
Põhitõde: Jumal saadab oma Püha Vaimu nelipühi päeval. 

Vajalik: Kaasaskantav ventilaator ja mõned erepunased lindid.

Kirjakoht: Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. 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. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. (Apostlite 
teod 2:1-4).

Kuumal suvepäeval on ventilaatorist meile suur abi, sest see aitab õhku jahutada. Kuidas see õhku jahutab? 
Jah, see puhub ise jahedat õhku välja ja see meid aitabki. Ma panen selle ventilaatori nüüd käima. Kas sa 
näed õhku sellest ventilaatorist välja tulemas? Kui me ei näe õhku, siis kuidas me teame, et see korralikult 
töötab? Selle kontrollimiseks on mitmeid võimalusi.

Üks võimalus selle ventilaatori kontrollimiseks on selline, et ma panen mõned erepunased lindid selle venti-
laatori ette. Isegi kui me ei näe õhku, saame me näha kuidas see õhk neid linte liigutab. See on üks moodus, 
kuidas teada, et see ventilaator töötab.

Teine võimalus on selline, et me võime seda õhku lasta enda näole puhuda. Me ei näe õhku, kuid me võime 
seda tunda.

Lõpuks näitab ka heli, mida kuuleme, et see ventilaator töötab. Me ei näe seda, aga me saame seda kuulda.

Täna on selline eriline püha, mida paljud kirikud tähistavad. Seda nimetatakse nelipühaks. Kuidas see püha 
alguse sai?

Piibel räägib meile, et nelipüha päeval kogunesid Jeesuse järgijad kokku ühte kohta ja Jumal saatis oma Püha 
Vaimu, kes andis neile väe õpetada teistele Jeesusest. Kui nad ei saanud Püha Vaimu näha, siis kuidas nad 
teadsid, et Püha Vaim oli seal?

Piibel ütleb, et nad teadsid Püha Vaimu kohalolust seetõttu, et nad kuulsid tugevasti puhuva tuule häält, 
mis tuli taevast. Nad ei saanud Püha Vaimu näha, kuid nad said kuulda tuule vihinat nii nagu meie saime 
kuulda ventilaatori töötamist selle hääle järgi.

Siis räägib Piibel meile, et nad nägid põlevaid tulekeeli, mis tulid ja peatusid nende peade kohal. Nad ei saa-
nud näha Püha Vaimu, kuid nad teadsid, et Ta on seal, kuna nad nägid tulekeeli nii nagu meie saime näha 
neid erepunaseid linte.

Lõpuks, Piibel räägib meile, et nad teadsid Püha Vaimu kohalolu kuna nad tundsid Tema väge. Kui nad 
täitusid Püha Vaimuga, andis Tema neile võime rääkida selliseid keeli, mida nad varem ei teadnud, et nad 
saaksid kõigile rääkida Jeesusest. Nad ei saanud näha Püha Vaimu, aga nad said tunda Tema väge oma elus 
nii nagu meie saime tunda näol seda õhku, mis tuli ventilaatorist.

Püha Vaim on meiega ka täna. Me ei saa Teda näha, aga me saame Teda kuulda kui Ta räägib meie süda-
metes, me saame näha Teda meie eludes liikumas ja ma saame Tema ligiolu tunda, kui Ta meid läbi iga 
päeva juhib.

Kallis Isa, aitäh, et saatsid oma Püha Vaimu meile juhiks ja õpetajaks. Aita meil kuulda ja olla kuulekad kui 
Ta õpetab meid kuidas teistele Jeesusest rääkida. Aamen.

Nelipühade vägi



Erinevaid ideid grupitegevusteks

TUULELIPP: Anna igale lapsele väike tükk ruudukujulist materjali. Markeriga lase neil kirjutada tänane piib-
lisalm ja anna lastele pael või lõng, millega nad saavad bänneri oma maja ette tuule kätte lehvima panna!

TUULEMÕÕDIK: Lase lastel suur tükk kartongi toruna rulli keerata ja teibiga kokku kinnitada. Siis lase 
lastel võtta 10 pikka erinevat värvi pabeririba (25cm x 5cm). Igale ribale kirjutab laps sõna, mis seostub 
tänase tunni piiblilooga (näit: Püha Vaim, Vägi, Tulekeeled, Tuuleiil, Taevas jne.) Siis kinnitavad lapsed 
oma ribad toru külge nagu “tuulemõõdik” (wind sock) ja kinnitavad toru ülaossa üles riputamiseks nööri. 
Lapsed saavad siis kodus selle tuule kätte üles riputada.

VÄGEV POSTER: Lõika paberist välja suured tähed sõnast PÜHA VAIM ja kinnita need suurele postrile. 
Lase lastel sellele postrile kirjutada ja kaunistada seda sõnadega, mis seostuvad tänase piiblilooga. Seejärel 
saavad nad postri säravamaks ja meeldejäävamaks muutmiseks lisada sellele pilte või kleepse. 

PABERIST LEHVIK: Lase lastel voltida akordioni stiilis (väikesed voldid vaheldumisi ette ja taha) kartong ja 
see ära kaunistada. Kinnita otstesse jäätisepulgad, et seda saaks tänast lugu rääkides lehvikuna kasutada.

LINDILEHVIK: Lase laste teipida või kuuma liimiga (vanemad lapsed) liimida mõned värvilised paelad lühi-
kese puupulga külge. Kui lapsed oma lindilehvikuga jooksevad, saavad nad näha tuule mõju oma lintidele, 
kuigi nad ei näe tuult. Vestelge lastega Püha Vaimu teemal.

LIPPUDE VAHETUS: Jaga lapsed gruppidesse ja anna igale grupile lipp. Lase igal lapsel koos lipuga järjekor-
ras joosta sihtmärgini ja tagasi. Esimesena lõpetanud grupp on võitja.
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