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Eedu istub tooli või diivani peal ja loeb raamatut, mis tal on süles. Ema tuleb tuppa ilusa, kuldset 

värvi karbiga. 

Ema: No, Eedu, kas õpid?  

Eedu: Ei, loen Lottet. Mis sa teed? Mis sul seal kastis on? Kas aardeid – see on nii ilus kast? 

Ema: Noo…kuidas võtta. (Vaatab kasti) Võib küll öelda et siin on aarded!  

Eedu: (veidi vaimustuses) Oo, näita mulle ka!  

Ema tuleb koos kastiga Eedu juurde ja laseb tal piiluda kasti sisse. Eedu vaatab kasti, vaatab emale 

otsa ja siis jälle kasti. Ta on hämmingus. 

Eedu: Mis aarded…siin pole ju kuldrahasid ega midagi…ainult vanad asjad!  

Ema: Vanad asjad jah, kuid mulle on need väga kallid ja tähtsad. Need on ülestõusmispühade 

kaunistused, need, mis meil kodus olid kui ma olin väike. Hakkan neid üles panema. Kas tahad 

aidata?  

Eedu: Jaa, muidugi! Aga meil on juba pajuoksad toas, need ei olnudki pühadeks?  

Ema: Olid küll. Need olid nagu pühade algus. Mäletad, kui rääkisin sulle seda lugu, kui Jeesus 

ratsutas Jeruusalemma… 

Eedu: Jah, eesliga!  

Ema: Jah, ja inimesed võtsid ta vastu palmioksi lehvitades ja ütlesid, et tema on kuningas. Jeesus 

oli teinud imelisi asju, näiteks teinud väga paljusid haigeid terveks ja inimesed arvasid et temast 

peab saama kuningas. Ja need pajuoksad on nagu meie palmid. (võtab palmi kastist välja.) Meil ju 

palme ei kasva. 

Eedu: Jaa, meil on liiga külm selleks. Aga pole lugu, mulle pajutibud meeldivad. Aga kuidas see 

lugu lõppes, kas Jeesus sai kuningaks? See oleks küll äge olnud! Kas siin on ka kroon kuskil? 

(Uurib kasti sisu.)  

Ema: Tead, see lugu läks vahepeal väga kurvaks. Jeesus ei meeldinud kõikidele inimestele, ja asjad 

muutusid väga kiiresti. 

Eedu: Kas Jeesust hakati kiusama?  

Ema: Jah…ja hullematki veel. Nad võtsid Jeesuse vangi ja ütlesid, et ta on teinud halbasid asju. 

Kuigi ta ei olnud.  

Eedu: Valetada pole küll ilus! See oli ebaaus. 

Tegelased: 

1. Eedu 

2. Ema 



Ema: Oli jah. Aga need inimesed ei saanud aru, kes Jeesus tegelikult oli.  

Eedu: Mis siis juhtus?  

Ema: Paljud hakkasid uskuma, et Jeesust peabki karistama. Nad lõid teda, panid talle sellise 

okaskrooni pähe (võtab kastist välja) ja lõpuks panid ta sellise risti külge surema. (võtab risti välja 

ja paneb selle lauale.) 

Eedu: Mulle ei meeldi see lugu. (Sirutab käe ja puudutab okaskrooni. Ehmub.) Ai, see kroon 

torgib! Miks keegi teda ei aidanud?  

Ema: Ta sõbrad ei julgenud. Nad hakkasid kartma ja peitsid ennast ära. Jeesus maeti sellise 

kaljukoopa sisse. (võtab kastist välja) Koopa suu ette veeretati hästi suur ümmargune kivi ja see 

pandi hästi kõvasti kinni. Kaks ööd olid Jeesuse sõbrad väga kurvad ja ei teadnud mida teha.  

Eedu: Ema, ma ei saa aru. Sa ütlesid et ülestõusmispühad on suur pidu. Aga mis pidu see on, kui 

kõik on kurvad?  

Ema: Tead, mõnikord tuleb rõõmupidu alles pärast suurt kurbust. Nii on ka selles loos. Nimelt, kui 

kaks ööd oli möödas, juhtus ime.  

Eedu: (Vaatab kasti) Kas see ingel tegi ime? 

Ema: Ei, Jumal tegi. Ingel tuli sellest rääkima. Pühapäeva hommikul naised läksid hauale. (võtab 

nukud kastist välja) Nad olid kurvad ja igatsesid Jeesust. Aga haud oli lahti ja seal oli ingel, kes 

ütles et Jeesus ei olegi enam surnud, vaid ta elab ja et nad peavad sellest kiiresti Jeesuse kõigile 

sõpradele rääkima. (paneb ingli haua ette).  

Eedu: Kas nad läksid? Kas see oli tõsi?  

Ema: Läksid ikka. Ja see oli tõsi. Osad jüngrid tulid ise vaatama tühja hauda ja pärast Jeesus näitas 

ennast ka neile. Osadel oli seda raske uskuda, nagu näiteks Toomasel, kuid lõpuks ta sai aru, et 

Jeesus on tõesti Jumala poeg ja kõige suurem kuningas.Isegi surm ei saanud teda kinni pidada. 

Eedu: Kas ta sai krooni ka?  

Ema: Ei…Jeesus vist kroonist ei hooli. Aga Ta hoolib sinust ja minust ja kõigist inimestest – Ta 

lausa armastab meid. Ja selles see pidu ongi, Eedu! Jeesus, kõige suurem kuningas elab ja armastab 

meid, ja me ei pea kunagi kartma!  

Eedu: (vaatleb hauda ja tegelasi selle juures) ülestõusmise hommik…kuule, emme, siit on lilled 

puudu. Ma lähen korjan sinililli siia juurde – kui Jeesus ärkas hauast üles, hakkasid raudselt lilled ka 

õitsema! 

Eedu läheb ruttu välja ja ema jääb sättima kaunistusi, ümisedes mõnda ülestõusmise laulu. 

 


