15.TUND:
TÄHENDAMISSÕNA
TALENTIDEST
Õpetajale
Tähendamissõna leiad - Mt 25:14-29.
See tähendamissõna räägib sellest, kuidas Jumal on loonud meid ning meie annid ja
oskused. Jumala soov on näha, et neid ande kasutatakse Tema riigi heaks, et kõik võiksid
kuulda Tema armastusest. Me ei tohiks neid maha matta nagu kolmas sulane vaid
peaksime neid kasutama ning arendama.
Sõltuvalt laste vanusest rääkida võib loo rääkimisel keskenduda erinevatele aspektidele.
Vanematega võib rääkida täpsemalt rahast, kui palju iga mees sai ja, kuidas nendega
kaubeldi ja investeeriti, et raha juurde teenida. Väiksematele lastele, ja kui aega on vähem,
võib lugu lihtsamini rääkida. Jutustage lugu lühidalt, aga kasutage rohkem aega
tähendamissõna tähenduse seletamisele. Jutustada näiteks sellest, et kõik kolm meest
said tohutu suure rikkuse, ja mida nad sellega peale hakkasid. Nagu ka meie oleme
saanud väga palju rikkusi Jumalalt ning peaksime neid hästi kasutama. Väiksematele
rääkides võib jätta vahele, mida isand ütleb kolmandale sulasele.
INFO
Piiblis kasutatakse sõna “talent”, mida on väiksematel raske aru saada. Kuid seda võib
neile ka seletada. Talent on suurim mõõduühik Uue-Testamendi, Jeesuse elamise, ajal.
Mõõduühik nii kaalule, kui ka rahale. 1 talent on võrdne 20 aasta palgaga ja võrdub
umbes 35 kg hõbedaga/kullaga.
Loo rääkimiseks on “talent” vahetatud sõnaga “rahakott”. Võib ka kasutada talenti aga
selgitada, et see tähendab neid ande ja oskusi, mida Jumal on meile loonud.
Lugu võite lastele lugeda kas Piiblist, Lastepiiblist või kasutada all olevat õpetust.
Jutustades on hea kasutada ka abivahendeid. Näiteks nukud, legod, barbid, flanellograaf
ja/või mängurahad, šokolaadimündid või päris mündid, et lastel püsiks huvi lugu kuulata.
EESMÄRK
Tahan ütelda lastele et:
Jumal on loonud igaühe ja kinkinud erinevaid oskusi ja omadusi.
Jumal soovib et me kasutaksime neid Tema armastuse väljendamiseks.
Keegi ei ole täiuslik, aga Jumal armastab meid ikka.
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Piibliõpetus
Jeesus ütles: “Taevariik on rika isanda sarnane, kes oli kolimas teise riiki. Enne lahkumist ta rääkis
oma sulastega ja käskis nendel hoolitseda oma varanduse eest. Isand pani kottide sisse raha, nii et
ühes kotis oli 20 aasta palk. Esimesele sulasele andis isand viis rahakotti, teisele sulasele andis
kaks rahakotti ja kolmandale ühe rahakoti. Siis ta läks ära.
Esimene sulane, kes oli saanud viis rahakotti hakkas neid kohe investeerima. Viie rahakotiga ta
teenis veel viis rahakotti juurde. Ka see, kellel oli kaks rahakotti, investeeris raha ja võitis teised
kaks kotitäit. Aga see kolmas, kes oli saanud ühe rahakotti, kaevas maasse augu ja peitis isanda
raha sinna.
Pika aja pärast isand tuli tagasi. Ta küsis oma sulastelt, mida nad tema rahaga olid teinud. Esimene
sulane, kes sai viis rahakotti tõi isandale näidata ka teised viis rahakotti, mis ta oli teeninud.
Esimene sulane ütles: “Isand, sa andsid minu hoole alla viis rahakotti. Ma teenisin nendega teised
viis.” Isand vastas: “Hästi tehtud! Oled hea ja ustav sulane. Oskad hoolitseda väikeste asjade eest.
Seetõttu ma annan sulle hoole alla ka suuri asju. Tule minuga pidutsema!”
Siis teine sulane, kes oli saanud kaks rahakotti, tuli isanda juurde. Ta ütles: Isand, sa andsid mulle
kaks rahakotti. Ma olen teeninud kaks juurde.” Isand vastas: “Hästi tehtud! Oled hea ja ustav
sulane. Oskad hoolitseda väikeste asjade eest. Selle tõttu ma annan sulle hoole alla ka suuri asju.
Tule minuga pidutsema!”
Jeesus jätkas: “Siis sulane, kes oli saanud ühe rahakoti, tuli isanda juurde. Sulane ütles: “Isand, ma
teadsin, et oled vali mees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud sealt, kuhu sa ei ole
puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu rahad maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!”
Isand vastas: Sa olid halb ja laisk sulane. Sa teadsid, mida peaksid tegema, aga ikka peitsid raha
ära. Nüüd võtan sinu rahakoti ja annan esimesele sulasele, kellel on kümme rahakotti. Sest
igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära
seegi, mis tal on.”

Arutelu väiksematega
Mõtelge koos lastega loo tegelaste peale:
Kes on rikas isand?
Kas isand on a) õpetaja, b) president või c) Jumal, meie Taevane Isa.
Kes on sulased?
Kas sulased on a) linnud, b) kõik täiskasvanud, poisid ja tüdrukud või c) kuninga lossi teenerid.
Kas sulased said palju või vähe raha?
Millega võrduvad rahakotid? a) varastatud rahad, b) annid ja oskused, mida Jumal
on kinkinud igale inimesele.
Mis on talent? 1 talent oli tollel ajal ühe mehe 20 aasta jooksul teenitud palk.
Talendid võrduvad meie inimeste oskuste, omaduste ja andidega.
Mis omadusi, oskusi ja ande sinul on?
Kuidas võiksid nendega väljendada Jumala armastust?
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Piibliõpetus jätkub suurematega
Esimene mees sai 5 talenti ehk 100 aasta palga (tänapäeval võrdne 1 800 000 €).
Teine mees sai 2 talenti ehk 40 aasta palga (tänapäeval võrdne 720 000 €).
Kolmas mees sai 1 talendi ehk 20 aasta palga (tänapäeval võrdne 360 000 €).
(2021 aastal Eesti keskmine kuupalk oli u. 1500€, aasta palk u. 18 000€.)

Jeesus on andnud meile suure kingituse, rikkuse. See on pattude andeksandmine ja igavene elu
koos Temaga taevas. See tähendamissõna räägib sellest, kuidas peaksime elama väärikalt ja
täitma neid ülesandeid, mis Jeesuse kingitusega kaasnevad. Jumal on loonud meist igaühe ja
andnud meile lisaks suurimale kingitusele, elule, ka talente. Need talendid on meie oskused,
omadused ja annid.
Üks oskab ilusti joonistada, teine oskab head kooki küpsetada, kolmas on hea kuulaja ja neljas
mäletab kõik palvesoovid. Jumala soov on, et me kasutaksime neid talente Tema armastuse edasi
andmiseks. Et kõik inimesed saaksid aru, kui palju Jumal armastab meid ja tahab Jeesuse läbi meid
päästa.
Tähendussõnas andis rikas isand kõigile talente, kolmandale sulasele palju ja esimesele veelgi
rohkem. Kõigile anti alguses talente nende suutlikkust mööda, sest rikas mees tundis sulaseid
väga hästi. Jumal tunneb meid kõige põhjalikumalt ja on meile andnud talendid kasutamiseks.
Jumala soov on, et kasutaksime oma ande ja arendaksime neid. Näiteks, kui sulle on antud oskus
teha ilusaid joonistusi, siis joonista väga palju ja tee ilusaid kunstiteoseid, mis pakuvad inimestele
ilusat vaatepilti. Vahel võid teha ka Piibli-teemalisi pilte ja nende kaudu kuulevad inimesed Piibli
lugudest ning saavad nendest rohkem aru, kui ainult neid lugedes. Tähtis on, et oleme
usaldusväärsed ja ustavad nende talentidega, mis meil hetkel on. Jumal võib meile neid millalgi ka
juurde anda.
Aga nagu kolmas sulane, ei kasuta mõned inimesed neile antud talente. Nad võivad need isegi ära
peita ja käituda nagu neil polekski talente. Loos oli isand väga pettunud kolmandas sulases, sest ta
teadis, mida peaks tegema, aga ikka jättis tegemata. Nii on ka patuga, kuigi teame, mida peaksime
tegema, eirame ikkagi Jumal käsku.

Arutelu suurematega
1. Mis vahe oli esimese kahe sulase suhtumises saadud talentidesse, võrreldes kolmanda sulase
suhtumisega?
Esimesed kaks sulast arvasid, et Jumal on andnud talendid neile kasutada.
Kolmas sulane arvas, et talent on isanda, rikka mehe, oma. Ta kartis, et ta ei ole täiuslik ja ei
oska kasutada talenti hästi. Tema lahendus oli jätta see kasutamata ja ära peita.
2. Arutlege suurematega, missuguseid oskusi ja ande igaühel on. Õpetaja võiks
ette mõelda iga lapse kohta mõned positiivsed omadused (ehk talendid).
Mida head sinu talendid võiksid tuua sinu lähedaste ellu? (Nt: Klaverit
mängides toon rõõmu lähedastele, kes saavad kuulata ilusat muusikat.)
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Kuidas võiksid teenida teisi inimesi oma talendiga? (Nt: Võin küpsetada kooki ja viia seda
naabrile.)
Kuidas võiksid teenida Jumalat oma talendiga? (Nt: Võin laulda pühapäevakoolis õpituid
laule ja nendega tuua au Jumalale.)
3. Tähtis oleks julgustada ka selliseid lapsi, kes kogevad, et ei oska teha midagi hästi. Kõik
võivad palvetades teenida teisi inimesi ja Jumalat. Kunagi kõik leiavad oma oskused. Jumal
armastab kõiki sama palju ka siis, kui nad ei saa teha midagi (nt väike beebi või sügava
puudega inimene).

Kuldsalm
“Sest igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest
võetakse ära seegi, mis tal on.” Mt 25:29
Jumal on andnud meile kõigile palju erinevaid ande ja oskusi. Saame kasutada neid Jumala riigi
töö heaks. Et kõik inimesed saaksid teada, kui palju Jumal neid armastab.

Palve
Püha Jumal, täname Sind andide eest, mis oled meisse loonud. Aita meil kasutada neid hästi ja
arendada neid. Aitäh Su hiigelsuure armastuse eest meie vastu. Aamen.

Laulud
„Nimelaul“, T. Jürjo, kogumik „Laululinnu lood“
„Sinagi, Jeesus“, T. Kuusisto / A.-M. Kaskinen, kogumik „Laululinnu lood“
„Taevaisa ühendab“ laul Aafrikast, kogumik „Laululinnu lood“
„Üks pluss üks“ P. Simojoki /A.-M. Kaskinen
„Väiksem või suurem“ P. Simojoki
Puuviljasalat, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + Noodivihik), Youtube LINK
Kogu maailm, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + Noodivihik), Youtube LINK
Igaüks on kaunis, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + Noodivihik), Youtube LINK

Meisterdamine
Meisterdus 1 - Talentide plakat
Vajalikud asjad: vanu ajalehti, katalooge või ajakirju, kääre, liimi, aluspaberit.
Iga laps teeb omale talentidest plakati. Need on sinna kirjutatud, kleebitud või joonistatud. Võite
kasutada vanu ajakirju, kust võib pilte, sõnu ja tähti ära lõigata.
Meisterdus 2 - Tänukiri
Tehke igaühele oma tänukiri, kuhu saab kirjutada lapse nime ja mõned tema
talentidest. VAATA LISA 1
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Meisterdus 3 - Talendiraha
Anna igaühele miljon eurot (paberile prinditud/joonistatud sedel) Aga tühjale poole kirjutage
talendid, mis sellel lapsel on. Pärast kiletage rahad, et need püsiksid heas korras. Laps võib oma
talendi-raha säilitada Piibli vahel või rahakotis. VAATA LISA 2
Meisterdus 4 - Tähendamissõna meisterdus
Vajalikud asjad: Aluspaberit, värvilisi pabereid/ värve, nööpe, kääre ja liimi.
Iga laps saab omale teha plakati tähendamissõnast. Aluspaberile kleebitakse või värvitakse kolm
kätt. Ühe käe peale kleebitakse 5 talenti, teise peale 2 ja kolmanda peale 1. Lisaks kirjutada
plakatile, mis nendest ka sai.

Veel mõtteid meisterdusteks ja tegevusteks LNÜ Pinterstis - SIIT.

Mängud
Mäng 1 - Šokolaadimüntide arvamine
Vajalikud asjad: Šokolaadimündid.
Juhendaja hoiab enda selja taha pandud käes (või karbis/ korvis) mõnda šokolaadimünti.
Kordamööda antakse võimalus mängijatel arvata mitu münti tal käes/korvis on. See, kes arvab
õigesti saab nendest ühe või isegi need kõik endale.
Mäng 2 - Kolmas sulane
Vajalikud asjad: päris münte, šokolaadist münte või ka näiteks plastikust/ puidust või papist
tehtud münti. Midagi mündi laadset, mida annab ära peita :)
Nagu piibliloos oli kirja peitis kolmas sulane oma mündi ära. Nüüd on mängijatel
ülesanne see münt üles leida! Juhendaja on “Isand” ja annab välja talente, nii nagu
loos. Ja see, kes saab 1 talendi, ehk kolmas sulane, saab ülesande see talent (münt)
tuppa ära peita. Ning teised peavad selle siis mingi aja jooksul (õpetaja saab ise
panna aja) üles leidma. See, kes mündi üles leiab saab olla järgmine “kolmas sulane”.
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Mäng 3 - Talendiõhtu
Korraldage Talendiõhtu (Talent Show). Igaüks valmistab ette kas üksi, paaris või väikerühmas
väikse etenduse. Etenduses saavad lapsed näidata oma oskusi ja kinnitada enesekindlust oma
oskustesse. Õpetaja võiks varuda kas lilli või midagi muud tänutäheks.

Näidend
Talentide tähendamissõna teemalise näidendi leiad Lastemisjon.ee leheküljelt Lastetundide lehe alt
näidendite hulgast.
https://lastemisjon.ee/lastetunnid/naidendid/tahendamissona-talentidest/
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TÄNUKIRI
SEE TÄNUKIRI ON ANTUD ARMASTUSEGA

„TUBLI, SA HEA JA USTAV SULANE, SA
OLED OLNUD USTAV PISKU ÜLE" MT 25:21

PÜHAPÄEVAKOOLIÕPETAJA

Kes on osutunud oma oskuste ja omadustega väljendama
Püha Jumala häid omadusi siin maailmas.

KUUPÄEV

LISA 2 - TEGEVUS "RAHA", 15.TUND

LISA 3 - VÄRVPILT, 15.TUND

