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Õpetajale
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Piibel on Jumala sõna.
Piiblis Jumal tahab rääkida kui palju meid armastab.
Jeesus suri kõikide inimeste pattude pärast.

See tund sobib sügisel esimeseks tunniks, et lastele rääkida Piibli põhisõnumist. Tunni
jaoks on õpetajale olemas visuaalne abivahend, mida peab ette valmistama. Materjalid
selle tegemiseks on eraldi failina (LISA 3). Pärast tundi võib abivahendi (piltide rea) panna
pühapäevakooli ruumi seinale või muidu esile, nii et sõnumile viitamine õnnestub ka
järgmistes tundides. Kasutades seda tundi viimasena kevadel on see tund väga hea
kokkuvõtteks. Need soovitused ei välista selle tunni tegemist siis kui see
pühapäevakooliõpetaja arust sobib.

Piibel on Jumala sõna, mille “punane niit” on Jumala plaan inimeste päästmiseks. Peale
maailma loomist ja pattulangemist kutsub Jumal endale rahva, kelle seast sünnib päästja,
Messias. Jeesus täidab kõik Vana testamendi ettekuulutused. Jeesus, Jumala poeg, elas
patuta inimesena ja suri ristil kõikide inimeste patu eest. Jeesuse ülestõusmine annab
temasse uskuvale inimesele ülestõusmise ja igavese elu lootuse. Aegade lõpus loob
Jumal kõik uueks, patt hävitatakse lõplikult ja Jeesusesse uskuvad saavad elada Jumala
juures igavesti. Õpetaja võib tundi valmistades lugeda Lutheri Väikest katekismust, kus
on hästi selgitatud need ristiusu põhimõtted.

Kui seda tundi teha eelkooliealistega, tuleb iga pildi kohal juttu edasi rääkides olla selge
ja võimalikult lühidate lausetega edasi minna. Väikelastel püsib motivatsioon
kuulamiseks paremini, kui nad saavad tunni ajal teha ja ise rääkida. Nõnda soovitame
piltide peitmist või muud sellist tegevust. Kõiki Piibli salme ei pea lugema lastele.

NB! Pattulangemise piltidel on kunstnikud tihti puuviljaks pannud õuna aga kuskil Piiblis
ei ole kirjas õun vaid “vili”. Siin on võimalus lasta lastel mõelda välja mõni uus puuvili.
Lastel võib olla õunaga ja nende söömisega mõni vale arusaam. Näiteks, et õuna
söömine on patt. Siis tuleb neile selgitada, et see ei vasta tõele.

Tunni eesmärgid:



Piibliõpetus
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Visuaalse materjali juhend

“Piibli punase niidi” tegemiseks on erinevaid võimalusi.
Üks nendest on kasutada eraldi lisafailis  olevaid pilte.
Need välja printida ning võimalusel lamineerida, et neid
pikemat aega kasutada. Teine võimalus on ise pildid
teha, leida või joonistada. Kui vajaminevad pildid on
olemas, teha augud, et need punase paela/ lõnga peale
panna. Võib pildid liimida ka pesulõksu külge, et saaks
neid paela peal liigutada. Võimalus on sama paela külge
lisada veel lugusid, et Piibli lugu täiendada. Mõned lisa
pildid on ka olemas.

Visuaalse materjali kasutamine

Pildid võib panna tavalise Piibli vahele, nii et need on
õiges järjekorras. Kui panna Laste Piibli vahele, võib see
tekitada segadust, kuna seal ei ole pilte 

Pühapäevakoolis ja kirikus loetakse ühte tähtsat raamatut. Mis raamat see on? Piibel. Mis lugusid
te mäletate Piiblist? (lapsed võivad vastata ja võite koos meelde tuletada mõnda lugu või Piibli
tegelast). Piibli lugudega tahab Jumal meile õpetada kui palju ta inimesi armastab. “Sinu sõna on
mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” Ps 119:105

Visuaalse materjali piltide seletused

MAAKERA - Mis on Piibli esimene lugu? Maailma loomine. Piibel räägib sellest, kuidas Jumal lõi
maailma, loomad ja esimesed inimesed. Mis esimeste inimeste nimed olid? Aadam ja Eeva.
Jumalal olid head plaanid inimeste jaoks. Et nad elaksid paradiisi aias toredat elu koos Temaga.
Jumal andis ainult ühe reegli. Hea ja kurja tundmise puust ei tohi süüa.

“Alguses lõi Jumal taeva ja maa.” 1 Ms 1:1

samadest lugudest. Õpetaja näitab pilte ükshaaval rääkides lugu edasi.

Teine võimalus on enne tundi peita pildid ära ja anda lastele ülesanne otsida kõik 9 pilti. Siis võite
need koos punase lõngaga õiges järjekorras kokku panna ja samal ajal lugu edasi rääkida.

“Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa,
aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest
sööd, pead sa surma surema!” 1 Ms 2:16-17



24.TUND PIIBLI PUNANE NIIT 3/7

PUU e. PATTULANGEMINE - Kas Aadam ja Eeva kuulasid Jumala sõna? Ei kuulanud. Kaval madu
(saatana kuju) meelitas nad sööma seda keelatud vilja. Ja sellepärast tuli maailma patt. Mis on
patt? Patt on see, mis teeb midagi katki minu ja teise inimese või minu ja Jumala vahelises
suhtes. Patt on midagi, mis paneb tundma, et ma ei saa kõike teisele ära rääkida või et ma peaks
nagu midagi varjama.

Küsida laste käest: Mis on sellised mõtted, sõnad või tegemised, mis teevad midagi katki
inimeste vahel? (Kui keegi nimetab kiusamist, varastamist vms siis nendest võib veel rääkida, kui
palju need haiget teevad nii inimestele kui Jumalale.)

“Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne,
sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema
sõi.” 1 Ms 3:6

MUST SÜDA - Alguses, kui Jumal inimesed lõi, oli nendel nii ilus ja puhas valge süda. Aga pärast
pattulangemist muutusid kõikide südamed mustaks. Südamed määrdusid patust ega olnud
enam puhtad ja siirad. Inimesed tahtsid võibolla olla targemad ja tähtsamad kui Jumal, kuna nad
ei kuulanud Jumala juhiseid. Keelatud asi võis tunduda ka väga ahvatlev.

Kas teile ka vahel tundub ahvatlev võtta midagi, mida on keelatud? Mis arvate, mida Jumal
sellest mõtles? Mis teie ema ja isa arvavad, kui te pahandust olete teinud? Kas nad saavad
vihaseks? Kas nendel on kurb meel? Jumalal oli väga kurb meel sellest, et inimeste südamed nii
mustaks läksid.

“Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!” Ps 51:12

“Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest...” Rm 3:22-23

PUNANE SÜDA - Aga Jumal armastab inimesi nii palju, et ta mõtles välja hea plaani, kuidas
inimesed patu käest vabaks saada. Jumal tahab, et inimesed saaksid omale jälle puhtad
südamed.

“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

JEESUS SÕIMES - Jumal saatis maailma oma poja. Kes on Jumala poeg? Kas teate, kellest jõulude
ajal Piiblist loeme? Tema nimi on Jeesus. Kas Jeesus tegi ka pattu nagu kõik inimesed? Jeesus
sündis siia maailma aga ta ei teinud mitte ühtegi pattu. Jeesus elas täiuslikku elu.

“Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks
siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?” Rm 8:32
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RIST - Kas mäletate, mis Ülestõusmispühadel juhtus? Jeesus päästis inimesed, sest ta suri ristil
kõikide inimeste pattude eest. 

“Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me
olime alles patused.” Rm 5:8

HAUD - Peale surma pandi Jeesuse keha hauda. Kas Jeesus jäi hauda? Kas mäletate, mis
Ülestõusmispühadel juhtus? Jeesus ei jäänud hauda, vaid Ta tõusis üles surnuist ja võitis kurja
valla.

“Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses
selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes
silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on
üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et Inimese Poeg peab
antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.” Lk 24:3-7

VALGE SÜDA - Kuna me kõik oleme pattu teinud, on meil mustad südamed. Aga kui me palume,
siis Jeesuse ristisurma pärast saame patud andeks ja puhta, valge südame.

“Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased,
saavad need villa sarnaseks.” Js 1:18

“Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.” 1 Jh 1:7

TAEVARIIK - Ja nende valgete südametega saame Taevasse. Kui me oma elu siin maa peal
kõnnime koos Jeesusega, siis me saame ükskord olla Taevas, täiuslikus kohas, igavesti koos
Jeesusega.

Mis on Jeesusega koos kõndimine? See on uskumine Jeesusesse kui Päästjasse. Me saame
usaldada Jeesust, et Tema on meiega ja Ta ei jäta meid maha. Jeesus tahab meiega iga päev koos
olla. Jeesus elab ja on meiega, kuigi me Teda ei näe, ja kui me tahame, siis Jeesus on meie sõber.
Kui sul on hea sõber, kas sa tahad temaga koos aega veeta? Kas tahad teda tundma õppida? Kui
meil on Jeesuses selline hea sõber, siis saame õppida teda tundma palvetades, Piiblit lugedes,
kirikus ja pühapäevakoolis käies ning ristitud ja leeris käinuna ka armulaua vastuvõtmisel. Kui
usaldame Jeesust, meil on alati vähemalt üks sõber.

“Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju
eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset
valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid
kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te

teate teed.” Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis
võime teada teed?” Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa
minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.” Jh 14:1-6
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TEGEVUS 1 - Piibli punane niit
Vajalikud asjad:
paberit (valged ja värvilised)
pliiatsid värvimiseks
käärid
punane lõng
auguraud/nõel

Lapsed võivad endale meisterdada samasugused Piibli punased niidid, kus on
pildid. Suuremad lapsed võivad ise pildid joonistada või lõigata värvilisest paberist
(nt südamed). Eraldi failina (LISA 4) on pildid ka must-valgena ning natuke
väiksemana  välja printimiseks, mida lapsed saavad ise värvida. Piltitdel peaks
olema piisavalt ruumi servas, et augurauaga augud teha nööri jaoks. Võivad olla
kas ümmargused või kandilised. Näiteid leiab kõrval olevatelt joonistelt. 

Palve

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

Püha Jumal, armas Taevane Isa, täname Sind, et armastad meid inimesi nii palju. Täname sind, et
tahad meid tundma õppida. Palume, et näitaksid kuidas võime oma elu Jeesusega koos käia.
Palume, et õpetaksid meile kõiki tähtsaid asju Piibli kaudu. Aamen.

Meisterdamine ja tegevus

See on see tähtis sõnum, mis Piiblis on kirjas. Piibel näitab kui palju Jumal meid armastab ning
kuidas Ta igatseb, et kõik inimesed saaksid õppida Teda tundma ja et kõik saaksid teada, kui
turvaline on elada koos Jumalaga.

Lõpuks, kui kõik pildid on läbi käidud, võiks lastega koos uuesti meelde tuletada, mida need
pildid tähendavad. Näiteks iga pildi kohal küsida laste käest ja lisaks täiendada, kui on midagi
olulist unustatud.



TEGEVUS 2 - Jumala sõna lambid
“Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” Ps 119:105

Vajalikud asjad:
puhtad klaaspurgid
kriidi marker
teeküünlad
soovi korral: ilusad salvpaberid, paelad, pärlid ja pva-liim

Klaaspurgi peale kirjutada kriidimarkeriga Piiblisalm (nt Ps 119:105). Suuremad lapsed võivad ka
ise otsida sobiliku Piiblisalmi tunnis esil olnud Piiblisalmidest või Piiblist. Soovi korral võib purke
kaunistada ka salvpaberitükke, paela või pärleid liimides. Kui kõik on saanud purgid kaunistatud,
panna purkide sisse teeküünlad põlema ja teha ruum hämaraks. Võite lugeda Piiblisalmi,
palvetada ja laulda (nt Sinu sõna on mu jalale lambiks).

TEGEVUS 3 - Sõnarägastik
Suurematele koolilastele sobiv ülesanne, mida saab printida LISA 1. Otsi 11 sõna ja täienda
laused.

Õiged vastused:
PIIBEL on PÜHA ja TÕDE.
Piiblist leiad VASTUSED küsimustele ja
JUMALA LOHUTUSE muredes.
Piiblist leiad JEESUSE ARMASTUSE ja JUHATUSE.
Piibel kinnitab USKU.
Piiblist leiad TULEVIKU.

Leiad Piibli teemalisi meisterdusi ja tegevusi veel
LNÜ Pinteresti lehelt - SIIT.
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Mäng
MÄNG 1 - Piibli punast niiti otsimas
Pühapäevakooliruumi peidetakse punasest lõngast jupikesed, mille külge on kinnitatud Piibli
salmid. Lapsed võivad otsida need üles ning siis võite koos lugeda salme ja mõelda, mis pildiga
Piiblisalm sobiks kokku. Piibliõpetuses esile toodud Piiblisalmid leiad selle materjali lõpust LISA 2.

https://www.pinterest.com/eelk_lny/piibel/
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Laulud

„Loo puhas süda”, kogumik „Laululäte 1”
„Olla Jumala laps" T. Lige, NOOTIDE LISA 3, Lastemisjon LINK
„Jeesus mind armastab”, kogumik „Laululäte 1”
„Julge särada”, T. Lige, NOOTIDE LISA 1
„Jeesus on tee”, tundmatu, kogumik „Laululäte 1”
„Siin on mu väikene süda”, T. Lige, NOOTIDE LISA 2
„Sinu sõna on mu jalale lambiks”, kogumik “Laululäte 1” ja “Päevaviisid”
„Jumala sõna”, L. Heikkilä & O. Rossi, NOOTIDE LISA 1
„Juhhei”, L. Heikkilä, Youtube LINK 
„Oi, kes on loonud”, kogumik „Laululäte 1”
„Kuidas mina pääsen taevasse”, kogumik „Laululäte 1”
„Mina usun Piiblit" Lastemisjon LINK
„Anna mulle puhas süda" S. Kaasik & D. Hammarskjöld, NOOTIDE LISA 2

Autorid

Salome Olenius
Triin Salmu
Anna Humal

Allikad

Piibel
Isän idea -materjal, Anu Vuola
Mäng: Seikkaillen läpi Raamatun -materjal, Annika Kulhua

https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/
https://www.youtube.com/watch?v=-Sr5rz9Xdq8
https://lastemisjon.ee/Laulud/Mina_usun_Piiblit/Mina_usun_Piiblit.pdf
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Piiblisalmid välja printimiseks

“Alguses lõi Jumal taeva ja maa.” 1 Ms 1:1

“Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja
tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” 1 Ms
2:16-17

“Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne,
sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema
sõi.” 1 Ms 3:6

“Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!” Ps 51:12

“Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest...” Rm 3:22-23

“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

“Tema, kes oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks
siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima?” Rm 8:32

“Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me
olime alles patused.” Rm 5:8

“Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses
selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu
tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole
siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et Inimese
Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.”
Lk 24:3-7

“Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on purpurpunased,
saavad need villa sarnaseks.” Js 1:18

“Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning
Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.” 1 Jh 1:7

“Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju
eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset
valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid
kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate
teed.” Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?”
Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu
kaudu.” Jh 14:1-6

Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu
kaudu. Jh 14:6

 LISA 2 -  Kirjakohad, 24.TUND


