18.2 TUND
VAIKNE NÄDAL
VÄIKELASTELE
Õpetajale
Selles tunnis on teemad Palmipuudepühast Ülestõusmisrõõmuni. Selles tunnis
Ülestõusmispüha käsitletakse värvide ja esemete kaudu. See sobib väga hästi
väikestele lastele, aga ei välista ka suuremaid. Iga püha kohta on omad esemed,
tekstid ja palved. Võid ise otsustada, kuidas tundi üles ehitad, on võimalik jäta palved
vahele ja palvetada lõpus, võib ka laulda vahepeal.
EESMÄRK
Eesmärk on, et laps saab aru kuidas vaikse nädala teemad omavahel kokku lähevad.
Kõige tähtsam on, et laps saab aru, et Jeesus tahtis teha seda kõike meie inimeste
pattude pärast. Et me inimesed kes teeme halbu asju, saaksime patud andeks ja
igavese elu taevas.
VAJALIKUD ASJAD:
4 väikest lina: lilla, must, valge ja kollane (lina asemel võivad olla salvrätikud, sallid
või värvilised paberid)
4 lahti käivat pühademuna: papist või plastmassist (SAAB OSTA SIIT),
üllatusmuna sisu (lahtikäiva muna asemel võib olla ka korv, aarekirst, karp, kott
vms.)
väike, muna sisse mahutatav pajuoks või palmioks (võib otsida loodusest või ise
lõigata paberist)
tükk leiba
rist
väike kivi
sulg
Pane iga asi eraldi muna sisse, aga rist ja kivi sama muna sisse.
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Piibliõpetus
1.PALMIPUUDEPÜHA
Pane lauale lilla lina.
Lilla on kahetsuse, ootamise ja ettevalmistumise värv.
Paast on ettevalmistumine suure peo jaoks. Palmipuudepüha
Palmipuudepühal lilla värv juhib meie tähelepanu tulevale kuningale.

on

veel

paastuaeg.

Pane lilla lina peale see muna, mille sees on pajuoks. Üks lastest võib muna lahti teha ja leida oksa.
Palmipuudepühal Jeesust tervitati palmipuuoksi lehvitades ja hüüdes „Hoosanna", kui ta
ratsutas väikese eesli seljas Jeruusalemma linna. Jeesus oli teel Jeruusalemma tähistama
paasapüha koos jüngritega. Rahvas võttis teda vastu oodatud kuningana.
Soomes ja Eestis ei kasva palmipuid, aga pajuokstel on ilusad pungad just ülestõusmispühade
ajal. Selle pärast Soomes on kombeks pajuokstega lehvitada tuttavatele ja õnnistada neid.
Eestis on kombeks urvad tuppa tuua.

Palve
Armas Jeesus, sina oled hea kuningas. Aita meid nägema, mis on päriselt tähtis. Aita meil
mäletada, kui palju sina armastad kõiki inimesi ja õpeta meid tegema samuti. Aamen.
2. SUUR NELJAPÄEV
Pane lilla lina peale muna, mille sees on leivatükk. Üks lastest
võib muna lahti teha.
Jeruusalemmas Jeesus nautis paasapüha sööki koos
jüngritega. Söögi ajal Jeesus võttis leiva ja õnnistas seda.
Just nagu meiegi võime teha söögi palve või laulu ja tänada
söögi eest. Siis Jeesus murdis leivast tükki ja andis jüngritele. Jeesus ütles, et see leib on tema
ise. See leib on päästmise leiba. Nüüd see sama leib on väike ümmargune armulaualeib, millel
on vahest Jeesuse pilt.
Jeesus võttis ka veinikarika ja rääkis, et see on tema veri. Jeesus teadis, et ta sureb varsti ja
päästab nii inimesed. Jüngrid ei teadnud sellest veel midagi. Selle pärast nad imestasid Jeesuse
sõnade üle.
Veel tänapäevalgi me mäletame Jeesust ja täname teda, kui koguneme armulauda.
Armulaud on kristlaste ühine päästesöömaaeg.
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Palve
Aru ei saa targemgi suurest saladusest: selles pidulauas tahad luua uueks.
Annad patud andeks, hoolitsed väsinutest, puudutad ja armastad meid mitmel viisil.
Sina andsid ennast inimlaste pärast. Selle pärast Jeesus sinuga argi elu elan.
Aamen.
3. SUUR REEDE
Pane (lilla lina kõrvale) must lina.
Must on leina värv. Seda kasutatakse näiteks matustel, kui
leinatakse surnud inimest. Suur reede on kirikuaasta kõige
kurvem päev, siis me leiname surnud Jeesust.
Pane lina peale muna, mille sees on kivi ja rist. Üks lastest võib
muna lahti teha. Võtke kõigepealt rist ja jätke kivi veel ootama.
Suurel Reedel Jeesust küsitleti ja lõpuks ta mõisteti surema ristil koos kahe kurjategijaga.
Jeesus oli erinev nendest kurjategijatest selles, et ta ei olnud teinud midagi paha ja tema üle
mõisteti kohut süütuna. Ta võttis igatahes enda peale meie pahad teod ja suri nende pärast.
Rist tuletab meile meelde Jeesuse surma aga ka seda, et võime saada andeks pahad sõnad ja
teod. Jeesus julgustab meid andma andeks ka üksteisele.

Palve
Rist on märgiks Jeesusest. Rist on märgiks armastusest. Rist on märgiks elule. Ta on
ülestõusnud! Nüüd elab Ta! Aamen.
Tõsta kivi esile.
Kui Jeesus oli surnud, võeti ta kiiresti ära risti pealt alla. Oli kiire, kuna
puhkepäev, sabat oli algamas, ja siis ei tohtinud midagi teha. Jeesus
viidi ühe tema sõbra kaljuhauda. Haud oli kalju sees olev koobas.
Haua suule lükati suur kivi, nagu ukseks. Siis Jeesuse sõbrad läksid
murelikult ära.
Jeesuse surma mõistnud Pilaatus käskis veel kaks sõdurit saata hauda valvama.
4. ÜLESTÕUSMISPÜHA
Aseta valge lina lauale, nii, et see on osaliselt musta lina peal.
Valge on rõõmu värv, kirikus valget kasutatakse suurtel pühadel. Kirikuaasta
suurimad pidupäevad on jõulud ja ülestõusmispühad. Ülestõusmispühadel
Jeesuse jüngreid tabas rõõmus üllatus.
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Aseta valge lina peale muna, mille sees on sulg. Üks lastest võib muna lahti teha.
Ülestõusmispüha hommikul Maarja Magdaleena ja kaks teist Jeesuse sõpra läksid hauale, et
nad võiksid salvida Jeesuse surnukeha. Seda oli unustatud teha kuna Jeesuse hauda
panemisega oli kiire. Nad mõtlesid, kas sõdurid lasevad nad hauda sisse ja kas nende käest
võiks paluda abi kivi liigutamiseks. Aga hauale tulles, nad avastasid, et nii sõdurid kui ka kivi olid
läinud!
Ettevaatlikult naiset piilusid hauda ja märkasid, et ka Jeesuse keha oli kadunud. Hauas oli
hoopis midagi muud - ingel! Ingel rääkis Jeesuse sõpradele, et Jeesus on tõusnud surnuist.
Kiiresti läksid naised viima rõõmusõnumit Jeesuse jüngritele, kes said aru, et oli juhtunud
täpselt nõnda nagu Jeesus oli neile öelnud, et tema võidab surma ja päästab inimesed patust.
Seda sama rõõmsat uudist me tähistame ülestõusmispühadel - Jeesus elab, Jeesus päästab!

Palve
Sa ei jäänud hauda, Jeesus, vaid tõusid surnuist. Oh
päevaimelist, oh suurt rõõmu! Sa ei jäänud hauda,
Jeesus, nõnda ütles ingel. Oh päeva imelist!
Nüüd elad minu Issand. Aamen.
Võta kollane lina ja pane kõik munad lina peale.
Muna on ülestõusmise sümbol.
Tee üks muna lahti.
Nagu muna on nüüd tühi, jäi ka Jeesuse haud tühjaks. Pealt vaadates paistavad muna ja haud
päris elutud, aga sees leidub elu, näiteks kanamuna seest võib sündida väike tibu. Jeesuse tühi
haud tähendab uut elu meile inimestele, kes saame päästmise.
Peale Ülestõusmispühi Jeesus ilmus jüngritele ja saatis neid viima rõõmsat uudist kõigile
maailma inimestele. Ka meie saame teha seda tööd ja rääkida ülestõusmispüha rõõmsat
sõnumit nendele, keda me kohtame.
Võite üheskoos rõõmustada sellest uudisest rõõmsameelse muusika saatel tantsides. Võite lehvitada
ka värvilisi kangaid. Muusika valikut leiad „Laulud" pealkirja alt.

Kuldsalm
„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on
andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu."
Jh 3:16
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Tegevus
Tegevus 1 - LISA 1
Iga laps saab omale prinditud lehe. Ühe A4 lehe peal on kahele lapsele tegevusleht. Tegevust
võib teha erinevate osade vahel või päris lõpus. Kuidas endale sobib.
Ruudu sisse lasta lapsel joonistada/värvida või kirjutada vastava päeva kohta. Nad võivad sinna
teha sümboleid, joonistada pildi või kirjutada sõnu. Kui neil pole mõtteid siis võib joonistada ka
need asjad, mis tulevad munadest välja.
Rohkem meisterdusi, tegevusi ja mänge leiad teistest „Vaikne nädal" teema tundidest
(18. Palmipuudepüha, 19. Suur neljapäev ja 20. Suur reede ja Ülestõusmispüha).
Veel mõtteid Ülestõusmispühade meisterdusteks leiad LNÜ Pinteresti lehelt - LINK.

Laulud
Tsükkel „Imeline nädal", K. Eerola, kogumik „Kevadviisid”
„Lehvitan”, S. Põld, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Kuningate kuningas”, Iisraeli viis, kogumik „Noore koguduse laulik” NOOTIDE LISA 2
„Kõik on teretulnud”, P. Simojoki & A. M. Kaskinen, NOOTIDE LISA 2
„Õnn on olla Su lähedal”, P. Simojoki & A. M. Kaskinen, NOOTIDE LISA 2
„Jeesust pole seal” T. Jürjo, NOOTIDE LISA 2
„Ta üles tõusnud on”, P.Simojoki, kogumik „Iga päev sinu juures” ja „Noore koguduse laulik”
„Ingel tuli”, A. Mølster, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Päästmise laul”, M. Jaanson, NOOTIDE LISA 1
„Jumala sõna”, L. Heikkilä & O. Rossi, NOOTIDE LISA 1
„Kirkam veel kui tuli”, C-B. Agnestig, kogumik „Laululinnu lood”
„Ülestõusmishommik”, S.Kaasik, NOOTIDE LISA 2
„Õnnelikud lapsed”, Rahvaviis, kogumik „Päevaviisid”
„Rõõmumootor”, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK
„Hüppa ja kükita”, A. Eskor, Youtube LINK

Näidend
Ülestõusmispühade näidendeid leiad LNÜ kodulehelt - LINK.

Autorid
Maari Santala - tõlkinud Salome Olenius
Salome Olenius
Triin Salmu
Anna Humal

Allikad
Vantaankosken seurakunta,
perheiden pääsiäishartaus
Piibel
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LISA 1 - Vaikne nädal - tööleht 18.2 TUND

LISA 2 - Värvipilt 18.2 TUND

