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Eedu ja ema on kodus. Ema teeb köögis süüa, Eedu tuleb kööki. Ta on just koolist koju tulnud. 

Eedu: Emme, õpetaja ütles et meil on reedel vaba päev, ei pea kooli minema.  

Ema: Jah, tõesti nii on. 

Eedu: Ma küsisin õpetajalt et miks, ja ta ütles et on riigipüha. Aga ta ei osanud öelda, mis riigipüha 

see on. Ega nüüd ei ole ju vabariigi aastapäev, see oli ju ära, eks? Mis siis Eestis juhtus et meil see 

päev vaba on?  

Ema: No...tegelikult Eestis ei juhtunud, vaid hoopis Iisraelis. Kas tead, kus see asub?  

Eedu: Oota...on vist seal Vahemere ääres? (Võib vaadata ka gloobuse pealt, kui meil on gloobus 

kuskilt võtta). 

Ema: Jah. Ja seal juhtus ammu aastaid tagasi, kui sind ega mind ega vanaisagi veel polnud, et seal 

elas mees nimega Jeesus. 

Eedu: See sama, kellest jõulude ajal kirikus räägiti? Kes seal laudas sündis? 

Ema: Jah. Kui tema suureks sai, hakkas ta inimesi õpetama ja aitama ja tervendama. Ta rääkis ka 

sellest, milline Jumal on. Ta ütles et ta teab, sest ta on Jumala poeg. Paljud aga said vihaseks ta 

peale. 

Eedu: Miks?  

Ema: Kuna nad ei teadnud, mida temast arvata. Ja ta ei teinud alati nii, nagu olid reeglid. Oli ka 

neid, kes arvasid et ta on hull või tahab neid mõnitada. 

Eedu: No mis edasi sai? Kas nad hakkasid teda kiusama?  

Ema: Nii võib öelda. Ta tapeti ära.  

Eedu: Oi kui kurb kugu! 

Ema: Ja see reede, mille nimi on Suur Reede, ongi tema surma-aastapäev. 

Eedu: Aga miks see nii tähtis päev on? Ega Lennart Meri surma-aastapäevgi pole riigipüha, kuigi ta 

oli väga tähtis mees! 

Tegelased: 

1. Eedu 

2. Ema 
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Ema: Selle päeva teeb eriliseks järgmine pühapäev, ülestõusmispüha. Sest Jeesus oli surnud ainult 

paar päeva ja tuli siis hauast välja. Ta ärkas uuesti ellu. 

Eedu: Ohhoh, no sellist asja ma pole küll varem kuulnud! 

Ema: See tundubki uskumatu, aga paljud nägid teda oma silmaga. Ja sellest ajast peale on see suur 

reede ja ülestõusmispüha olnud väga olulised päevad.  

Eedu: Aga...See Jeesus...ta ei ole ju meie sugulane?  

Ema: Ei ole. 

Eedu: Ega eestlane ka mitte?  

Ema: Ei, eestlane ka mitte.  

Eedu: Aga...miks me sellest räägime? Ma ju ei tunnegi teda? Tore on, kui pea kooli minema aga 

ma ei saa aru, miks see nüüd riigipüha ka on veel... 

Ema: No see on nii, et pärast Jeesuse surma ja ülestõusmist hakkasid paljud uskuma et ta ongi 

Jumala poeg. Ja et ta on kõigist ja kõigest tugevam. Ka surmast ja kõigest kurjast. Ja inimesed said 

aru, et selles, mis ta oli rääkinud oli tõde sees. Nad nägid ka, kuidas Jeesuse sõbrad tegid imesid ja 

kuidas nii paljude elu muutus, kui nad tutvusid Jeesusega. Ta sõbrad ütlesid, et ta tahab et kõik 

inimesed võiksid saada tema sõpradeks. Lõpuks levis sõnum Jeesusest igale poole maailma, ka siia 

Eestisse. Ja aina rohkem tuli inimesi juurde, kes tahtsid õppida teda tundma. See kestab siiamaani. 

Eedu: Kuidas õppida tundma? Ma pole teda ju näinudki! 

Ema: Temast ja sellest, mida ta tegi ja rääkis on kirjutatud raamatus nimega Piibel, inimesed panid 

selle kõik kirja, mis neile tundus oluline. Paljud on tutvunud temaga läbi selle. Meil on ka see laste 

Piibel kusgil riiulis, võin pärast lugeda sulle sealt mõne loo, kui tahad.  

Eedu: Jah, tahan küll! Aga emme...kus see Jeesus praegu on? Ta peab olema juba  hirmus vana. 

Ema: Ta enam ei elagi kusagil Iisraelis. Aga öeldakse, et ta elab taevas nii et me teda ei näe, aga et 

ta ikka veel teeb imesid inimeste kaudu. Ma ka ei tea nii täpselt, aga kui vanaema tuleb külla võid 

tema käest ka küsida.  

Eedu: Olgu. Ma lähen otsin selle raamatu üles. Kas selles on pildid ka sees?  

Ema: Mõned on. Ma tulen kohe järgi, kui toidu ahju saan. 

 


