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Õpitakse tundma paasapüha traditsiooni.
Õpilane saab ettekujutuse Jeruusalemma templist. 
Õpilane mõistab, et Jeesusel on juba lapsepõlves side Jumalaga, oma taevase Isaga.

Kirjakoha leiad: Luuka 2:41-52

Juudi seaduste järgi tunnistati 13a poiss ja 12a tüdruk täiskasvanuteks. Lapsed läbisid
tavaliselt sünagoogi kooli, mis võis kesta 6.-13. eluaastani. Õpiti lugema ja kirjutama.
Väga suur rõhk oli muidugi pühade kirjade tundma ja ka pähe õppimisel ja religioossete
tavade tundmisel ning täitmisel. Seejärel toimus lapse sünnipäevale lähimal
sabbatipäeval pidulik tseremoonia. Neist said bar ja bat mitzvah, mis tähendab sõna-
sõnalt "käsu poega ja tütart". Nüüdsest said poisid õiguse ja ka kohustuse osaleda sabatil
sünagoogi palvustel. Juutidel oli kohustuseks käia vähemalt üks kord, võimalusel kolm
korda aastas Jeruusalemma templis suurte pühade ajal (Paasapühadel, Nädalate Pühal ja
Lehtmajade Pühal). 12 aastaseks saanud lapsed võeti ka kaasa.

Tunni eesmärgid

LNÜ kodulehel on olemas tööleht, mida saab kasutada kirikuseikluse ajal või lihtsalt oma
kodukirikuga tutvumisel - LINK. 

Piibliõpetus
Te olete võibolla käinud lühematel või pikematel reisidel küll auto, bussi või lennukiga ja
võibolla ka ööbinud hotellides. Sellistel reisidel on vaja kaasa võtta ainult isiklikud asjad.
Kas keegi on käinud ka jalgsimatkal pika tee, mis on kestnud mitu päeva ning ööbinud
looduses?
Mida on vaja sel juhul kaasa võtta? Lapsed pakuvad näiteks: telk, toidud, vahetusriided,
soojad riided, vihmakeebid, magamiskotid, toidunõud, joogivesi, plaastrid villide kaitseks.

Päris palju asju läheb vaja. Ja kõiki neid tuleb kotiga seljas kanda. Päris raske vist, pealegi
matkatakse ju metsaradadel ja rabades, kus maa on künklik ja jalad väsivad ka lihtsalt
kõndimisest.

http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/KODUKIRIKU-TOOLEHT.pdf


Jeesus tegi oma esimese pikema matka, millest on Piiblis räägitud, 12. aastaselt. Juutidel oli
seaduseks vähemalt üks kord elus käia Jeruusalemma templis suurte pühade ajal, parem oli
muidugi, kui seda igal aastal tehti. Paasapühad, mida peeti Egiptusest pääsemise tähistamiseks,
oli neist kõige olulisem ja tähtsam. Paasapüha peeti seitse päeva. Sel ajal kogunes Jeruusalemma
tohutult palju rahvast. Võib ette kujutada, kuidas teedel, mis tõid linna poole, liikusid pikad
rongkäigud.
Arvata võib, et lapsed, kes kaasas olid, sõbrunesid kiiresti omavahel ja jõudsid samal ajal mängida
ka teeäärsete kaljunukkide ja põõsaste vahel. Nad ei püsinud kogu aeg oma vanemate kõrval. Nii
oli ka vanematel raske jälgida, kes parajasti kus on.

Teekond Naatsaretist Jeruusalemma kestis kolm päeva. Lühim tee viis läbi Samaaria. See oli
tunduvalt raskem, kui meie varjulistel metsaradadel kõndida. Teekond oli kiviklibune ja liivane,
päeval kõrvetas päike, aga ööd olid jahedad. Ettevalmistusi alustati varakult ja oi kui palju oli vaja
kaasa võtta teemoona ja muud vajalikku. Mõni pere võttis ka eesli, et too aitaks asju vedada,
samas vajas ju ka eesel süüa ja joogivett.

Aga soov ja igatsus jõuda pühadeks Jeruusalemma, Issanda templisse, oli nii valdav, et kes vähegi
sai, see ka läks. Inimesed olid teekonnal rõõmsad ja tihtipeale liikusid need rahvamassid lauldes
ja psalme lugedes. Kui siis lõpuks kaugusest hakkasid paistma Jeruusalemma müürid ja kullast
helkiv templikatus, rõkatas rändajate suust vägev kiidulaul.  
Tempel oli juutidele üliväga tähtis ja püha hoone. See oli üks ja ainus kogu riigis. Väiksemates
linnades toimusid jumalateenistused hoonetes, mida nimetatakse sünagoogideks. Ka need olid
ilusamad ja suuremad, kui tavalised majad, aga mitte võrreldavad templiga. Templis toimetati
ohvritalitust, palvetati, laulsid leviitide koorid, puhuti pasunaid, helisesid kandled, õpetasid
kirjatundjad, seal tundsid inimesed end Jumala lähedal olevat. Tempel oli ka ehituslikult väga
võimas hoone oma tohutute sammaskäikudega ümberringi, erinevate piiratud hoovidega ja kõige
pühama paigaga, kuhu vaid ükskord aastas sisenes ülempreester suurel lepituspäeval.
(Näidata ja tutvustada lastele templit- pilte saab Googlist ja ka raamatutest. Templi ehituse kohta leiab
väga huvitavaid fakte, mida lastele rääkida 1.Kuningate raamatu 6-8pt)

Meile ei räägita Piiblis täpsemalt, mida Jeesus nägi või koges templis olles, aga temagi tajus, et oli
seal oma isale Jumalale lähedal.

Seitse pidupäeva möödusid ja rahvas hakkas kodu poole minema. Mindi ju taas suurte
gruppidena, sõbrad, tuttavad, ühe küla inimesed ja sugulased läbisegi. Lapsed jooksid
samamoodi mängides siia –sinna ja neile ei pööratud tähelepanu. Täiskasvanutel oli kindlasti
palju muljeid omavahel jagada ja pidupäevi meenutada. Alles õhtu saabudes, kui telgid püsti
pandi ja iga pere ööbima asutas, märkasid Maarja ja Joosep, et Jeesust ei ole kusagil. Ka keegi
teelistest ei olnud teda märganud.

Väga murelikena ja valutava südamega asusid Joosep ja Maarja tagasiteele Jeruusalemma, sest
nad ei teadnud, mis oli Jeesusega juhtunud või kuhu ta oli jäänud. Nad küsitlesid vastutulijad, aga 

aga keegi polnud näinud Jeesust selle teel. Kõndinud terve päeva tagasi, otsisid
nad Jeesust Jeruusalemmast, lõpuks leidsid nad tema templist. Ja mitte niisama
templiõuel jalutamast, vaid ühest sammaskäigus kirjatundjatega vestlemas. Ta
kuulas nende õpetusi ja esitas ka neile küsimusi. Samas imetlesid kõik Jeesuse
vastuseid, kui temalt küsiti. Need olid väga arukad ja targad.  
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Maarja ja Joosep päris ehmusid, kui nägid teda seal. Küsimuse peale, miks ta nii tegi, vastas Jeesus
- Miks te mind otsite? Eks te teadnud, et pean olema selles, mis on mu isa oma. Tempel oli
pühitsetud Jumalale. Jeesus tunnistas end esimest korda avalikult Jumala Pojaks.

Aga keegi ei mõistnud, mida Jeesus mõtles, kui ta nii ütles – olen seal, mis on mu isa oma. Ta läks
koos vanematega tagasi Naatsaretti ja elas seal tavalist tolleaegse juudi noormehe elu, kuni ta
hakkas avalikult tegutsema rahva hulgas.
 
Vanemad leidsid Jeesuse templist, pühakojast. Kust meie peaks otsima Jeesust, et ta tuleks meie
ellu, et ta ei oleks meie jaoks kadunud, ära unustatud?
Meile on antud hea teejuht- Piibel - Jumala sõna ja kirik –meie kogudus, kus me üksteise eest
palvetame ja osaduses olla saame. Me saame ise lugeda Piiblit ja kuulata ka kuulutajate selgitusi.

Kuldsalm
„Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.“ Rm 10:17 

Palve
Tänu Sulle Jeesus, et oled andnud meile eeskuju minna oma kodukirikusse, kus kuuleme ja õpime
Piiblist Jumala armastusest. Aita meie peredel aru saada kui tähtis on kirikus käia. Ole meie elu
kõikides muredes juhendajaks ja lohutajaks. Aitäh, et teed seda hea meelega. Aamen.

Meisterdamine ja tegevus

Meisterdus 1 - Templi ehitamine
Vaja läheb: Pappkaste/pappi, wc-paberi rulle, paberteipi, kääre, liimi, värve/värvilisi pabereid. 

Meisterdage lastega ühiselt tempel, kus Jeesus oli. Templi pilte või põhiplaani on võimalik
internetist leida või ka mõne Piibli taga on olemas pildid. Samuti võib lasta lastel ka oma loovust
kasutada. Kui pappi ei ole kasutada ja on olemas legod või klotsid siis võib templi ehitada nendest. 

Tegevus 1 - Värvipilt
LISA 1 on olemas värvipilt "12 a. Jeesus templis". 

Tegevus 2 - Labürint
LISA 2 on labürint, kus on pildid. Lapsed peavad mööda laburinti liikuma, arvama, mis sõna on ja 

siis pildid juures olev number näitab mitmendat tähte sõnast kasutada.
Lahenduse saab kirjutada labürindi all olevale vastusereale. 

Lahendus on: KUI ARMSAD ON SINU HOONED ISSAND.
Sõnad: KAAL, RUKKILILL, AHI, KANA, KRUUS, LAMP, SIIL, SAABAS, LUUD, MOOS,
NÖÖP, METSIS, TUVI, JÄNES, ETTUR, LEHT, POHL, ROOS, VANKER, EESEL, DIIVAN,
KIRIK, KASS, KAPSAS, KARU, PIRN, RAAMATUD.              
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https://www.piibel.net/est_97/rm-10.html?verse=17
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Lisaks on võimalik leida 12-aastane Jeesus/tempel teemalisi meisterdusi LNÜ Pinteresti lehelt -
LINK.

Mäng
Mäng 1 - Peitus
Tavaline peitusemäng. Vahendeid ei ole vaja. Võib mängida nii sees, kui ka väljas. Üks mängijatest
valitakse "Jeesuseks" ehk peitjaks ning teised peavad peale 50-ni lugemist tema üles otsima. 

Mäng 2 - Tagurpidi pimesik
Mänguks vaja: kellukesi, igale lapsele silmade kinni sidumiseks midagi. 

Valida üks mängija otsitavaks. Temale külge kinnitada kellukesed. Teised mängijad seovad omal
silmad kinni. Ning nende ülesanne on nüüd leida kellukestega mängija ülesse. Otsitav ei tohi
kellukeste helinat summutada. 

Video
Pildipiibel: Eriline poiss - LINK.

Laulud

„Olen matkal ma“, kogumik „Laululäte 1" ja „Noore koguduse laulik“
„Väiksed ehitajad me”, Aafrika viis, L.Kaljuste, kogumik „Kevadviisid”
„Tulge Jumala juurde”, P. Rips-Laul, kogumik „Kirikunoorte laulik”
„Olla Jumala laps”, T. Lige NOOTIDE LISA 3, Lastemisjon LINK 
„Päris ehtne supermees“ NOOTIDE LISA 1, Lastemisjon LINK 
„Taevaisa peopesal”, P. Simojoki, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK 
„Jumala peopesal“, P. Halonen, NOOTIDE LISA 3 
„Kasvamise laul" P. Simojoki, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK 
„Liiga väike liiga suur" J. Levy, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK

Autorid
Lia Kaljuste
Salome Olenius
Triin Salmu

Allikad
Piibel
Pinterest
Supercoloring.com
TV7 arhiiv

https://www.pinterest.com/eelk_lny/j%C3%B5ululugu/
https://pin.it/23uU6ct
https://www.tv7.ee/arhiiv/pildipiibel/eriline-poiss_p67990/
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Lastekirik-NOODID-LISA-3-2.pdf
https://lastemisjon.ee/Misjon/2014/07/Olla_Jumala_laps.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/Lastekirik-NOODID-LISA.pdf
https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/vpl/
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Lastekirik-NOODID-LISA-3-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Re2ilUCRTPY
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=QGijUym9Bcc
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/Lastekirik-NOODID-LISA-3-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6Y5nevA0hA
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 LISA 2 - Labürint, 9. TUND

VASTUS: 

Liigu mööda labürinti ning leia õiged tähed. Number pildi juures näitab
mitmendat tähte lahenduses kasutada.  


