
P6randapilt - iilest6usmisptiha
Noore koguduse laulik: 16 S6ber, oelda v6in et armastan sind

(Ruhm istub ringis toolide peal.)
Nuud on palmipuudeptiha. Jeesus ldiheb koos jungritega Jeruusalemma poole. Nad tahavad
uheskoos tdhistada juutide pidu, hapnemata leibade puha. M6ned inimesed teavad Jeesuse
6petusi ja tahavad Jeesust oma silmaga ndha. Jeesus ratsutab eesliga ja inimesed r66mustavad.
lnimesed tulevad majadest vdlja tdinavale Jeesust vaatama. Nad v6tavad oma r6ivaid ja
palmipuuoksi ning heidavad need tee peale. lnimesed kdivad Jeesuse ees ja jdirel ning laulvad ja
huuavad: Hoosianna! Onnistatud olgu see, kes tuleb lssanda nimel!

(Juhendaja v6tab oksad viilja.)
- Tule ja v6ta oma oks.
- T6use ules. V6ta kaasa oma palmipuuoks. K6nnime ringis. Vaata Jeesust kes ratsutab sinu ees.
Kujuta ette. Me laulame ja tantsime uheskoos,

Noore koguduse laulik: 94 Kuningate Kuningas
-Tantsime edasija jtille tagasi. Lehvitame oksi. Poordume umber. Lehvitame oksi.
-lstu tagasi oma kohale. Pane oks tooli alla.

Xga k6ik inimesed ei ole r66msad ja Jeesus ei meeldi neile. Rahva juhtide meelest on Jeesus
ohtlik ja tema 6petused on valed. Juhid lepivad kokku, et peo ajal uritavad nad Jeesusest lahti
saada.

Nuud on suur neljapdev. Jeesus tdhistab jungritega hapnemata leibade puha. Nad istuvad
p6randale ja soovad uheskoos Shtusooki. Aga selle pdeva 6husook on teistsugune kui tavaliselt.
-lstu maha ringi p6randale.
(Juhendaja paneb p6randale leiva ja mahla.)

.Jeesus v6ttis leiva, 6nnistas, murdis ja antis jungritele ja 0tles: V6tke, see on minu ihu.
-V6ta tukike leiba ja anna leib jdrgmisele.
Ja ta v6ttis karika, tdnas ja andis neile. Jeesus utles: see on minu lepinguveri, mis valatakse
paljude eest.
-V6ta mahla.

' 'malateenistuse armulaud ongijust selle suure neljapdeva sook, mdlestussook. Ja armulaud
*,rehdeib et meie patud on andeks antud.

Pdrast sooki ldheb Jeesus jungritega Ketsemaniaeda, Olimaele, mis on nende ldhedal.
-T6use ules ja mine oma kohale.
(Juhendaja paneb rohelise kanga p6randale ja paneb selle peale kuunla p6lema.)

Jeesus teatab, et ta pannakse vanglasse ja ta peab surema. Jeesus kardab. Ta palvetab. Oosel
kuuleb Jeesus aias samme.
-Tumpsutame jalgadega.

Ketsemanis astuvad pimedast oost vdlja s6durid. Nendega on kaasas uks junger, Juudas. Ta
k6nnib s6durite ees. Juudas utleb neile: kellele ma annan suud on Jeesus ja tema v6tke kinnija
viige valve all dra. Juudas jalutab Jeesuse juurde ja suudleb teda. Jeesus utleb: sa oled minu hea
s6ber ja suudlusega sa petad mind. S6durid vahistavad Jeesuse ja seovad ta kinni.
(Juhendaja paneb noori kuunla rimber.)

S6durid viivad Jeesuse aiast linna. Jungrid mdrkavad teda ja kardavad ning jooksevad dra.
S6durid viivad Jeesuse vanemate ja kirjatundjate juurde.



(Juhendaja paneb kolm pruuni kangast teerajaks rohelise kanga jdtkuks. Ja ta paneb kuunla
kanga peale.)

Jeesusel algab raske teekond. On suur reede. Jeesus teab et ta peagi sureb risti peal.
(Juhendaja annab igauhele uhe kivi.)
-Vii oma kivi pruuni kanga peale.

S6durid loovad ja pilkavad Jeesust: kas sina oled see uus juutide kuningas? Sa vajad krooni.
S6durid panevad Jeesuse pdhe okaskrooni.
(Juhendaja paneb p6randale pruuni kanga peale okastega oksa.)

L6ppude l6puks Jeesus lu0akse risti Kolgata nimelises paigas.
(Juhendaja paneb kaks pruuni kangast p6randale risti kujuks.)

Ristijuures seisvad inimesed kes naeravad ja pilkavad: teisi on ta pddstnud, iseennast ei suuda
pddsta. Astu ristilt alla, juhul kui sa oled Jumala poeg. Jeesus palvetab: lsa anna neile andeks,
sest nad ei tea, mida nad teevad. Hiljem Jeesus palvetab: lsa, sinu kdtte ma annan oma vaimu.
Seda oeldes heidab Jeesus hinge.
(Juhendaja kustutab kirunla. K6ik on vaikselt.)

lnimesed ldhevad dra. On vaikne. Jeesus asetatakse kalju sisse raiutud hauda ja suur kivi
veeretatakse haua ette.
(Juhendaja teeb hallist kangast haua pruuni kanga peale. Haua ette ta paneb suure kivi.)

-T6use ules. K6nnime ringis haua juurde.

Piirast paasapuha ldhevad kolm naist hauale. Neil on kaasas l6hnavat 6li. Nad tahavad Jeesuse
ihu 6liga v6ida.
(Juhendajal on kdes 6lija ta annab ringis ukshaaval seda nuusutada.)
Naised m6tlevad, kuidas nad veeratavad hauakambri eest suure kivi dra. Aga kivi ei olnud enam
hauakambri ees ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Jeesuse ihu.
(Juhendaja liigutab kivi haua eest dra ja suutab kuunla.)

Naised ndevad inglit ja kardavad. Aga ingel utleb neile: dra karda. Te otsite Jeesust, aga ta on
ulest6usnud. Ta ei ole enam surnud. On iilest6usmispliha. Minge ja oelge j0ngritele, et Jeesus
elab.
-T6use ules. Utle edasi ringis: Jeesus elab. (Kui k6ik on oelnud) lstu toolile.

Jeesus 0tles s6bradele enne surmar mina suren, aga ma t6usen ules kolmandal pdeval. Jumal
dratab ules surmast. Surm ei ole l6pp. Rist muutub surma puust elu ja r66mu puuks.
(Juhendaja paneb neli rohelist kangast risti umber, niimoodi et ristist tuleb suur puu.)
-v6ta tooli alt oma oks. Teeme uheskoos okstest v6idupdrja kanga peale.

Sellest piievast peale on inimesed utelnud seda uudist edasi. Jeesus on ulest6usnud. T6esti, Ta
on ulest6usnud!

-T6use ules. Laulame uuesti sama laulu kui alguses, Kuningate Kuningas ja tantsime ja
166mustame!

-Palvetame: Puha Jumal. Aitah et Sa surid meie eest ja v6itsid surma. Aitah, et me saame elada
nuud ja igavesti. Anna meile Sinu rahu ja r66m. Aamen.

Palvetame veel uheskoos Meie lsa -palve.
Meie lsa, kes sa oled taevas. Puhitsetud olgu sinu nimi.
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sundigu nagu taevas, n6nda ka maa peal.



Meie igapdevast leiba anna meile tdnapdev.
Ja anna meile andeks meie v6lad, nagu meiegi andeks anname oma v6lglastele.
Ja dra saada meid kiusatusse, vaid pddsta meid dra kurjast.
Sest sinu pdralt on riik ja vdgija au igavesti. Aamen.
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