
ONNISTUS P6randapildid-jutustus (kohanda vastavalt ri,ihmale|

Vahendid: Neli sinist lina, pruune linu (u. 8 tk),Kristus-ktiiinal, Kaunistusmaterjali

J: ,,lgatiks meist kulgeb elus erinevaid teid pidi. Mitte Uhegi inimese elu ei sarnane teise
inimese eluga. Uks abiellub ja teine mitte, keegi s6idab tihelt maalt teise, aga teine jdlle elab
terve oma elu rihes kohas. MOnede tee on lihtne ja m6nedelv6ib tee peale ette tulla
i.illatuslikke tdkkeid. maastikud vahelduvad. Vahepeal liigume mde tipus, teine kord jiille
madalas orus."

Lapsed tdusevad ptistija jddvad ringis seisma. lapsed vdivad kordamdoda proovida liikumist
ringi sees. Ringi seel liikuv laps v6ib oma silmad kinni panna, samal ajal kui ringis olevad
lapsed puudutavad vaikselt moodujat ja juhendavad teda turvaliselt edasi.

Juhendaja toob sinise kanga ja valib endale paariliseks i.ihe lapse. Koos hoiavad nad kangast
kellegi pea kohal. Juhendaja rddgib, et kangas on nagu tiikike taevast meie kohal. Kangas

liigub ringis tiha lapse kdest teise kdtte sedasi, et v6imaluse korral saaks iga laps tunda, mis
tunne on seista sinise taeva all.

J: ,,Oma teekonnal vajame me 6nnistust. Teineteist 6nnistades me palume, et Jumal oleks
meiega meie teekonnal. Ka sina v6id 6nnistada sinust vasakul istuvat last oeldes talle,,Jumal
6nnistagu sind kOikidel sinu teedel." Samal ajal v6id teha mingi liigutuse, mis aitab 6nnistust
m6ista: vdttes teisel kdest kinni, kallistades v6i midagi muud, mis tundub sinu arvates hea
olevat."

Kui k6ik on teineteist 6nnistanud, valib juhendaja ringist Uhe lapse, kellega koos asetab ta
keskele sinise lina. Laps otsib endale paarilise ja paneb lina k6rvale veel Uhe lina. See kordub,
kuniks p6randal on neljast sinisest linast koosnev ruut. Nurgad keeratakse nii, et saame
rimmarguse kujundi.

J: ,, Sinine on igaviku viirv. See m6jub meile hdstija rahustab meid. V6ibolla sa oled mdnikord
suvel lebanud muru peal ja vaadanud enda kohal kaarduvat taevast. See sama taevas ei
laotu vaid sinu kohal, vaid k6ikide maailma inimeste kohal."

Lapsed t6usevad, t6stavad kded tiles niiitamaks taevast. Lapsed saavad kordamcicida
proovida, mis tunne on k6ndida taeva all.

Juhendaja toob pruuni lina ja valib paariliseks tihe lapse. Lina volditakse kokku ja pannakse
sinise lina iimber. Laps toob endale uue paarilise ja paneb lina sinise lina iimber. See kordub,
kuni sinise lina serv on valmis.

J:" Me inimesed liigume siin maailmas mcioda oma teed. Liikudes me teame, et meil k6ikidel
on taeva antud kaitse. Meie eest kantakse hoolt. Meid eijdeta tiksi. Keskel olevad pruunid
linad on tee meie kohal laotuva taeva all. Ntii.id v6id panna selle tee peale oma mdrgi."

Lapsed panevad oma mdrgi keskel olevale pruunile linale.



Juhendaja stititab Kristus-kiiUnla ja liigub sellega ringis nii, et igariks saab tunda ki.irinla
valgust ja soojust.

J:" Jeesus on oma valguse ja soojusega meiega meie teekonnal. Sellepiirast elu on turvaline
elada."

Kristus-kti ti na I pan na kse si nise lina keskele

6nnistuspalve, laul v6i tants vastavalt meeleolule.


