
Põrandapilt “Variser ja tölner templis palvetamas”
Lia Kaljuste

Vajalikud vahendid enne valmis panna:
Flanellid: 1) suur pruun aluseks (linnaks), 2) pisut väiksem templiks, 3) 2 väiksemat flanelli
variseriks ja tölneriks ja 4) väiksemaid flanelle lastele.
pikk küünal küünlajalal
teeküünlad
lõngajupid
punased südamed (klaasist/plastmassist/kartongist)

Piiblis räägitakse kahest mehest, kes läksid templisse (kas kõik teavad, mis on tempel - nagu
meie kirik, aga palju suurem) palvetama.

Pilt 1
Õpetaja asetab põrandale pruuni suurema flanellkanga.
Mis see võiks olla? Lapsed pakuvad -  maa, mets, kivi, linn jne…Kui keegi pakub linn, katkestab
õpetaja pakkumised .Kui ei pakuta, küsib: Kas see võiks olla ka linn?
Jah, see on linn. Selles linnas oligi see suur tempel /kirik/.

Pilt 2. Õpetaja palub kellelgi lastest võtta  teine suurem flanell ja asetada püstisena linna
keskele. Laps võiks ka öelda, miks ta just sellist värvi valis ja seda igakord, kui lapsed flanelle
valivad.
Mis see võiks olla keset linna? Kuhu need kaks meest läksid palvetama? ….Laste vastuseid.
See on nüüd tempel, Jumalakoda. Sinna tulidki kaks meest palvetama.

Pilt 3. Õpetaja palub kellelgi lastest võtta ühe flanelli ja asetada püstisena templi ette.
Tema on variser. Variser on mees, kes väga täpselt teadis kõiki käske ja keelde, kuidas elada ja
neid ka täita püüdis. Ta oli kindel, et tema teeb alati kõik õigesti ega eksi kunagi. Aga ta suhtus
põlgusega neisse, kelle elu nii hästi ei läinud. Ta oli ikka natuke uhke ka.

Pilt 4. Õpetaja palub kellelgi lastest võtta veel ühe flanelli  ja asetada püstisena templi ette
variserist pisut eemale.
Tema on tölner. Nii nimetati mehi, kes korjasid inimestelt maksuraha. Nendest ei peetud lugu,
sest nad olid võõra võimu teenistuses. Juhtus ka, et nad võtsid inimestelt maksuraha rohkem,
kui neil oli lubatud. Variserid  põlgasid ja halvustasid neid eriti. Aga mõni nendest tölneritest
tundis ka süümepiinu ja tuli templisse, et Jumala ees armu paluda.
Kuidas palvetas variser?
Õpetaja loeb Piiblist variseri palve. Võib ka käega puudutada variseri.
Mis see variser õieti ütles? Ta alustas lauset küll tänuga /loe need sõnad/ aga edasi? Edasi  ei
jõua ta end ära kiita, kui tubli ta ikka on, mida kõike teeb /loe need sõnad/ ja ei saa ka ütlemata
jätta, et ta on sellest, pisut eemal seisvast mehest palju parem.
Kuidas palvetas tölner?



Õpetaja loeb Piiblist tölneri palve.
Ja veel on öeldud, et tölner ei tõstnud silmigi /õpetaja vajutab tölneri flanelli tipu pisut alla./
/Korda tölneri palvet/

Pilt 5. Jeesus on öelnud – mina olen maailma valgus. Nende sõnadega asetab õpetaja
pikemal küünlajalal põleva küünla samale alusele, aga eemale templist, et oleks ruumi laste
flanellidele.
Jeesus jutustas selle loo ja ütles, et too tölner leidis oma südamesse rohkem rahu kui too
variser. Jeesus jutustas selle loo neile, kes  arvasid, et nad on paremad kui teised ja ei eksi
kunagi, vaid lootsid oma õigusele.
Jumal armastab kõiki inimesi, ka neid, kes eksivad. Kõik lapsed on oma vanematele kallid, isegi
kui nad vahest käituvad nii nagu ei tohiks. Jumala tahe on, et inimesed nendest pahadest
tegudest lahti ütleksid ja andestuse läbi oma südamesse rahu leiaksid.
Kui ema–isa ees miski rõhub südant, teeb vaeva, sul on paha tunne, sest sa tegid midagi
valesti, siis ei saa rahu, kui hakkad end õigustama, hoopis andekspalumine toob rõõmsa tunde
tagasi.

Pilt 6. Õpetaja palub kõigil lastel valida endale ühe flanelli, (kui on aega, võivad lapsed oma
valikut selgitada) ja õpetaja abiga sätivad need kõik ümber küünla kolmnurksetena kokku
pandult maha, mitte püsti! Siis võtavad lapsed endale meeldiva lõngajupi ja õpetaja abiga
asetavad  igaüks oma flanellile oma eesnime tähe.
Jeesus on öelnud, kes minu juurde tuleb, seda ei lükka ma välja. Tema annab meile andeks, kui
me siiralt palume ja oma eksimusi tunnistame. Jumal armastab kõiki, me oleme tema lapsed.
Vahel mitte nii head, kui peaks, aga meil on julgus tulla andeks paluma ja saada taas rahu.

Pilt 7. Õpetaja palub kõigil lastel võtta punane süda ja asetada see oma nimetähe juurde.
Andekspalumise märgiks.
Õpetaja abiga süütavad kõik väikese teeküünla ja asetavad  südame kõrvale oma flanellil.
Kogunetakse kätest kinni hoides ringi ümber põrandapildi.

Vaikusehetk.
Õpetaja peab lõpupalve.


