20. TUND
SUUR REEDE JA
ÜLESTÕUSMISPÜHA
Õpetajale
Suurematele lastele 10+
Suur Reede ja Ülestõusmispühad
Kristuse ülestõusmise püha on kirikuaasta süda. Jeesus võitis surmavalla, et me saaksime
igavese elu. See on liikuv püha, mis ei ole seotud ühe kindla kuupäevaga, vaid kevadise
pööripäevaga, kuid 1. Ülestõusmispüha on alati pühapäev. Siit alates täidab rõõm
Kristusest, kes on võitnud surma väe, mida jagub igasse pühapäeva. Nende mõne päeva
sisse Suurest Neljapäevast Ülestõusmispühani mahub tegelikult väga palju erinevaid
teemasid. Hea oleks valida neist üks-kaks, millele panna suurem rõhk ja järgmisel aastal
valida taas teised. Igast teemast saab ka omaette tunni teha ja neid paastuajal kasutada.
Kõiki ühte tundi mahutades tuleb paratamatult käsitlust lihtsustada.
Jeesuse vangistamine.
Jeesus ülempreestri ees -kohus.
Kaks kahetsejat -reetur ja salgaja.
Jeesus Pilaatuse ja Heroodese ees.
Kannatuse tunnistajad risti all.
Jeesuse hauda panemine.
Jeesuse ülestõusmine.
Tunni eesmärgid (Suur Reede)
Lapsed saavad teada, et:
Jeesuse kannatustee algab palveheitlusega Ketsemani aias
Üks jüngritest osutub reeturiks.
Ülempreestri ees süüdistati Jeesust tema sõnade pärast, taipamata tema sõnade sisu.
Kahetsusele peaks järgnema andeks palumine, kuni selleks pole liiga hilja.
Pilaatusele esitati Jeesust kui mässule õhutajat.
Ristilöömise tunnistajatel on erinevad suhtumised.
Jeesus palub oma hukkajate eest.
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Tunni eesmärgid (Ülestõusmispühad)
Lapsed mõistavad, et Jeesus võitis surma.
Jeesus võitis kurjuse.
Jeesuse lunastustöö läbi on ka meil lootus igavesele elule.
NB! Suurt Reedet ja Ülestõusmispüha tuleks kindlasti ühes tunnis käsitleda, et tund ei lõppeks
sellega, et Jeesus on hauas. Tunni lõpus peaks laps ära minema teadmisega, et Jeesus tõusis
hauast üles.

SUUR REEDE:
Arutelu
On sinu sõpradest keegi sind kunagi reetnud? Näiteks usaldasid talle oma saladuse, palusid, et ta
kellelegi ei räägiks, aga ometi lobises ta kõigest paljudele.
mis tunne sind valdas?
kas te leppisite hiljem ära?
on sul endal juhtunud või tead kedagi teist, kes annab kaljukindla lubaduse midagi teha, aga
lööb siis araks ja ei täida oma lubadust?
Nii juhtus Jeesusega. Üks tema jüngritest reetis teda.
Kas keegi teab selle jüngri nime?
Kas Jeesus teadis juba ette, et keegi jüngritest reedab teda?
Millal see juhtus?

Piibliõpetus
Suur Reede
Tekstid: Mt 26:31-75; 27 ja 28; Mk 14:43-72; 15 ja 16; Lk 22:39-71; 23;24:1-12; Jh 18;19;20
Loeme Mt 26:14-16 ja Lk 22:21-22 (lapsed loevad kordamööda).
Need sõnad ütles Jeesus, kui ta koos jüngritega viimast korda ühises lauas istus ja paasatalle
sõid. Pisut hiljem hoiatas ta samas ka teist jüngrit. Kuidas oli selle jüngri nimi?
Loeme Lk 22:31-34
Jeesus läks pärast ühist paasatalle söömist koos jüngritega Õlimäele, Ketsemani aeda. See oli
jüngritele tuttav paik, kus nad olid varemgi koos käinud. Ta kutsus endaga kaasa kolm jüngrit,
läks nendega teistest pisut eemale, heitis silmili maha ja palvetas. See hetk oli Jeesusele väga
raske. Loeme Mt 26:39
Sinna aeda tuli Juudas koos preestrite saadetud mõõkadega meestega ja tervitas Jeesust
suudlusega. Mehed aga võtsid Jeesuse kinni ja viisid ta ülempreestri ette, kuhu oli kogunenud
teisigi kirjatundjaid ja rahvavanemaid.
(Kui on tunnis aega, oleks hea kogu see lugu Piiblist lugeda Mt 26:47-56.)
Suurkohus otsis süüdistust Jeesuse vastu. Seda polnud kerge leida. Kohale oli
kutsutud suur hulk valetunnistajaid, aga surmasüüd ei leitud siiski nii kergesti.
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Lõpuks kaks nendest ütlesid: Mt 26:61. Jeesus oli tõesti niimoodi öelnud, aga mitte Jeruusalemma
templi kohta, vaid iseenda kohta, kuulutades nii ette oma surma ja ülestõusmist. Lõplik surma
otsus kõlas aga siis, kui Jeesus vastas ülempreestri küsimusele – jah, ma olen Jumala Poeg.
Järgnes mõnitamine, pilkamine ja peksmine.
Samal ajal oli Peetrus hoovis koos nende vahistajatega ootamas kohtupidamise lõppu. Siis
juhtuski see, mille eest Jeesus teda oli hoiatanud. Mitu korda jõudis Peetrus öelda, et ta ei tunne
Jeesust, enne, kui kukk laulis? Loeme Mt 26:69.
Peetrusele meenus Jeesuse hoiatus. Peetrus läks sealt ära ja nuttis. Need olid väga valusad
pisarad, aga nendes oli ka tõeline kahetsus, oma nõrkuse tunnistamine. Peetrus hoidis kinni
lootusest, et ta saab kord andeks paluda. Tema salgamine sai teoks ettekavatsematult, arguse
hetkel.
Kui Juudas, kes nähtavasti ka oli seal, kuulis surmanuhtluse kuulutamisest, taipas ta, millega oli
hakkama saanud. Ta viskas need kolmkümmend hõbeseeklit tagasi preestrite jalge ette nagu
tühistades oma tegu. Juudas ei uskunud enam, et ta võiks oma reeturlikkuse andeks saada ning
langes meeleheitesse, kaotades lootuse edasi elada. Tema tegu oli ettekavatsetud reetmine.
Jeesus viidi hommikul maavalitseja Pilaatuse ette. Pilaatus oli Rooma ülemvõimu esindaja ja
ainult temal oli õigus inimesi surma mõista. Pilaatusel olid omad kahtlused ja ta püüdis esialgu
Jeesust surma mõistmisest päästa. Aga raevuka rahvahulga pärast hakkas ta kartma.
Loeme Jh 18:28 jj ja 19. Kuna pühadeks pidi seaduse kohaselt vabastama ühe vangi, andis Pilaatus
Jeesuse vabastamiseks veel ühe võimaluse. Ta pakkus rahvale valimist Jeesuse ja ühe
mässupealiku Barabase vahel. Rahvas valis Barabase. Lk 23:13-24.
Jeesusele pandi õlale raske rist, mida ta kandis astudes Kolgata mäekünka poole. Aga see oli
tema vaevatud ihu jaoks liiga raske. Siis sunniti Jeesuse risti kandma üks mees, kes sealt
juhuslikult möödus. Tema viis risti mäe peale ja sõdurid lõid Jeesuse seal risti. Tema kõrvale löödi
risti kaks kurjategijat. Ristil kannatades palus Jeesus „Isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad
teevad". Ta ei nõudnud kättemaksu, Jeesus palus oma hukkajatele armu.
Risti all oli neid, kes nutsid ja neid, kes irvitasid ja pilkasid. Isegi üks ristil olevatest kurjategijatest
pilkas teda. Teine aga pöördus Jeesuse poole palvega „Jeesus mõtle minule, kui sa oma kuningriiki
tuled“. Kas teate, mida Jeesus vastas? „Täna pead sa minuga paradiisis olema!”
Jeesuse risti all olid ka mõned naised, kes olid tema järgijad. Nende hulgas ka Jeesuse ema
Maarja ja üks jüngritest. Jeesus annab oma ema selle jüngri hoolde. Ta ütleb emale: „Vaata, see on
su poeg!“ Ja jüngrile: „Vaata, see on su ema!“
Mõne tunni pärast läks ilm pimedaks, tunda oli maavärinat ja templis kärises suur eesriie. Siis
Jeesus hüüdis veel valju häälega: „Isa, Sinu kätte ma annan oma vaimu!“ Jeesus suri. Kui väepealik,
kes seal oli, kõike seda nägi ja kuulis, tunnistas ta, „see inimene oli tõesti õige!“
Enne päikeseloojangut tuli üks Suurkohtu liige, Joosep Arimaatiast, kes ei olnud nõus Suurkohtu
otsusega, Pilaatuse juurde. Ta sai loa, Jeesuse ihu ristilt alla võtta ja hauda asetada. Joosep
mähkis Jeesuse kallisse lõuendisse ja asetas hauakoopasse. Hauakoopa avause ette veeretati
suur kivi. Nüüd meenus preestritele, et Jeesus oli öelnud, et ta tõuseb kolme
päeva pärast taas üles. Kuigi nad Jeesust ei uskunud, kartsid nad siiski, et tema
sõnad võivad tõeks osutuda ja palusid Pilaatusel saata sõdurid hauda valvama.
Valvurid asusidki hauda valvama. Jeruusalemmas oli ärev vaikus. Jüngrid olid
nõutud ja segaduses.
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Nende Juht ja Õpetaja oli surnud. Samas võis olla ka salajane ootus südames.
Preestrid püüdsid saada lahti kolmekümnest hõbeseeklist. Sellel oli vere hind ja seda raha ei
saanud templisse jätta. Nad ostsid selle eest põllu. (Mt 27:7-10)
Järgmine päev oli hingamispäev, siis püsis rahu ja vaikus.

Meisterdamine ja tegevus
Tegevus 1 - Rist
Paberist meisterdada suurem rist. Leiame Piiblist need seitse lauset, mida Jeesus ristil ütles ja
kirjutame ristile. LISA 1 on ka olemas prinditav rist, kus on laused juba olemas. Lõika mööda Jooni
rist lahti ja lase lastel kokku panna. Vaadake, mida Jeesus ristil ütles.

ÜLESTÕUSMISPÜHAD:
Algusmäng
Sedelitele on kirjutatud lühidalt sümbolite tähendused. Lapsed võtavad sedeli ja püüavad ära
arvata, millise sümboliga on tegu.
Päike - Kristuse võrdpilt, varahommikune vaatepilt looduses.
Lilled - Kristuse surma ja ülestõusmise võrdpilt –juuresibulast tõuseb elu.
Muna - loomise ja viljakuse võrdpilt. Kristuse kiviga suletud haud, mille sees peituv elu lahti
murdis.
Tibud - munast kooruv uue elu võrdpilt.
Jänes - eelkristlikust ajast pärit viljakuse ja uue elu võrdpilt.
Liblikas - nukkumisprotsessi lõppedes ilmub sellest ilus liblikas. Nii sümboliseerib Kristuse
ülestõusmist surmast.
Lammas - meenutab Egiptusest väljatulekut, ohvrit. Kristusest sai paasatall inimkonnale.
Ülestõusmispühal on ka teisi nimetusi. Milliseid olete kuulnud ja millest need nimetused on
tulnud? (Arutage lastega)

Piibliõpetus
Ülestõusmispüha
Tekstid: Mt 28: 1-14; Mk 16:1-8; Lk 24:1-12; Jh 20:1-20
Erinevates evangeeliumites on toodud esile erinevaid detaile, nendest võib teha kokku tervikliku
loo.
Saabus kolmas hommik. Loeme Mk 16: 1-8 jutusta lisaks Mt 28:1-14
Kolm naist Maarja, Maarja Magdaleena ja Salome olid varakult juba teel Jeesuse
hauale. Nad olid valmistanud lõhnavaid salve ja läksid Jeesuse ihu võidma. Nii oli
tol ajal Iisraelis kombeks. Jeesuse surma õhtul ei jõudnud nad seda teha. Teel
olles muretsesid nad selle tohutu suure kivi pärast, mis oli haua ukse ees. Kes küll
jaksaks seda ära veeretada.
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Arutelu
Aga - see hommik oli üllatuste hommik!
Mis oli saanud kivist?
Kuhu olid kadunud valvurid?
Kes istus hauakoopas valges rüüs ja ütles, et Jeesust ei ole siin?
Mida too ingel veel Jeesuse kohta ütles?
Kuhu ingel ütles Jeesuse minevat, kus võiksid jüngrid teda taas näha?

Piibliõpetus
Maarja Magdaleena kutsus ka kaks jüngrit haua juurde. Mehed astuvad haua sisse ja näevad seal
vaid neid linu, millesse oli mähitud Jeesuse ihu. Ühe jüngri kohta öeldakse - ta uskus! Talle tulid
vast meelde Jeesuse sõnad kolmandal päeval ülestõusmisest! Nad läksid tagasi teiste jüngrite
juurde ja see rõõmupäev oli suur.
Võib lugu Maarja Magdaleena ja Jeesuse kohtumisest lugeda ka veel Johannese evangeeliumist.
Miks see lugu Jeesusest, tema surmast ja ülestõusmisest nii tähtis on?
Kõikide inimeste südamed on Jumala silmis patused, mustad. Patt tähendab, et oleme teinud või
mõelnud midagi, mis on vastupidine Jumala heale tahtele või jätnud tegemata midagi head. Peale
seda, kui Aadam ja Eeva Eedeni aias Jumala tahtele vastu läksid, sai inimkond patuseks. Patul on
ka oma hind, selleks on surm. Kuid Jumal armastab inimesi nii palju, et ta tahab meile anda
puhtad südamed ja igavese elu koos temaga.
Ainus täiesti patuta inimene oli Jeesus, ta ei teinud mitte ühtegi pattu. Armastusest inimeste
vastu Jeesus lunastas ristisurma ja ülestõusmisega kogu inimkonna patusüü. Tänu Jeesuse
ristisurmale saame paluda andeks kõik oma patud ja saame puhta südame. Jeesus võitis ristil
kurjuse ning surma. Hea ja kuri ei ole tasavägised jõud, vaid Jeesus on tugevam ka kõigest
kurjusest. Meiegi saame uskuda ja loota, et Jeesuse surm avas meile tee ülestõusmisse ja
igavesse ellu. Selle pärast me Ülestõusmispühadel tähistame ning täname Jeesust tema ohvri
eest. See on imeline, et Jeesus tegi seda kõike meie eest!

Meisterdamine ja tegevus
Tegevus 1 - Õielehed
Õpetaja varem ette valmistanud kollased õielehed sellise arvestusega, et neist saab kokku panna
lilleõie (või kaks). Õie nn tagaküljele on kirjutatud allpool olevaid lauseid.
Need laused on ka suurel lehel. Iga laps valib neist ühe ja otsib siis vastava kroonlehe, mille
tagumisel küljel on sama lause. Leitud laused/kroonlehed asetatakse lilleõiteks.
Laused:
JEESUS VÕITIS SURMA
ARMASTUS VÕITIS KURJUSE
OLEME PÄÄSTETUD
TEMAS ON MEIE ELU
JEESUSE ARMASTUS KANNAB MEID

MEILE ON AVATUD TEE IGAVESSE ELLU
TA ANNAB MEILE JÕUDU ARMASTADA
JEESUS ANNAB KAHETSEJALE ANDEKS
TA ON TÕOTANUD OLLA MEIE JUURES
IGA PÄEV
JEESUSE SURM LUNASTAS MEIE PATUD
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Tegevus 2 - Piibli kirjakohtade otsimine LISA 2
Iga laps saab omale prinditud lehe. Ühe A4 lehe peal on kahele lapsele tegevusleht. Anna lastele
Piiblid ja õpeta kuidas kirjakohti otsitakse. Näita kus on Uus Testament ja evangeeliumid. Lase
lastel otsida Piiblist kirjakohad ja viia need töölehel kokku õige teemaga. Sobib koolilastele, kes
oskavad lugeda.
Tegevus 3 - Sõnarägastik LISA 3
Prindi lastele välja sõnarägastik. Kõik sõnad on seotud ülestõusmispühadega. Sõnad on ka
tagurpidi ning alt ülesse.
Vastus:

Vaata lisaks meisterdamiste mõtteid LNÜ Pinteresti lehelt (LINK), Kirikuaasta meisterdamiste
materjalist (LINK) ja töövihikutest ”Lugusid Jeesuse elust” 1 ja 2.

Mängud
Mäng 1 - Ülestõusmispüha üllatuste otsimine.
Iga lapse jaoks peidetakse ruumi või loodusesse väike kingitus. Näiteks šokolaadist tibu, muna.
Pärast tundi otsitakse üheskoos üllatuskingitusi.
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Palve
Kombineerige palve ja liigutused. Võite korrata palvet mitu korda, et lapsed jõuaksid õppida.
„Rist on märgiks Jeesusest. Rist on märgiks armastusest. Rist on märgiks elule. Ta on ülestõusnud!
Nüüd elab Ta!”
Rist - kolm sõrme kokku, puuduta otsa esist, rinda ja mõlemaid õlgasi
Jeesus - puuduta sõrmega peo keskele
Armastus - puuduta kätega südant
Elu - tõsta käed kõrvale, peopesad ülespoole
Ta on ülestõusnud! Nüüd elab Ta! - tõsta käed üles ja liiguta sõrmi või käsi

Laulud
Tsükkel „Imeline nädal" - Suur Reede, K. Eerola, kogumik „Kevadviisid”
Tsükkel „Imeline nädal" - Suur Laupäev, K. Eerola, kogumik „Kevadviisid”
„Jeesust pole seal” T. Jürjo, NOOTIDE LISA 2
„Ta üles tõusnud on”, P.Simojoki, kogumik „Iga päev sinu juures” ja „Noore koguduse laulik”
„Päästmise laul”, M. Jaanson, NOOTIDE LISA 1
„Ingel tuli”, A. Mølster, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
"Jeesus on elu ja õnn", A.-M. Sild, NOOTIDE LISA 2
„Jumala sõna”, L. Heikkilä & O. Rossi, NOOTIDE LISA 1
„Kirkam veel kui tuli”, C-B. Agnestig, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Ülestõusmishommik”, S. Kaasik, NOOTIDE LISA 2
„Alleluia”, W. A. Mozart, NOOTIDE LISA 2
„Rõõmumootor”, P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK
„Vaenlane on valetaja”, Võrratu lastekas, Youtube LINK
„Hüppa ja kükita”, A. Eskor, Youtube LINK

Videod
Kaarli kool 1: Ülestõusmispühade lugu - LINK
Kaarli kool 2: Ülestõusmispühad - LINK
Kaarli kool 3: Ülestõusmispühad põrandapildina - LINK
Kaarli kool 4: Ristitee - LINK
VESK Production 1 (suurematele): Ta on tõusnud - LINK
Veebipühapäevakool 3: Jeesuse surm ja ülestõusmine - LINK

Näidend
Ülestõusmispühade näidendeid leiad LNÜ kodulehelt - LINK.
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LISA 1 - Suur Reede, tegevus 1, 20.TUND

LISA 2 - Kirjakohtade otsimine, 20.TUND

LISA 3 - Sõnarägastik, 20.TUND

LISA 4 - Värvippilt, 20.TUND

