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Laps mõistab, et Jumal on rääkinud inimestega nii Piibli tegevuste ajal kui ka
erinevate inimeste kaudu, ja teeb seda ka tänapäeval.
Laps tunneb küünlapäeva tausta ja tähendust. 

Kirjakoht: Luuka 2:22-35 (36-38)
Küünlapäeval räägitakse sellest, et Jeesus on maailma valgus. Küünal annab valgust.
Kuigi ümberringi võib olla pimedus, ajab ka üksainus küünal pimeduse ära. Küünal on ka
palve sümboliks. Küünla suits tõuseb üles taevasse, nagu meie palved Jumala poole.
Vanasti õnnistati küünlapäeval, mis on ka jõuluaja viimane püha, kõik algava aasta uued
kirikuküünlad ära. Osades kirikutes viiakse jõulukuusk välja alles pärast küünlapäeva.
 
Jeesuse vanemad tegutsesid vana juudi tava kohaselt, kui nad viisid oma poja templisse.
Kui laps oli 40 päeva vana, viidi ta templisse ja vanemad palusid lapse eest ohverdada
tänuohvri Jumalale. Maarja ja Joosepi ohver oli kaks metsatuvi, ja sellest saame ka teada
et nad ei olnud väga rikkad. Tuvi olid vaeste inimeste ohvriand. (3. Ms 12:8)

Siimeon oli õppinud mees, ja ta tundis pühakirja hästi. Juudid oskasid oodata messiat,
sest Jumal oli prohvetite kaudu rääkinud, et Ta saadab oma rahva keskele päästja.
Jeesuse sündimise aegu elasid juudid Rooma riigi valitsemise all, ja seega nad ootasid
messiat, kes vabastaks nad Rooma võimu alt ja taastaks iseseisvuse. Messias tähendab
”võitud”, ja kuningad võiti oma ametisse õliga. 

Vana Siimeon oli saanud Jumalalt tõotuse, et ta ei sure enne, kui on näinud oodatud
Messiat. Siimeon usaldas Jumalat ja ootas Messia sündi. Võib-olla ka sellepärast tal olid
silmad lahti. 

(Küünlapäev, 2. veebruar, on Eestis ka Tartu rahu aastapäev. Kuigi see pole kiriklik
sündmus, on see üsnagi kõnekas – Jeesus on ka meie rahu (nt. Ef 2:14) ja üks Jeesuse
nimedest on Rahuvürst (Js 9:5).)

Tunni eesmärgid



Piibliõpetus
Õpetaja on pakkinud küünla kinkepaberi sisse. Ta saadab paki ringi käima ja iga laps saab seda
käes hoida, nuusutada ja kombata. Kui kingitus on jõudnud tagasi õpetajani, laseb ta lastel öelda
oma arvamused: Mis pakis sees on? Lõpuks kas õpetaja või keegi lastest teeb paki lahti. Õpetaja
paneb küünla ringi keskele või laua peale küünlaaluse peale, aga ei süüta seda veel.

Täna on küünlapäev. Huvitav, miks selline nimi? 

Täna on kirikuaastas ikka veel jõuluaeg, ja tänane Piibli lugu jutustab meile sellest, mis juhtus kui
Jeesus oli väike. Jeesus oli 40 päeva vana, ehk umbes poolteist kuud vana. Kui suur ta siis oli?
Lapsed võivad oma kätega näidata. Mida selles vanuses beebi teeb? 

Jeesuse vanemad võtsid Jeesuse kaasa templisse. Nad läksid tänama Jumalat oma lapse eest. Nii
tehti tollel ajal. Nad viisid templisse tänuohvri ja palvetasid. 

Õpetaja võib lugeda küünlapäeva loo laste Piiblist või jutustada loo flanellograafiga või nukudega.
 
Jeesus ei näinud beebina arvatavasti teistmoodi välja kui teised beebid. Piltidel on Jeesusel tihti
aupaiste pea ümber, aga päriselus seda ei olnud. Vähemalt Piiblis seda ei mainita. Aga kui
Siimeon nägi Jeesust ja ta vanemaid, ta läks otsejoones nende juurde. Mis te arvate, kuidas see
võimalik oli? 

Ma usun, et Püha Vaim näitas Siimeonile, et nüüd on Messias saabunud. Püha Vaim ju andis
Siimeonile tol päeval märku, et nüüd tuleb minna templisse.

Mida Siimeon siis tegi? Ta läks Messia juurde ja võttis Ta sülle. Ma ei tea, kui tavaline see tol ajal
oli, et mehed võtsid võõraid lapsi sülle. Aga nii Siimeon tegi. Ja mida ta ütles? 

”Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud
sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks
paganaile, ja kirkust sinu rahvale Iisraelile.” (LK 2:29-32) Mida see tähendab? 

Siimeon rääkis Jumalaga. Ta ütles, et nüüd ta võib rahulikult surra, sest ta on nüüd näinud seda,
mida Jumal talle lubas: Ta on näinud Jeesust, maailma valgust, kes on kogu maailma Päästja.
Siimeonile oli vist ka antud mõista, milline Messias Jeesus tegelikult oli. 

Taaskord Maarja ja Joosep said kuulda imelisi sõnu oma lapse kohta. Templis oli ka naisprohvet
Hanna, kes kinnitas Siimeoni sõnu, ülistas Jumalat ja hakkas kõigile rääkima Jeesusest. Huvitav,
mida Maarja ja Joosep mõtlesid? 

Ja siis Siimeon õnnistas Jeesust, Maarjat ja Joosepit. Ta hoiatas veel Maarjat, et
Jeesuse elu ei saa olema lihtne, ja et ka Maarjal saab olema valus. Kas teate,
millele Siimeon viitab? (Ta viitab ülestõusmispühadele ja Jeesuse ristisurmale.)
Prohvetitele ilmutab Jumal ka tulevasi asju.
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Palve

Me täname Sind, Jeesus, et Sa oled maailma valgus. Sinuga koos ei eksi me ära ega pea kartma.
Näita meile teed elus ja aita meil elada rahus koos teistega. Jää meie juurde. Aamen.

Meisterdus 1- Küünal
Vaja läheb: wc-paberi rulle, liimi, värvilisi pabereid, kääre. 

Teha wc-paberi rullist igale lapsele küünal. Rull katta värvilise 
paberiga. Värvilisest paberist lõigata välja ka leek. Leeki saab 
kinnitada erinevalt. Võib kleepida rulli külge. Võib lõigata rulli 
sisse ka sälgud ja siis leek panna sälkude vahele. 

Meisterdus 2 - Küünlaaluste tegemine
Vaja läheb: värvilist paberit, kääre, liimi, pliiatseid ja teeküünlaid. 

Teha igale lapsele teeküünla alus, mida saab kasutada 
pühapäevakooli tunnis. Iga tunni alguses saavad lapsed süüdata 
oma küünla. Lõigata värvilisest paberist välja ring, kust on ka 
küünla osa välja lõigatud. Lasta igal lapsel oma küünla alus 
kaunistada ning lasta neil ka oma nimi sinna peale kirjutada. 

Tegevus 2 - Värvimispilt
LISA 1 saab välja printida pildi "Siimeoni ja Anna kohtumine Jeesuslapsega templis". Pildi autor
Nata Silina, Rembranti maali põhjal (supercoloring.com). 

KAUN
ISTA

DA

Õpetaja paneb ringi keskel oleva küünla põlema (või palub mõnel suuremal lapsel seda teha). Kui
võimalik, võib toa pimedaks teha. 

Jeesus on maailma valgus. Jumal saatis Ta maailma, et me näeks, milline Jumal on. Et me teaks, et
Jumal armastab meid. Et me saaksime elada koos Jeesusega. Ja et me saaksime ühel päeval ka
Jumala juurde. 
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Kuldsalm
Siis rääkis Jeesus neile taas: ”Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid
tal on elu valgus.” (Johannese 8:12)

Meisterdamine ja tegevus

Lisaks on võimalik leida küünlapäeva teemalisi meisterdusi LNÜ Pinteresti
lehelt - LINK.

https://www.pinterest.com/eelk_lny/j%C3%B5ululugu/
https://www.pinterest.com/eelk_lny/k%C3%BC%C3%BCnlad/


Mäng
Mäng 1 - Sardiinid
Pimepeituses ehk sardiinid mängus pannakse mängualal (kogu pastoraat vms) tuled kustu, ning
kõigile antakse taskulambid (telefonide oma sobib ka). Alguses üks mängija peidab ennast ära ja
teised "otsijad" loevad üheskoos 50-ni. Peitmiseks tasub anda palju aega, kui mänguala on suur,
võib lugeda ka näiteks 100-ni. Siis kui on loetud, lähevad otsijad taskulampidega otsima ja kui
keegi leiab selle kes peidus oli, läheb ta vaikselt samasse peidukohta, nii et teised ei märka. Kui
samasse peidukohta enam ei mahu, siis võib minna kusagile lähedale. Mängu lõpus on kõik
samas peidukohas ja viimane leidja võib olla järgmisel mängul esimene peitja. Kui on suurem
grupp võib olla esialgseid peitjaid ka kaks või kolm. 

Mäng 2 - Mida sina näed?
Mänguks vaja: magamiskott või mõni muu lukuga kott; asju, mida sinna sisse panna. 

Ülesanne on lastel kompamise teel ära arvata, mis on koti sees. Seda võib teha ka võistlusena
gruppide vahel. Igal lapsel on kindel aeg kombata, näiteks 20 sekundit. Ja siis panevad nad
vastused kirja. Võidab see grupp, kes pani asjad õigesti kirja. LIsapunkti saab siis kui arvatakse
ära, mis on asjade teema. 
Asjad, mis võiksid näiteks kotis olla seotud teemaga "Maailma valgus": Piibel, rist, lammas (näiteks
kuju), taskulamp, küünal. 
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Video
Pildipiibel: Jumala tõotus - LINK

Laulud

„Väike küünal, sära“ M. Krimm & R. Kõrgemägi kogumik „Jõuluviisid“
„Väike küünal“ M. Krimm & J. Vaino kogumik „Noore koguduse laulik“
„Valguses“ S. Kaasik kogumik „Igal hommikul ja igal õhtul“
„Sära, küünal“ L. Tungal & S. Kaasik kogumik „Jõulud tulnud jälle“
„Sa südames nüüd pane“ A. Haava & M. Metsala kogumik „Kirikunoorte laulik“
„Nüüd küünla meie süütame“ E. Köhler & S. Muri kogumik „Noore koguduse laulik“
„On sädet vaja vaid“ K. Kaiser kogumik „Vaimulikud laulud“ ja „Oikumeeniline noortelaulik“
„Nüüd küünla me süütame taas“ S. Gardare & K. Salumäe kogumik „Kirikunoorte laulik“
„Jumala peopesal“, P. Halonen, NOOTIDE LISA 3
„Taevaisa peopesal" P. Simojoki, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK
„Liiga väike liiga suur" J. Levy, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK
„Õnnelikud lapsed" kogumik „Päevaviisid"
„Ma olen väike karjane" kogumik „Laululäte"

Autorid

Titta Hämäläinen
Salome Olenius
Triin Salmu

Allikad

Piibel
Pinterest
Supercoloring.com
TV7 arhiiv

https://www.tv7.ee/arhiiv/pildipiibel/jumala-tootus_p73300/
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Lastekirik-NOODID-LISA-3-2.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Lastekirik-NOODID-LISA-3-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Re2ilUCRTPY
https://www.youtube.com/watch?v=Re2ilUCRTPY
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Lastekirik-NOODID-LISA-3-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6Y5nevA0hA
https://www.youtube.com/watch?v=i6Y5nevA0hA
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