan siit kalendrist
(uurib seinakalendrit) ja see on täpselt sama suur kui teised päevad?
Ema: See on suur sellepärast, et Jeesus, Jumala Poeg suri sellel päeval.
Väike õde: Aa, sellepärast see lugu oli nii kurb! Aga miks ta suri? Kas tal oli mõni haigus või?
Ema: Ei…Ta teod ja sõnad ärritasid paljusid, ja nad lasid ta ära tappa.
Väike õde: Jube. Nagu uudistes…Aga oota, miks siis poes kõik kaunistused nii rõõmsad on, kui
need on kurvad pühad? Ma nägin kõiki rõõmsaid värve ja tibusid ja värvilisi mune…
Ema: Sest et kurbus ei jäänud kestma. Paar päeva hiljem lein muutus vaikselt rõõmuks, kui Jeesus
tõusis surnuist ülesse.
Väike õde: Kuidas see võimalik oli?
Ema: Ma ei oskagi sulle seletada muidu, kui et Jumal tegi seda.
Suurem õde: Vaata, ma näitan sulle kuidas see oli. Siin laste Piiblis on pildid ka. Siin Jeesus on
surnud, ja ta pannakse hauakoopasse. Ta sõbrad viisid ta sinna. (Vaatavad koos pilte)
Väike õde: Ta ema ja sõbrad olid kindlasti väga kurvad….
Suurem õde: Olid küll. Jeesus oli inimestele palju head teinud, ja nad ei arvanud et temaga
niimoodi juhtuks.
Väike õde: Kes see on? (näitab pildi peale)
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Suurem õde: See on ingel. Vara pühapäevahommikul naised läksid haua juurde, ja nägid et haud
oli lahti ja ingel istus seal. Ingel ütles neile, et nad ei pea kartma, sest Jeesus on surnuist üles
äratatud ja nad näevad teda veel. Siis ingel ütles et nad peavad sellest teistele ka rääkima. Ja nad
läksid kohe kiiresti rõõmusõnumit viima!
Väike õde: Vau...ma oleks ka jooksnud väga kiiresti…Aga miks see nii juhtus?
Suurem õde: Sellepärast, et Jumal väga armastab inimesi. Läbi selle suremise ja ülestõusmise
Jeesus näitas, et Ta on vägevam kui kurjus ja surm, ja suudab meid aidata igal ajal. Ka siis, kui meil
on raske aeg või meil on süümepiinad või midagi muud. Ta elab ikka veel, kuigi me teda ei näe.
Väike õde: No siis me peame kohe kõik rõõmsad kaunistused üles otsima! Ema, kus need on?
Aga….oodake mind, ma tulen kohe tagasi!
(Jookseb Ingvildi juurde)
Väike õde: Kuule, sa pead harjutama midagi hästi rõõmsat ka! Need on juu rõõmupühad, Jeesus
elab!
Pillimängija: Noo…kas see sobib? (Hakkab mängima rõõmsat lugu)
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