23. TUND
NELIPÜHA

Õpetajale
Selle teksti leiad Piiblist Ap 2:1-13.
Jüngrid (keda oli üle saja inimese) ootasid salahilju Issanda lubaduste täitumist ja Püha
Vaimu välja valamist. Sellest hetkest alates kui Püha Vaimu annid saadi, astus Kirik avaliku
tähelepanu alla.
Esimese Nelipüha päeval juhtus tohutu keelte ime. Püha Vaim laskus nähtaval moel
apostlite peale. ”Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale
nende seas.” Võib-olla see koht on mõistetav nii, et Issand andis Nelipühal apostlitele uue
keele, et kuulutada Kristuse surma ja ülestõusmist. Igatahes apostlid kuulutasid Jumala
suuri töid selle järgi, mida Vaim nendele rääkimiseks andis.
Nelipüha peole erinevalt poolt maailmast kokku tulnud juudid üllatusid kuuldes apostleid
jutlustamas nende endi keeltes. Sünnimaade nimekiri (Ap 2:9-12) muideks osutab, kui
tohutud keeleraskused oleksid olnud ilma kahe maailmakeeleta - ladina ja kreeka.
See Apostlite tegude raamatu peatükk räägib sellest, kuidas Püha Vaim tol korral käitus,
aga ei tähenda et Püha Vaim väljendaks ennast ainult nõnda. Saame uskuda, et ristimisel
Jumal kingib meile Püha Vaimu, mis annab meile usku. Läbi Püha Vaimu võime saada ka
armuande (1.Kr 12:3-11) aga kui neid ei ole see ei tähenda et meil poleks Püha Vaimu. Ehk
siis kõik kristlased ei räägi keeltes, nagu apostlid selles loos. Kuid Paulus kutsub meid üles
kõiki armuande taotlema. Keeltes rääkimine on meie hinge eriline keel Jumalaga
suhtlemiseks mitte teistele näitamiseks, kui “õiged” kristlased me oleme.
Tunni eesmärk
Tahan öelda lastele et:
Püha Vaim valati jüngrite peale Nelipühal.
Jüngrid said vapraks ja nad julgesid rääkida Jeesusest kõigile inimestele.
Püha Vaim on alati meiega, annab usku ja aitab meid ka selles ülesandes.
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Vaata lisaks: Püha Vaimu and, Ülestõusmisaja 7. pühapäev, 3.lugemisaasta, Küllike Valk

Piibliõpetus
Vajalikud asjad: punane suur küünal, 12 valget küünalt (kui on pikad küünlad, on vaja ka
küünlajalgu), tool, kangas. Lisaks 1 küünal või kõigile omad nt. teeküünlad/ vahaküünlad.
Pühapäevakooliõpetaja paneb põlema suure punase küünla sellisesse kohta, kust kõik seda
näevad. Ja ütleb, et see väljendab Jumala kolmandat isikut, Püha Vaimu. Õpetaja räägib, et
punane on Püha Vaimu ja Nelipüha värv. Peale seda pühapäevakooliõpetaja võtab kaksteist
valget küünalt ja ütleb, et need on jüngrid, kes olid kartlikud peale Jeesuse surma. Neid küünlaid
ei panda põlema. Need pannakse peitu tooli ja kanga taha. Pühapäevakooliõpetaja räägib, et
jüngrid kardavad nii palju, et peidavad ennast.
Paljud meist on olnud tundnud ennast mõnel hetkel üksildasena. On võinud olla tunne, et keegi
ei taha meid võtta kaasa mängima või külla kutsuda. Vahel võime ka hirmu tunda. Kui peab üksi
kõndima pimedas, võivad meelde tulla paljud hirmuäratavad asjad. Me võime olla ka närvis
mingi asja pärast. Koolis on võib olla tulemas rasked eksamid või oleme närvis tähtsa võistluse
pärast. Vahel võime olla ka millegi pärast kurvad.
On turvaline teada, et Jeesus on alati meiega, ükskõik mida tunneme. Ta armastab meist igaühte
rohkem kui saaksime ette kujutada. Ta armastab meid rohkem kui keegi teine. Isegi, kui me ei
või näha Jeesust, saame loota, et ta on Püha Vaimu läbi meiega. Võime seda uskuda, sest Jeesus
lubas Piiblis jüngritele oma Vaimu neid kaitsma, lohutama ja julgustama. See lubadus on antud
ka meile.
Siis kui räägitakse Nelipühast, pühapäevakooliõpetaja võtab kanga tooli pealt ära ja paneb kõik
jüngrite küünlad tooli ette. Siis ta võtab Püha Vaimu kujutava punase küünla ja selle abil süütab
teised küünlad põlema. Selles kohas õpetaja võib rääkida, et Püha Vaim valati jüngrite peale.
Nelipüha on kiriku sünnipäev, sest siis Jeesuse tõotatud Püha Vaim valati jüngrite peale välja.
Jüngrid nägid Püha Vaimu laskudes tuleleeke. Sel päeval said jüngritest kartmatud kuulutajad ja
nad julgesid rääkida Jeesusest kõigile inimestele. Püha Vaim andis jüngritele selle julguse. Enne
Nelipüha olid jüngrid olnud arad ja kartlikud. Peale Nelipüha olid nad jälle julged ja rõõmsad,
sest Jeesus oli jälle koos nendega.
Siin võib õpetaja panna veel ühe küünla põlema ja rääkida, et see kujutab igaühte meist. Teine
variant on anda kõigile üks küünal ja süüdata need punase küünlaga. See aitab lastel aru saada, et
Jeesus on ka igaühega meist ning Püha Vaim on antud ka meile.

Kas oled kurb, üksildane, kartlik või hoopis rõõmus ja õnnelik, Jeesus on alati
sinuga. Just sinu kõrval. Jeesus on meie parim sõber ja aitaja. Ka meie võime
olla julged rääkides Jeesusest teistele inimestele. Püha Vaim aitab meid selles
üleskutses.
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Arutelu
1. Miks me võime olla täielikult kindlad selles, et Jeesus on alati meiega?
2. Miks Nelipüha kohta öeldakse, et see on kiriku sünnipäev?
3. Missugune muutus toimus jüngrites peale Nelipüha?
4. Kas sulle on raske, hirmuäratav või närvesööv rääkida Jeesusest teistele? Miks?
5. Kust saame abi ja jõudu Jeesusest rääkimiseks?

Kuldsalm
”Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad
istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas.”
Ap 2:2-3

Palve
Armas Taevane isa, tänu Sulle, et oled andnud meile Püha Vaimu. Täname, et Püha Vaim teeb
ikka veel tööd selles maailmas. Lase Pühal Vaimul tuua armastust igasse kodusse. Lase Pühal
Vaimul kutsuda inimesi sinu juurde, tervendada haigeid ja lohutada murelike. Õnnista igaühte
meist.
Aamen

Laulud
„Täida hinged, Püha Vaim”, P. Simojoki, kogumik „Iga päev sinu juures”, NOOTIDE LISA 2
„Julge särada”, T. Lige, NOOTIDE LISA 1
„Kirkam veel kui tuli, C-B. Agnestig, kogumik „Laululinnu lood”, NOOTIDE LISA 2
„Väikene süda”, T. Lige, NOOTIDE LISA 2
„Allikas” P. Simojoki, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK
„Kevade laul” P. Simojoki & H. Seppälä, Taevaisa peopesal (CD + noodivihik), Youtube LINK
Püha Vaim puuduta mind

Meisterdamine ja tegevus
Tegevus 1 - sünnipäevatordi söömine
Kuna Nelipüha on Kiriku sünnipäev on väga kohane süüa koos torti. Ühise tegevusena võite tunnis
koos lastega teha näiteks küpsisetorti või kaunistada üheskoos varasemalt valmis
tehtud torti.

23.TUND NELIPÜHA 3/5

Tegevus 2 - Kartlikust julgeks
Vajalikud asjad: kangad pea peale, kollane kangas, tuulepuhangu hääl CD, või SIIT või teha ise.
Osalejad saavad sisse elada jüngrite kogemustesse esimesel Nelipühal. Osalejatele võib anda sallid
või kangad, mida saab pähe panna. Pühapäevakooliõpetaja räägib, et peale Jeesuse surma ja
ülestõusmist jüngrid olid väga kartlikud ja peitsid ennast. Osalejad lähevad hoone nurka kükitama
ja on tasa. Kõik vaatavad seina poole. Pühapäevakooliõpetaja paneb kõva tuule puhangu hääle
mängima või teeb häält ise. Osalejad tõusevad seisma ja vaatavad üksteisele imestades otsa. Siis
pühapäevakooliõpetaja paneb kollase kanga osalejate peale, et väljendada Püha Vaimu valamist.
Peale seda osalejad muutuvad julgeteks jüngriteks, hakkavad liikuma ja ütlema üksteisele lauseid:
”Jeesus elab!” või ”Jeesus on meie patud lunastanud!”. Lõpuks keegi osalejatest või
pühapäevakooliõpetaja võib öelda Peetruse moodi: ”Täna Püha Vaim on meie peale valatud!”.
Tegevus 3 - Loodan Püha Vaimu juhtimisele
Mängijad kõnnivad ruumis silmad kinni. Siis võetakse paaridesse, nüüd üks kõnnib silmad kinni ja
teine juhib teda silmad lahti, hoides tema selja taga seistes õlgadest kinni. Natukese aja pärast
vahetatakse, nii et kõik saavad korra juhtida. Kuidas tundus hoida silmad kinni ja liikuda üksi? Kas
oli turvalisem tunne, kui keegi oli juhtimas? Jüngrid tundsid ennast üksi ja kartlikult peale Jeesuse
surma ja ülestõusmist. Aga Jeesus oli andnud tõotuse, et abiline on tulemas (Jh 14:16-17,26). Nad
pidid uskuma, et Püha Vaim juhib, kuigi teda ei näe.
Meisterdus 1 - Püha Vaimu tuli
Vaja läheb: värvilist paberit, kääre, liimi/ klammerdajat, vildikat.
Liimi asemel võib kasutada ka klammerdajat.

Leiad veel meisterdusi ja tegevusi töövihikust "Lugusid Jeesuse elust 1 ja 2
ning LNÜ Pinteresti lehelt - LINK.
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Mäng
Mäng 1 - Katkine telekas
Vajalikud asjad: pildid või sõnad paberil, puhast paberit ja pliiatsid.
Osalejad jagatakse kahte gruppi. Mõlemad grupid istuvad maas kolonnis nii, et vaatavad
üksteise selgu. Juhendaja näitab kolonni viimasele pildi või sõna, mille kolonni viimased peavad
sõrmega joonistama eesistuva selja peale. Mängu ajal rääkida ei tohi. Siis järgemööda igaüks
joonistab ees istuva seljale, mida tundis, et tema selja peale joonistati. Kolonni esimene
joonistab pildi paberile. See grupp võidab, kelle joonis on kõige lähemal algsele pildile. Kui
mängida mitu korda, võib mängijate kohti vahetada, nii et esimene läheb viimaseks.

Videod
Kaarli kool: Nelipüha, Youtube LINK

Autorid
Õpetajale: Erkki Koskenniemi ja Salome Olenius, tõlkinud Salome Olenius
Õpetus, arutelu, palve, tegevus 1: Liisi Portin, tõlkinud Salome Olenius
Salome Olenius
Anna Humal
Triin Salmu

Allikad
Piibel
Seikkaillen läpi Raamatun -materjal
Pinterest
Supercoloring.com (autor Lena London, LINK)
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LISA 1 - Värvipilt, 23.TUND

