
PUHAKUTEPAEV (raamatust Lattiakuvat 2, Lasten Keskus)
Eesti keelde t6lkinud: Kristel Maltis

Vahendid:
4 pruuni lina
v6imlemisr6ngas v6i kuldne r6ngas
kuuseoksi
kuunlaid
Kristus-kuunal
kaunistamismaterjale

Laul

Osalejad panevad paarides pdrandale neli pruuni lina. Koos m6eldakse, mida see
vdru igauhele meenutab.

Juhendaja:
,,Keskel olev vdl v6iks olla k6ike seda, mida utlesite. Tdna on see siiski meie jaoks
maa ja muld. Vaadake maad, kuidas see lebab vaikselt, rahulikult ja raskelt. Ka meie
tahame rahuneda, nii nagu meie keskel olev maa. Hingame rahulikult sisse ja vdlja,
Me tunneme oma jalgu maa vastas. Tunneme, kuidas maa kannab meid - maa,
millel me elame.

Juhendaja paneb ringi kdima kuldse r6nga nii, et igauks saab seda puudutada ja
annab selle edasi.

Juhendaja:
,,Ringil ei ole algust ega l6ppu. Seepiirast on see igaviku ja ddretuse sumbol. Algus ja
l6pp saavad Jumalas jdille uheks. Temas saavad katkised asjad jdlle terveks, uheks,
nii nagu Jumal on uks."

Juhendaia asetab osalejate abil r6nga ringi keskele pruunide linade peale.

Juhendaia v6tab esile kaetud korui, miltes on kuuseoksad. Koru pannakse ringlema
ja osalejad saavad tunnetada ldbi lina korui l6hna. Kui k6ik on korui nuusutanud,
saab aruata, mis korui sees on.

K6ik saavad vdtta endale koruist oksakese.

Juhendaja:
,,Kus te olete varem kuuseoksi ndinud?"

Juhendaja:
,,On vana komme viia kuusepdrg haudadele sugiselja talvel. Kasvamise, 6itsemise
ja saagikorjamise aeg on nuud moodas. Pdevad luhenevad. K0lmad saabuvad.
Paike kaotab oma j6u. Looduses sureb k6ik see, mille pdike suvel kasvatas.
Kuuseoksad on rohelised ka talvel. Need meenutavad meile suve, lubadust, et maa
6itseb kord jdlle. Tuleb suvija pdike paneb oma j6uga jiille k6ik elama. Kuusepdrg



viiakse hauale, kuna ka seal on lootus. Meile kallid inimesed on maetud surnuaeda,
aga ukskord koidab uus hommik, kui meid dratatakse surnuist."

Peale vestlust viib igauks oma oksakese kuldse r6nga juurde nii, et sellest
moodustub kuusepdrg. Suur pdrg kaunistatakse nende m6tete ja mdlestustega, mida
meil on meie ldhedastest surnud inimestest.

Juhendaja suutab kuunla:
,,Hauale on kombeks viia ka kuunlaid. Kir0nal on lootuse ja palve sumbol. Kuiinal
meenutab meile nagu ka kuusepdrg, et ka k6ige pimedamas oos paistab valgus."

Juhendaja k6nnib kuunlaga ringis nii, et k6ik saavad seda tunda ja asetab kuunla
kuuespdrja keskele:
,,Jeesus utleb: Mina olen maailma valgus. Kes mind jdrgib, ei kiii pimeduses, vaid tal
on igavene elu."

,,Me usume, et meie armsad on Jumala juures turualises kohas. Ta hoolitseb nende
eest ja meie kdikide eest nii elades kui ka sLtrres."

Osalejad saavad kuunla, mis suudatakse Kristus -ku0nlast. lgauks saab asetada
oma kuunla oma kuuseoksakese k6rvale.

Laul. Minu 6nn on olla 4. salm, Mind vii (kui ingli kdel), Olen matkal ma 1., 3, ja 5.
salm, Uhel paeval ldheme, Maa on nii kaunis.-.. liikudes ringis ja vaadates tekkinud
pilti.

Palve:
Jumal, me kanname meie sudametes neid, kes on juba surnud. Aitah selle eest,
mida oleme neilt oma ellu saanud. Teisalt tunneme ka muud kui tdnu: suutunnet, viha
ja kurbust. On asju, mida oleksime tahtnud, et need oleksid teisiti, s6nu, mida
oleksime tahtnud utelda. Sina nded meie tundeid ja tunned meie igatsust. Ole nende
ldhedal, keda igatseme, anna neile igavene rahu ja ole meie k6ikide ldhedal. Nuud ja
meie elu k6ikidel pdevadel. Aamen.


