
19. TUND
ESIMENE 

ÕHTUSÖÖMAAEG - 
SUUR NELJAPÄEV

 
Õpetajale

Kirjakohad: Mt 26:26-30 / Mk 14:22-26 / Lk 22:14-22 / (Jh 13:1-17) 
Sõltub natuke rühmast, kui sügavalt armulaua teoloogiat tasub arutada. Armulauast ei
tasu täitsa mööda minna, aga mõnikord võib keskenduda ka rohkem sellele, kuidas Jeesus
pesi oma jüngrite jalgu või mida ta oma jüngritele rõhutas oma viimases kõnes. Siis tasub
lugeda Johannese evangeeliumi peatükid 13 -17 ja ehitada tund selle peale.

Õpetaja peab olema valmis seletama, miks lapsed iseseisvalt armulauale minna ei tohi ja
miks ristimata lapsed armulauda ei saa. Esimene on lihtne: Kirikus on selline korraldus, et
armulauda saab vastu võtta siis, kui saad aru, mida see tähendab. Kuna vanemad
tunnevad lapsi kõige paremini, on selline kokkulepe, et lapsevanem on lapsega asja
selgeks rääkinud ja vastutab ka selle eest, et laps teab, kuhu ta tuleb. Teine küsimus võib
keerulisem olla. Ristimata laps võib väga hästi aru saada armulaua tähendusest, tal võib
olla ka siiras usk Jeesusesse, aga siiski ta ei saa armulauda vastu võtta. Üks vastus võiks
olla järgmine: ”Ristimata ja ristitud lapsed on täpselt sama kallid Jumalale. Mõlemad
saavad tulla altari ette õnnistamisele. Vahe on selles, et ristimises inimene liidetakse
kogudusse, ja armulauda antakse ainult koguduse liikmetele.”

On ka lapsi, kes tahaks saada ristitud, aga vanemad ei ole valmis midagi selle heaks
tegema. On hea olla avatud ja rääkida lapsega sellel teemal. Kui laps on veidi suurem,
tuleb öelda, et kui sa saad 15, võid ise tulla ristimisele ja saada ametlikult koguduse pere
liikmeks – kuigi nüüd oled ka osa meie lastekirikust vms. NB! Eestis on palju kogudusi, kus
jagatakse armulauda alles leeris käinutele, kuigi kirikuseaduse järgi ka ristitud lastele saab
anda armulauda. Selles asjas on koguduse õpetajal viimane sõna.

Vaata lisaks: Eluleib, Paastuaja 4. pühapäev 3. lugemisaasta, Küllike Valk

Tunni eesmärk: Laps tunneb Suure Neljapäeva sündmusi ja saab aru, et armulaud on
Jeesuse jüngrite ühine söömaaeg.
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http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Paastuaja-4.-PP_3.-LA_-Eluleib.pdf
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Kuldsalm
„Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” Jh 6:33
(Tuleb lastele seletada, et see Jumala leib tähendab Jeesust).

Piibliõpetus

Kui võimalik, oleks seda tundi äärmiselt tore alustada ühise söömisega. Võib mõelda, kas laud
kaetakse koos või on õpetaja koos mõne abilisega selle juba valmis teinud. Süüa võib kas laua
ääres või põrandal mati peal, siin on vaja arvestada ka sellega, kummas kohas lapsed paremini
paigal püsivad. Oluline on käte pesemine enne sööki. Kui on aega ja tahtmist, võib õpetaja pesta
laste käed ja rääkida sellest, kuidas Jeesus oma jüngrite jalgu pesi. (Jeesus ja jüngrid olid ju süües
külili põrandal, ja siis oli oluline, et ka jalad olid puhtad, samuti muidugi ka söömise jaoks
kasutatav käsi. Jalgade pesemine oli ainult orjade või teenijate töö, sellepärast oli nii hämmastav
ja suure tähendusega, et Jeesus, seltskonna juht, seda tegi.)

Kui kõik on lauas, tehakse söögipalve, tänatakse Jumalat toidu ja koosolemise eest. Siis hakatakse
sööma. Võib arutada, kas laste kodus süüakse koos ja kui, siis milliseid kombeid kodus on.
Küsitakse, mis tunne on koos süüa ja kas see on teistmoodi kui üksi söömine. Jeesuse ajal oli
koos söömine suure sõpruse märk – kõikidega ei tahetudki minna ühisesse lauda. Kui jagati toitu,
jagati sõprust. Jeesus teadis, et Ta varsti võetakse kinni ja Ta ei saa enam oma sõpradega koos
olla, Ta tahtis nendega veel süüa ja hüvasti jätta. Jeesus küll teadis, et nad kohtuvad veel, aga
jüngrid seda ei teadnud. Jeesus rääkis neile, mis saama hakkab, tuletas meelde tähtsaid asju,
millest nad olid rääkinud, ja evangelist Johannes kirjutab, et Jeesus palvetas oma jüngrite eest. 

Siis Jeesus tegi midagi, mida ta polnud varem teinud: Ta võttis leiva, murdis sellest tüki (õpetaja
võib näidata kuklit või sepikut ja selle murda), andis leiba jüngritele ja ütles: „See on minu ihu”.
Siis ta võttis veinikarika (õpetajal võib olla karika moodi anum, mida lastele näidata), andis selle
edasi ja ütles „see on minu veri”. Ta ütles, et need antakse jüngrite eest. Jüngrid ei saanud väga
hästi aru, aga kindlasti meenus neile see kord, kui Jeesus oli öelnud inimestele, et kui nad ei söö
Jeesuse liha ja ei joo Tema verd, ei saa nad olla Jeesuse omad. Tookord tundus see väga imelik ja
võõrastav – ega inimene ei söö ju teist inimest! Aga jüngrid võtsid leiva ja veini vastu. Alles palju
hiljem said nad aru, mida see tähendas: See tähendas seda, et Jeesuse ihu löödi risti ja Ta veri
voolas, ja see tähendas, et Jeesus suri kõigi inimeste pattude ja pahategude pärast. Ja Jeesus
mõtles nende sõnadega seda, et Jumal annab meile andeks just sellepärast, et Jeesus risti löödi. 

Nii, et see armulaua leib ja vein tähendavad meile seda, et Jeesus löödi risti, ja kuna me seda
sööme, meenutame, et Jeesus tegi seda ka meie pärast. Armulaual jagame sõprust nii Jeesuse,
kes on ka nähtamatul kujul kohal, kui ka teiste koguduse liikmetega, ja koos täname Jeesust, et Ta
meid nii palju armastab. (Õpetaja võib panna murtud kukli ja karika keset söögilauda ilusa väikse
lina peale, ja öelda et armulauas Jeesus on meie keskel salajasel viisil, leivas ja veinis.)  



Laulud

Palve

Meisterdamine ja Tegevused
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Tsükkel „Imeline nädal" - Suur Neljapäev, K. Eerola, kogumik „Kevadviisid”
„Kõik on teretulnud”, P. Simojoki & A. M. Kaskinen, NOOTIDE LISA 2
„Anna mulle puhas süda”, S. Kaasik, NOOTIDE LISA 2
„Õnn on olla Su lähedal”, P. Simojoki & A. M. Kaskinen, NOOTIDE LISA 2
„Ole mu nägemus”, Iiri viis, VAATA NOOTIDE LISA 2
„Õnnelikud lapsed”, Rahvaviis, kogumik „Päevaviisid”
„Valva meid”, P. Simojoki & A.-M. Kaskinen, Noore koguduse laulik „Vaikuse missa", NOOTIDE
LISA 2
„Siin on mu väikene süda”, T. Lige, NOOTIDE LISA 2

Tegevus 1 - Otsi sõnu, LISA 1
Otsida 5 sõna ja moodustada nendest lause. Õige vastus on „Armulaud on pattude andeks
andmiseks.” Sobib koolilastele.

Tegevus 2 - Küpseta rieska leiba
Küpsetage koos leiba, mida võib ahjusoojalt süüa. Üks variant on teha kergitamata ja pärmita
„rieska” leiba. Võid lastele rääkida, et samalaadi hapendamata leiba söödi Jeesuse ajal
paasapühadel.

Retsept:
500g odrajahu
500g jahtunud kartuliputru
2 muna
1tl soola

Aitäh Jeesus, et Sa armastad meid. Aitäh, et Sa õpetad meid armastama teisi, julgustad paluma ja
andeks andma. Aitäh, et Sa oled meiega, kuigi me Sind ei näe.  Õnnista meid. Aamen.

Sega esmalt kõik koostisosad korralikult kokku.
Võta taignast umbes suure kanamuna suurune osa ja vajuta
see lamedaks. Aseta pätsike küpsetuspaberiga kaetud
ahjuplaadile ning vajuta veel õhemaks, suru sisse ka sõrmega
väikesed vajutised. Küpseta 240 kraadi juures kuni 15 minutit.
Ahjust välja võttes aseta saadud leivakesed rätiku alla.

Sellest kogusest saab 7 väikest, 12cm läbimõõduga rieskat.
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Veebipühapäevakool 2:  Suur Neljapäev Youtube LINK 

Videod

Autorid
Titta Hämäläinen
Anna Humal
Salome Olenius

Allikad
Piibel
EELK kirikuseadustik
Rieska retsept: http://ritsikas.blogspot.com/2017/04/rieska-ehk-lapi-lameleib.html 
Supercoloring.com (autor- Olga Gaidoush, Link)

Näidend
Ülestõusmispühade näidendeid leiad LNÜ kodulehelt - LINK. 

Vaata veel lisaks LNÜ Pinteresti lehelt (LINK) ja töövihikutest "Lugusid Jeesuse elu" 1 ja 2. 

Meisterdus 1 - Karikas
Vaja läheb foolimpaberit. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQgXVDrp02Q&t=1161s
http://ritsikas.blogspot.com/2017/04/rieska-ehk-lapi-lameleib.html
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/last-supper
http://lny.pusa.ee/wordpress/joulunaidendid
https://www.pinterest.com/eelk_lny/%C3%BClest%C3%B5usmisp%C3%BChad/


LISA 1- Otsi sõnu, 19.TUND

Otsi 5 sõna ja moodusta nendest lause.

Otsi 5 sõna ja moodusta nendest lause.



LISA
 2 - Värvipilt, 19.TU
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