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Kes on suurim?, Mihklipäev, Küllike Valk

Markuse 9:33 – 37 ja Markuse 10:13 - 16

Jeesuse ajal ei mõeldud lastest, et nad on isiksused ja olulised sellistena nagu nad on.
Lapsed olid oma pere varandus, need, kes tagasid vanematele kunagi tulevikus turvalise
vanaduspõlve. Jeesus väärtustas lapsi. Lugu sellest, kuidas jüngrid tahtsid olla suured ja
Jeesus tõstis hoopis lapse neile eeskujuks oli ilmselt olnud üsnagi raputav, kuna lugu on
leitav koguni kolmes evangeeliumis: Mt 18:1 – 6, Mk 9:33 – 37 ja Lk 9:46 – 48. Kui
Mihklipäeva tunnis on soov keskenduda inglitele, leiab materjali selleks
Paastumaarjapäeva tunnist. (Tund 17) 

Vaata lisaks

Laps mõistab, et Jumala jaoks ei ole keegi liiga väike ega liiga suur, ja et lapsed on
Jumalale tähtsad.
Jumala riigis kõige olulisem ei ole saavutused, vaid Jumala usaldamine.

Tunni eesmärgid:

Arutelu

Palu lastel nimetada tähtsaid inimesi, kas minevikust või olevikust. Inimesi, kes on nende
meelest tähtsad. Arvatavasti nimetavad lapsed kuulsaid inimesi ja tegelaskujusid, riigijuhte,
sportlasi ja poliitikuid. Õpetaja võib kõik kas kirja panna või lihtsalt nimesid korrata. Pärast
iga nime küsib õpetaja, miks just see inimene on tähtis. 
Teine variant on, et õpetaja on võtnud kaasa kuulsate inimeste pilte erinevatest
valdkondadest, ja ta küsib, kas lapsed tunnevad neid ära. Siis jälle arutatakse, kas need
inimesed on tähtsad ja olulised – ja kui, siis miks. Kui lapsed on väga väikesed, ei pruugi nad
teada ühegi tuntud tegelase nime. Siis võib küsida üldisemalt, millised inimesed on tähtsad
näiteks Eestimaal ja miks.

http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/Mihklipaev.pdf.pdf


On väga inimlik, et tahame olla märgatud, tunnustatud ja populaarsed. Tihti on ka nii, et kui keegi
on väga populaarne, meeldib meile tema sõber olla, sest siis oleks me ka ise justkui populaarsed
koos temaga. Ka Jeesuse lähimatele sõpradele, jüngritele, oli see teema tuttav. Jeesus sai ju väga
tuntuks ja kuulsaks läbi selle, et Ta rändas erinevates kohtades, tervendas haigeid, ajas välja kurje
vaime ja õpetas Jumalast ja Taevariigist väga jõuliselt, nii et inimesed kohe jäid Teda kuulama.
Jüngrid olid uhked Jeesuse üle.

Samas oli neil ka väike võistlus omavahel, et kes kõige tähtsam on. Võib-olla nad mõtlesid, et
Jeesus saab veel terve rahva juhiks – ja siis on nad ise ehk ühel päeval ministrid. Ma ei tea, kas tol
ajal ministreid oli, aga igatahes jüngrid tahtsid saada tähtsale kohale koos Jeesusega. Tol ajal oli
selline komme, et valitseja kõige tähtsamad abilised istusid ta kõrval. Kõige olulisem paremal
pool, sest see oli aulisem pool, ja tähtsuselt järgmine abiline istus valitseja vasakul pool. Lapsi ei
lastud küll tähtsate inimeste sekka.

Ühel päeval kerkis see teema jälle ülesse. Jeesus tahtis olla väga konkreetne ja ütles oma
sõpradele, nii et kõik kindlasti kuulsid: ”Kui keegi tahab olla esimene, peab ta olema viimane ja
kõikide teenija.” Kas mäletate, seda sama ütles Jeesus viimasel õhtusöögil, kui Ta pesi oma
jüngrite jalgu. Jeesus võttis ühe lapse sülle ja seletas jüngritele, et Jumala riigis kõige väiksem on
ikka kõige suurem, ja et hooplemisega ei jõua Jumala ees üldse mitte kusagile. Ta ütles oma
jüngritele, suurtele meestele, et nad peavad saama laste sarnasteks. Huvitav, mida see küll
tähendab?

Mõtleme nüüd veidi, milline on laps ja mida ta teeb. (Lapsed nimetavad asju: Laps mängib,
magab, väike laps sööb ainult piima, laps nutab, laps õpib jne.) Õpetaja võib veidi suunata lapsi
küsimustega: Kas laps on tugev? Kas laps saab üksi hakkama? jne. Jeesus tahtis öelda oma
jüngritele, et inimesed peavad usaldama oma Taevast Isa, toetuma ja kuuletuma Temale, nii nagu
lapsed toetuvad ja kuuletuvad oma vanematele. Lapsed teavad, et täitsa üksi ei saa nad hakkama
– ja ei peagi saama. Sellepärast on lapsed eeskujuks Taevariigis.

Jeesus tunneb kõiki lapsi läbi ja lõhki ning armastab neid. Mitte sellepärast, et lapsed oleks kõige
paremad inimesed, vaid sellepärast, et Jeesus tahab neid armastada. Jeesus ei taha, et keegi jääks
üksi. Seda näeme ka Mk 10:13 – 15, kus Jeesus on jälle laste poolt. Jeesust saame alati usaldada. 

Piibliõpetus
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Arutelu suurematega

Suurematega võib  seda lugu läbi mängida, näiteks näidendina. Õpetaja võib
alguses rääkida loo ja siis lapsed võivad lugu näidelda. Võib kasutada ka
mänguasju, nukkusid ning paberist meisterdatud tegelasi.  Pärast võib teema
üle arutleda järgmiste küsimustega.
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Palve

Kuldsalm
„Jeesus ütles: Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste
päralt on Jumala riik!” (Mk 10:14b)

Kallis Jeesus, tänu Sulle, et Sina armastad meid. Aita, et me ei hakkaks kunagi pidama teisi endast
halvemaks. Õpeta meid usaldama Sind igas olukorras, ja aita, et meil püsiks meeles, et Sina ei jäta
meid kunagi maha. Aamen.

Palve lõpus võiks õpetaja õnnistada igat last isiklikult – lihtsalt nii, et paneb oma käe lapse pea
peale (kui laps on väga tundlik, ei pea puudutama ka pead) ja ütleb ”Jeesus õnnistagu sind.”

Teine variant on see, et loetakse Mk 10: 13 – 15 ette (mõni laps võiks lugeda) ja siis õpetaja ütleb
oma paremal pool istujale ”Jeesus õnnistagu sind”, too ütleb seda järgmisele ja nii edasi, kuni
viimane laps ütleb seda õpetajale.

Mis tunne lastel oli, kui nad olid Jeesuse juurde minemas?
Mis tunne lastel tekkis, kui jüngrid neid takistasid Jeesuse juurde pääsemast?
Mis tunne lastel oli, kui Jeesus võttis nad vastu?
Kas Jeesusel on meie jaoks ka tänapäeval aega?
Kas Jeesus armastab meid alati?
Kas oled olnud olukorras, kus teised ei taha sind kaasa võtta, aga siis keegi ütleb, et tule ikka?
Mis tunne sellises hetkes on?

Joonista ennast Jeesuse lähedale.
Mitu last pildi peal on?
Joonista süda või liimi südame kujuline kleeps kõigi laste kohale, keda Jeesus armastab.
Värvi pilt.
Keda näed pildi peal?
Kes istub keskel?
Mis tunne lastel oli, kui nad olid Jeesuse juurde minemas?
Mis tunne lastel tekkis, kui jüngrid neid takistasid Jeesuse juurde pääsemast?
Mis tunne lastel oli, kui Jeesus võttis nad vastu?
Kas Jeesusel on meie jaoks ka tänapäeval aega?
Kas Jeesus armastab meid alati?

Prindi kõigile lastele oma värvimispilt (LISA 1). Joonistage ja arutlege teema üle järgmiste
küsimustega.

Arutelu väiksematega
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Meisterdamine ja tegevus
Tegevus 1 - Värvimispilt
Väikelastele sobiva värvimispildi võid printida lastele värvimiseks, vaata LISA 1.

Tegevus 2 - Värvitav kirjakoht 
Lugeda oskavatele lastele sobiva värvimispilt, vaata LISA 2

Tegevus 3 - Selfie Jeesusega
Kujutage ette, et Jeesus kõnniks siin maa peal tänapäeval. Siis kõik tahaksid temaga selfie'si teha.
Joonistage suurele tugevale paberile või papile pilt Jeesusest ja lõigake see lahti. Nüüd te võite
teha Jeesusega selfied või ühispildi.

Mäng

Laulud
„Ainult see kes vaatab elu lähedalt” J.J. Hall, kogumik „Oikumeeniline laste laulupäev 1996”
„Olla Jumala laps" T. Lige, NOOTIDE LISA 3, Lastemisjon LINK
„Päris ehtne supermees”, T. Lige, NOOTIDE LISA 1
„Julge särada”, T. Lige, NOOTIDE LISA 1
„Jeesus mindki armastab”, kogumik „Laululäte 1” ja „Päevaviisid”
„Õnnistussõnad” T. Teras, kogumik „Iga päev sinu juures”
„Siin on ruumi” J.Salminen kogumik „Päevaviisid”
„Ristimislaul” C. Jepsson / M. Vilpius kogumik „Päevaviisid”
„Õnn on olla su lähedal” P. Simojoki/ A-M. Kaskinen kogumik „Päevaviisid”
„Jeesus meid õnnista” J. Perry kogumik „Oikumeeniline laste laulupäev 1996”

Mäng 1 - Kes on kõige suurim?
Mäng sobib suures saalis või õues mängimiseks.
Üks mängijatest on kull, kes seisab selg teiste mängijate poole seina või muu märgi juures. Teised
mängijad lähevad kulli juurde ja koos/korraga hüüavad „Kes on kõige suurim?". Kull vastab
„MINA" ja pöörab teiste mängijate poole ning hakkab neid kinni püüdma. Teised mängijad
jooksevad eemal seisva pühapäevakooliõpetajani, kes on „Jeesus" ning kelle süles on peidukoht.
Sülle ei pruugi kõik mahtuda, aga piisab sellest kui mängija puudutab "Jeesust". Kui kull püüab
kellegi kinni, saab temast uus kull ja mäng algab algusest peale. 

Autorid
Titta Hämäläinen
Salome Olenius
Anna Humal
Triin Salmu
Olli Olenius

Allikad

Piibel
Bible story coloring pages

https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/


”Jeesus ütles: Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid,
sest selliste päralt on Jumala riik!” (Mk 10:14b)

 LISA 1 - Värvimispilt, 25.TUND



LISA 2 - Värvitav kirjakoht, 25.TUND


