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Kirjakohad leiad: Apostlite teod 1:4-11 (või Johannese 5:22-27)

Kirikuaasta viimasel pühapäeval on mitu nime. Nendeks on kirikuaasta viimane
pühapäev, kohtumõistmise pühapäev, igavikupühapäev ja Kuningas Kristuse püha.
Osades EELK kogudustes on see ka surnutemälestuspüha, ehk siis mälestatakse ka kõiki
siit ilmast lahkunuid. Selle pühapäevaga saab kirikuaasta ring täis. Kui Jeesus elas siin
maa peal, ütles Ta, et ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda
oma elu lunaks paljude eest (Mt 20:28). Peale seda kui Jeesus oli surnud ja üles tõusnud,
läks Ta üles taevasse. Piiblis öeldakse, et ühel päeval, mida teab ainult Jumal, tuleb Jeesus
taas tagasi maa peale. Seda on endalgi raske ette kujutada, kuidas see käib. Piibli järgi
see toimub nõnda, et kõik inimesed saavad aru, et nüüd on maailma kõige võimsam
kuningas saabunud. Sellel päeval kummardavad kõik Jeesust, nii need, kes on juba enne
surnud, ja need, kes on veel elus. Siis Jumal loob uue taeva ja uue maa, sellise maailma,
kus ei ole kurjust, haigusi, pisaraid ega pattu. Siis Jumal hävitab kurjuse. Et kõik võiks olla
hea ja õiglane, peavad ka kõik inimeste teod avalikuks tulema. Selleks ongi suur
kohtuistung, kus vaadatakse üle igaühe elu, head ja halvad teod. Siis tulevad nähtavaks
inimeste südamed, sest Jumal teab ka seda, mis on varjatud inimeste silmade eest. Ei ole
ükskõik, kuidas me elame. 

See kohtuistung võib tunduda väga hirmutav. Selle inimese jaoks aga, kes usaldab
Jeesust ja usub, et Jeesus on ka tema eest surnud, ei ole midagi karta. ”Nii ei ole nüüd
enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses” (Kristuses Jeesuses = Jeesuse
jüngrid, Rm 8:1) Jeesus on meie eest juba karistuse kandnud, sest Ta armastab meid nii
väga. Ta ka muudab meie südameid, et me oskame ja tahame elada aina rohkem nii,
nagu Jeesuse jüngril tuleks elada: Armastades Jumalat ja teisi inimesi. Kui Jeesus on
muutnud meie südamed, ei tahagi me elada nõnda, et me kurvastaks oma Taevast Isa.

On suur arm, et Jeesuse tagasituleku päeval need, kes on kannatanud ebaõigluse all,
saavad selle rõhumise alt vabaks, ja need, kes on teisi maha surunud, saavad näha,
millised nad tegelikult teinud on. Jumal armastab kõiki inimesi, ja viimase päeva
kohtuistungil soovib Ta, et kõik oleks Jeesuse omad ja Jeesuse päästetud. 



Piibliõpetus

Laps saab teada, et ühel päeval Jeesus tuleb tagasi kuningana.

Issand meie keskel, Igavikupühapäev, 1. lugemisaasta, Küllike Valk
Valvake!, Valvamispühapäev, 2. lugemisaasta, Küllike Valk 
Ma valvan su und, Valvamispühapäev, 3. lugemisaasta, Küllike Valk 

Sealt võib alata igavene elu, kus ei pea kunagi midagi kartma, ja kus keegi kunagi enam ei sure.
Seega, Kuningas Kristuse püha ongi kirikupüha, mis räägib tulevastest sündmustest. Tegelikult
Jeesuse tagasitulekust räägitakse ka juba igavikupühapäevale eelneval pühapäeval, mille nimi on
valvamise pühapäev. Pühapäevakoolis võib need teemad ühendada. Tulevikuga seotud
sündmused on aga nii suured teemad, et inimese pea neid väga ei võta. Seega on hea lihtsalt
ülistada Jeesust ja teada, et Ta on meie Kuningas, ja Ta on võitja.

Tunni eesmärk

Vaata lisaks:

Õpetaja annab lastele ülesande: mõelda, milline on täiuslik maailm. Selline maailm, kus kõigil on
hea olla. Sõltuvalt rühmast ja laste vanusest võib seda mõelda väikestes rühmades või
joonistada/maalida omaette paberile või vormida lausa plastiliinist skulptuur nimega ”Täiuslik
maailm”. Oluline on, et lapsed saavad öelda mis nende meelest on täiuslikus maailmas olemas ja
mida seal ei ole. Võib oletada, et jutuks tulevad näiteks kiusamine, sõda, rahapuudus, haigused
jne. On hea lastega arutada, miks neid asju täiuslikku maailma ei taheta, mis on nende asjade
tagajärjed ja kuidas Jeesus erinevates olukordades tegutseks. Lastega võib koguda juhiseid,
kuidas elada nii, et me võiks juba oma eluga luua paremat maailma.

Õpetaja palub lastel visata pikali põrandale või istuda tooli peale, sõltub ruumist kus ollakse. Kõik
panevad silmad kinni. Kui õpetaja ütleb ”läks”, on iga lapse ülesanne mõelda, millal tema meelest
on üks minut läbi saanud, ja kui tema meelest on minut täis saanud, tõuseb laps kas istukile või
seisma. Õpetaja ootab kõik lapsed ära ja ütleb, kes kõige täpsem oli. Siis võidakse veel korra
proovida.

Õpetaja ütleb: Asjadel on tavaliselt algus ja lõpp. Aeg saab täis. Pühapäevakoolil on algus ja lõpp,
koolitunnil on algus ja lõpp, aastal on algus ja lõpp – ja ka kirikuaastal. Ka inimelul siin maa peal
on algus ja lõpp, ning sellel maailmal on algus ja lõpp. On aga olemas midagi, millel ei ole ei algust
ega lõppu. Midagi, mida kella või kalendriga mõõta ei saa. See on Jumala aeg. Jumalal ei ole algust
ega lõppu, ega ka Jumala ajal pole algust ega lõppu. Jeesus ütleb Piiblis: “Mina olen A ja O, algus ja
lõpp” (Ilm 22:13). 

Ühel päeval, kui see maailm otsa saab, ja seda päeva teab ainult Jumal ning me
ei pea sellepärast muretsema, saab Jumala ajast kõigi aeg. Siis enam muud ei
olegi, kui ainult Jumala aeg ja Jumala riik. Ja see on hea aeg. Meile on antud
oma aeg siin maa peal, et me kasutaksime seda targalt.
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http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Igavikupuhapaev_-1.-lugemisaasta.docx.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/VALVAMISPUHAPAEV_2.-lugemisaasta.docx.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/VALVAMISPUHAPAEV_3.-lugemisaasta.docx.pdf


Kuldsalm

Suuremate lastega võib lugeda hümni Kristusele, Filiplastele 2:5-11. Hümn, ülistuslaul Kristusele
on luulevormis, ja sellepärast on see ka meie Piiblis teistmoodi paigutatud kui nö “tavaline” tekst. 

Küsimused arutamiseks võiksid olla: 
Mida see tekst räägib Jeesusest? 
Mida see tekst räägib meist, inimestest? 
Kes on andnud Jeesusele väe ja võimu selle maailma üle? Mis te arvate, miks? 

Lõpuks igaüks kirjutab paberile ühe sõna, mis selles tekstis tema jaoks tundus oluline. Igaüks võib
oma sõna teistele öelda, või siis õpetaja loeb lõpuks veel hümni ette, ja kui noore valitud sõna
öeldakse, paneb ta oma paberi maha. Lõpuks on paberid põrandal reas selles järjekorras, kuidas
need tekstis olid. 

”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.” (Johannese 3:16)

Kuldsalmile võib panna juurde liigutused:
Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, – Tehakse kätega suur ring, nagu teeks väga suure kalli,
ja siis jäetakse käed ülesse käte seljad (ma ei tea, mis see õige sõna on) koos, nii et kätest
moodustub süda.

et ta oma ainusündinud Poja on andnud, – tehakse viipekeeles Jeesus, ehk puudutatakse parema
käe sõrmega vasaku käe randmeluud ja siis vasaku käe sõrmega parema käe randmeluud.

et ükski, kes temasse usub, - tehakse kätega suur ring ja pannakse sõrmed risti nagu palves.

ei hukkuks, – näidatakse pöidlatega allapoole.

vaid et tal oleks igavene elu. – näidatakse pöidlatega ülespoole ja vaadatakse üles.

Või teine kuldsalmi võimalus: 
Jeesus ütleb: "Pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen!" Ilmutuse 2:25

Arutelu suurematega

Palve

Tänu Sulle, Jeesus, kuningate Kuningas. Aitäh, et Sina oled vägevam kui kurjus,
vägevam kui valu, vägevam kui hirm ja vägevam kui surm. Aitäh, et ühel päeval
hävitad sa kurjuse ja lood täiusliku maailma. Õpeta meid tegema õigeid
valikuid ja usaldama Sind oma elus. Õpeta meid kasutama oma aega hästi ja
targalt. Jeesus, Sinu nimel, Aamen.
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Meisterdus 1 - Kuningakroon
Vaja läheb: 
värvilisi pabereid,
liimi, 
kääre,
vildikaid. 
Lõigata värvilisest paberist välja sakiline kroon ning see vildikatega ära kaunistada. Teha kroon nii
suur, et see lapsele ka pähe mahuks. Krooni võib teha kollasest paberist, kui ei tingimata ei pea.
Lapsed võivad teha ka omale meelepärase värviga krooni. Kui on olemas lisavahendeid nagu
kivikesed, paelad või midagi sädelevat siis neid võib samuti kasutada kroonide kaunistamisel. 

Tegevus 1 - Täiuslik maailm. 
Õpetuse osa sees oleva tegevuse kirjeldus ja vahendid. 
Olenevalt olukorrast on vaja erinevaid asju. Tegevust võib teha joonistades pliiatsite või
vildikatega. Võib lasta lastel ka maalida vesivärvidega või lausa voolida plastiliinist või näiteks
soolataignast (1 osa soola, 2 osa jahu, 1 osa vett). 

Tegevus 2 - Värvimispilt 
LISA 1 asub temaatiline värvimispilt. 

Meisterdamine ja tegevus

Mäng
Mäng 1  - Kuningatool
Lapsed võivad üksteist kanda kuningatoolil, mida tehakse kätega. Kuningatooli tegemiseks on
vaja kahte umbes sama suurust last. Mõlemad lapsed võtavad vasaku käega kinni oma paremast
käest (randmest natuke ülevalt poolt) ja parema käega kinni teise mängija vasakust käest. Nõnda
moodustub laste kätest nelinurk, mille peale kolmas laps võib istuda. Kuningat mängiv laps võib
võta tuge teda kandvate laste õlgadelt, kui teised lapsed tõstavad teda õhku. Kuningat mängivale
lapsele võib ka krooni pähe panna. 

Kuninga vedajatele võib anda ka ülesande liikuda mingi kindel vahemaa. Või teha iga kuningaga
pilti, kui nad toolil istuvad. 

Teisi kroonide
meisterdamise ideid saab
LNÜ Pinteresti lehelt - LINK
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https://www.pinterest.com/eelk_lny/kroonid/
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Salome Olenius
Anna Humal
Triin Salmu

Allikad

Piibel
EELK Kirikukalender
Pinterest
www.neocoloring.com/heaven-coloring-pages

Laulud

„Olen matkal ma" kogumik „Laululäte 1" ja „Noore koguduse laulik"
„Õnnepaik" kogumik „Laululäte 1" Lastemisjon LINK
„Kuidas mina pääsen taevasse" kogumik „Laululäte 1"
„Kasvamise laul" P. Simojoki, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK 
„Liiga väike liiga suur" J. Levy, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK 
„Taevaisa peopesal" P. Simojoki, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK 

http://www.neocoloring.com/heaven-coloring-pages
https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/
https://www.youtube.com/watch?v=QGijUym9Bcc
https://youtu.be/i6Y5nevA0hA
https://youtu.be/i6Y5nevA0hA
https://youtu.be/Re2ilUCRTPY
https://youtu.be/Re2ilUCRTPY
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