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Õpetajale

Maarja salvib Jeesust, Palmipuudepüha 2. lugemisaasta, Küllike Valk
Jeesus ajab kaubitsejad templist välja, Palmipuudepüha 3. lugemisaasta, Küllike Valk

Jeesuse imetegudest olid kuulnud paljud inimesed.
Jeesus on Jumala Poeg ja Taeva riigi kuningas.
Jeesus armastab meid inimesi nii palju, et otsustas minna Jeruusalemma, kuigi teadis,
et ta sureb seal.

Piiblist leiad teksti Lk 19:28-40, (Mt 21:1-11, Mk 11:1-11, Jh 12:12-19)

Palmipuudepühal kasutatakse kirjakohta, kus Jeesus ratsutas eeslisälu seljas
Jeruusalemma. Sama teksti loetakse ka esimesel advendil. Inimesed kogunesid
Jeruusalemma pidama paasapühi, et tähistada seda, kuidas iisraeli rahvas oli pääsenud
vabaks Egiptuse orjusest. Rahvas oli täis rõõmu, sest said aru, et Jeesus on kuningas, keda
nad on oodanud vana testamendi tõotustest alates. „Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska,
Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja
sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.” (Sk 9:9)

Kui loete lastega teksti Piiblist, kindlasti selgitage et sälg tähendab noort eeslit. “Hoosanna”
tähendus on ”aita”, ”päästa”. Seda kasutati siis kui paluti abi kuningate ja Jumala käest. Siis
kui Jeesus ratsutas Jeruusalemma kasutas rahvas Hoosannat Psalmist 118, palvena ja
tervitamiseks. Inimesed hüüdsid seda Jeesusele, sest nad nägid, et tema on kaua oodatud
messias.

Vaata lisaks: 

Tunni eesmärk
Tahan öelda lastele et:
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http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Palmipuudepuha_2.-LA.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Palmipuudepuha_3.-LA_Jeesus-ajab-kaubitsejad-templist-valja.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Palmipuudepuha_3.-LA_Jeesus-ajab-kaubitsejad-templist-valja.pdf
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Piibliõpetus

Kas oled kunagi näinud kedagi tähtsat inimest autoga sõitmas? Millise autoga kuningad ja
presidendid sõidavad? Kas nende tulekuga on veel midagi erilist? (Rongkäik. Enne ja pärast
riigijuhi autot on politseid ja turvamehed. Vahel pannakse isegi teised teed kinni, et riigijuht võiks
sõita mööda tühja teed.)

Nüüd kuuleme kuidas Jeesus saabus Jeruusalemma linna. Lugeda lastepiiblist või rääkida lugu
oma sõnadega. Kasutada võimalusel pilte, flanellograafi või mänguasju, et lastel püsib
tähelepanu.

Jeesus andis jüngritele täpsed juhised, kuhu nad peavad minema, ja kust nad leiavad eesli. See
osutab seda, et Jeesus on jumala poeg, kes teab kõike täpselt. Jeesus tuli Jeruusalemma teades, et
mis temaga seal juhtub ülestõusmispühade ajal. Jeesus teab ka sinu elu täpselt, kõike mis su elus
juhtub. Piiblis on isegi kirjas, et ükski juuksekarv ei kuku sinu peast Jumala teadmata. 

Siis kui Jeesus elas maa peal, liikusid suured juhid uhkete hobustega, rongkäigus olid ka sõdurid.
Kas Jeesus tuli Jeruusalemma ilusa hobusega? Ei, ta otsustas tulla noore eesliga. Piiblis on isegi
kirjas, et keegi teine polnud selle eesli seljas istunud. Seda võiks võrrelda sellega, kui tänapäeval
riigi juht/president/peaminister sõidaks väikese traktori, mitte uhke autoga. Kas see oleks teie
arust uhke ja väärikas, kui peaminister otsustaks minna Tallinnas Riigikogu istungile traktoriga?

Jeesus on Jumala Poeg ja ta oleks võinud paluda rongkäiku valged hobused, inglite väed ja
kuldsed vankrid. Aga ei, Jeesus otsustas sõita Jeruusalemma väikse eesliga. Selle otsusega Jeesus
tahtis näidata meile, et ta on alandlik. Jeesus tahtis olla rohkem rahvapärane, mitte ülemus. Ta
tahab olla meie sõber, mitte hoida uhket distantsi.

Jeesus oli teel Jeruusalemma, sest olid tulemas paasapühad. Paljud teised inimesed läksid ka
pühade tõttu Jeruusalemma. Rahvas oli kuulnud Jeesuse tehtud imetegudest ja nad teadsid, et
Jeesus on eriline ja võib aidata. Inimesed hõikasid ja rõõmutsesid. Rahvas viskas oma riideid
maha tee peale ja lehvitasid palmipuude oksi. (Kui on soovi, võid anda lastele palmipuuoksad
kätte et lapsed neid lehvitaksid. Võivad olla ise meisterdatud, üks variant on meisterduste all)

Arutelu

Mis püha täna on? Palmipuudepüha. Missugune on palmipuu? Kas oled kunagi lõunamaal
reisides näinud palmipuud? Kus palmipuu oksad on, kas madalal või kõrgel? Tänases loos on
palmipuu oksad tähtsad.

Nad hakkasid pidutsema nii palju, et juutide juhid, variserid, tahtsid neid
vaigistada. Jeesus aga ütles, et kui inimesed vaikiksid, hakkaksid kivid hüüdma.
Kas pole imeline? Jeesus on nii võimas, et isegi kivid võiksid hakata tema nime
kiitma.
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Kuldsalm

„Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel!” Mk 11:9

Inimesed arvasid, et Jeesus võib päästa neid kurja Rooma võimu alt. Aga Jeesus on Taeva riigi
kuningas, kes armastab ja teenib oma kodanike. Ta isegi suri meie pärast, kuigi oleme pahad ja
patused, saame olla Taevase riigi kodanikud. Kas pole äge olla osa sellise kuninga riigist!

Arutelu suurematega

Miks Jeesus otsustas tulla Jeruusalemma eesliga, mitte inglite vägede saatel?
Milliste tegude kaudu võime meie näidata alandlikust?

Palve

Kevadpäike särab, nii rõõmus olen ma!
Su ette, Jeesus, tulen nüüd tänupalvega.
Aamen.

Laulud

„Lehvitan”, S. Põld, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Kuningate kuningas”, Heebrea viis, kogumik „Noore koguduse laulik”, NOOTIDE LISA 2
„Kes on see rändaja”, Iisraeli viis, NOOTIDE LISA 2
Tsükkel „Imeline nädal" - Palmipuudepüha, K. Eerola, kogumik „Kevadviisid”
„Kuningas nüüd saabub”, K. Larjava, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Rõõmumootor”, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK 

Meisterdamine ja Tegevused

Meisterdus 1 - Palmioks
Vaja läheb: Rohelist paberit, tugevamat kartongi (pruun, must või roheline), kääre, liimi. 

Palmioksa võib teha ka söögipilga või mõne muu puupulga või tugevama
joogikõrre peale. 
Lõika rohelisest värvipaberist välja suur palmileht ning liimi see lehe rootsu
külge. Palmilehed võib teha ka näiteks laste oma käte kujudest. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2QdQ1WVsww


Mäng

Mäng 1 - Eesli seljas ratsutamine
Täiskasvanu, kui on võimalik, võib mängida eeslit, kes ratsutab ja võtab selga lapsed tehes
nendega väikse tiiru. Eriti lõbus väikelastele, kui saab suure mehe kukil olla.

Mäng 2 - Eeslite võistlus. 
Vaja suuremat ruumi või väliala ning kepphobused.
Kepphobused võivad olla mängult eeslid. Lapsed võivad neid kodust tuua, kui on olemas. Leppige
kokku rada, mida mööda eeslid liiguvad. Rajale võib ehitada ka tõkkepuud mõne kepiga, millest
peab üle hüppama võimalikult kõrgelt. Võistlus ei pea olema aja peale, vaid lihtsalt lõbus tegevus.

Mäng 3 - Eeslite otsimismäng
Jeesus saatis jüngrid otsima eeslit. Nüüd võite teie proovida leida eeslit. Mängu võib korraldada
mitmel viisil. Eesel võib olla eeslikujuline mänguasi, joonistatud või välja prinditud eesli pilt. Võib
peita ühe või mitu eeslit. Laps võib otsida üksi, mitmekesi või silmad kinni. Üks võimalus on
kirjutada kaheksale paberile tehtud eesli taha tähed H, O, O, S, A, N, N, A. Siis kui kõik eeslid on
leitud, moodustage lastega koos sõna ja rääkige selle tähendusest. 
PRINTIMISEKS LEHT - LISA 1
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Veel mõtteid Palmipuudepüha meisterdusteks leiad LNÜ Pinteresti lehelt - LINK

Kaarli kool, Palmipuudepüha 2021: Youtube LINK
Kaarli kool, Palmipuudepüha 2020: Youtube LINK 
Veebipühapäevakool 1: Youtube LINK

Videod

Näidend

Ülestõusmispühade näidendeid leiad LNÜ kodulehelt - LINK. 

https://www.pinterest.com/eelk_lny/palmipuudep%C3%BCha/
https://www.youtube.com/watch?v=axcpERc_uec
https://www.youtube.com/watch?v=O8lXwYSus94
https://www.youtube.com/watch?v=afdbMW-u1O0&t=92s
http://lny.pusa.ee/wordpress/joulunaidendid
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Autorid

Salome Olenius
Anna Humal
Triin Salmu 

Allikad

Piibel
Laululinnu lood
Pinterest
supercoloring.com - Author: Olga Gaidoush, LINK
Kaarli kooli Youtube kanal

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/triumphal-entry-of-jesus-christ-into-jerusalem


LISA 1 - Eesli mängu printimis leht, 18.TUND
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