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Käsu täitmine, 19. pühapäev pärast nelipüha, 1. lugemisaasta, Küllike Valk
Suurim käsk, 19. pühapäev pärast nelipüha, 2. lugemisaasta, Küllike Valk

iga inimene on ligimene
oleme kõik Jumala loodud ja Kristuses lunastatud
tee ligimesele seda, mida sa tahaksid, et ta sulle teeks

Kirjakohad leiad: 
Armastuse käsk - Mt 22:35-40/ Lk 10: 25-28
Halastaja samaarlane - Lk 10 :29-37

Jeruusalemmast Jeerikosse on u. 36km, kui minna jalgteed pidi. Näidata lastele Iisraeli
kaarti ja linnade asukohti. Mõlemad linnad on igivanad.
Jeesus jutustab loo Halastajast samaarlasest käsutundjale, kes esitas Jeesusele küsimuse
ligimese kohta. Sellele loole eelnevat käsku – armasta Jumalat ja ligimest nagu iseennast,
nimetatakse armastuse kaksikkäsuks.
Preester ja leviit (templiteener) lähevad maas lamajast mööda, kas siis hirmust, et kiiresti
ohtlikust kohast pääseda või siis kartusest end haavatuga rüvetada. Ligimese aitamine ei
olnud neile tähtis.
Haavatud juudile tõttas appi samaarlane. Juudid suhtusid samaarlastesse halvustavalt.
Nad pigem kõndisid pika tee ümber Samaariamaa kui et kasutasid otsemat teed sellest
läbi.
Jeesus tahab selle looga muuta tolleaegset juutide arusaama ligimesest.
 
Vaata lisaks: 

Tunni eesmärk
Tahan lastele öelda, et:

http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/19.-PP-peale-Nelipuha-1.-LA.pdf
http://lny.pusa.ee/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/19.-PP-peale-Nelipuha-2.-LA.pdf


Piibliõpetus
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Selles sõnumis on kaks käsku. Kas keegi teab, kuidas seda kaksikkäsku nimetatakse? Millest
on jutt?    ja nimetatakse armastuse kaksikkäsuks. Armasta Jumalat ja armasta ligimest.

Jagada kõigile paber salakirjaga (leht printimiseks LISA 1) ja kirjutusvahend.

Ma loen Matteuse evangeeliumi 22 peatükist:
Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda(Jeesust) kiusates: „Õpetaja, milline käsk Seaduses on
suurim?” Jeesus vastas talle. Mida ta vastas? 
Lahendagem salakiri, siis saame teada.
 
 Salakirja lahendus: 
„Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!
See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!"

 
Luuka evangeeliumis on lugu sellest, kuidas keegi tolleaja käsutundja, tollel ajal õppinud ja tark
mees, tuli Jeesuse juurde ja küsis, kes siis on minu ligimene, keda ma peaksin armastama. Ta
teadis väga hästi armastuse kaksikkäsku, see oli tal peas.

Tol ajal pidasid juudid ligimesteks ainult oma, juudi rahvusest, inimesi ja see määratlus oli aegade
jooksul veelgi koomale tõmbunud: oma rahvas, oma usk, oma kogudus, kõikidest kohustuslikest
reeglitest kinni pidamine, võõraste rahvastega mitte suhtlemine – siis oled ligimene, oled oma.
Naaberrahvad ja veel segarahvas nagu seda olid samaarlased (selgita!), need ei kuulunud
ligimeste hulka. Nendega suhtlemist välditi, neid isegi põlati ja nende maadele ei astunud naljalt
ükski tõsiusklik juut.

Meil oleks siis nii: minu rahvus, minu riik, minu kirik, minu kool, minu klass ja minu sõbrad –ei
keegi muu.
Kodu piires lisanduksid ligimeste hulka minu pere, minu sugulased, minu naabrid –ja needki mitte
kõik.
Kas võiks see nii olla? Kas me tõukaksime eemale välismaalase või tundmatu teelise, kui tal on abi
vaja?
 
Kuidas vastas Jeesus?
Jeesus vastas nii nagu ta seda sageli tegi, ta jutustas loo. Nii nagu vast mõnedki targad juudi rabid
tänapäevalgi teevad. Kui midagi küsid, siis nad jutustavad loo ja kui sa aru ei saa, jutustavad teise
loo, ka kolmanda, kui sa ikka veel ei taipa.

Jeesus rääkis sellise loo.
Üks mees oli teel Jeruusalemmast Jeerikosse. Ta oli rahvuselt juut. Tee Jeruusalemmast Jeerikosse 

kulges suures osas läbi inimtühjade paikade kaljude vahel. Seda peeti ohtlikuks
teeks, sest ümberkaudsetes mägedes peitusid röövlid, kes teel rändajaid
kimbutasid ja röövisid. Mees oli juba hommikupoolikul Jeruusalemmast
lahkunud ja kiirustas, et enne pimedat koju jõuda. Viimasel käänakul enne suurt
kaljurahnu vaatas ta tagasi, siit paistsid veel Jeruusalemma müürid- sinna jäi
püha linn ja tempel.
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Arutelu

Ta oli seal mitu korda käinud ja alati vaatas ta siinkohal tagasi, enne kui sukeldus kaljude vahele
kitsamale teele. Võib –olla käis ta ärireisil või käis templis.

Äkki, täiesti ootamatult, tõkestasid ränduri teed röövlid. Joosta polnud kuhugi, kaljuseinad vasakul
ja paremal, röövlid ees ja mõned seljataga. Mõne hetkega tungiti rändurile kallale, rööviti kõik,
mis tal oli ja jäeti sinna samasse teeveerde maha. Mees oli oimetu. Olukord oli väga hull. Haavad
veritsesid, päike kõrvetas halastamatult, janu piinas. Jalgadele ei suutnud ta tõusta. Ta taipas, et
kui keegi appi ei tule, sureb ta sealsamas. Kes teab, kui kaua ta oli seal juba lamanud, kui ta kuulis
lähenevaid samme.

“Mu Jumal, sa kuulsid mu sõnatut palvet ja saatsid abi. Tänu sulle!” mõtles haavatu. Vaevu suutis
ta avada silmi oma paistetanud näos. Vaevaliselt tõstis ta käe, et tulija sellest haaraks. Sammud
aeglustusid ja kiirustasid siis kaarega mööda. Silmanurgast nägi mees veel preestrikuue uhkeid
tupse.

Valu ängistas maaslamaja südant. Oleks vähemalt tilgakese vettki alanud tulitavatele huultele.
Päike kõrvetas halastamatult , liiv ja kivid ta ümber olid tulikuumad, nii et kätt polnud võimalik
kuhugi toetada. Haavad valutasid, suu kuivas ja huuled lõhenesid.

“Siia ma suren ja mu kodused ei saa kunagi teada, mis minuga juhtus” mõtles ta. Mees oli
teadvust kaotamas. Aga siis kostusid taas rutakad sammud. Keegi tuli Jeruusalemma poolt.
Viimast jõudu kokku võttes sirutas ta käe, püüdis hüüda, aga häält ei tulnud. Sammud
aeglustusid, jäid peaaegu seisma, aga eemaldusid siis kiiresti. Mees tundis möödujas ära leviidi,
templiteenistuja. Nüüd haaras lamajat lootusetus – oma rahva liikmed, templiteenistujad ja ei tule
appi, ei küsi midagi, ei ulata pisutki vett. Vesi oli teekäijatel alati kaasas.

Olukord muutus kõrvetavas päikeses iga hetkega ohtlikumaks. Mees lamas meeleheites aga
vaikselt surma oodates. Isegi kärbseid, kes tema haavadele laskusid ei suutnud ta enam peletada.
Õnnetu mees ärkas ärkvele alles siis, kui tundis jahedat vett oma huultel ja valuvaigistavat õli
puudutust haavadel. Keegi kummardus ta kohale ja lohutas. Siis puhastas ta haavad, valas neile
veelgi õli ja viina, tõstis mehe koguni eesli selga ja viis öömajale.

Seal taipas too õnnetu, et aitaja on samaarlane! See põlatu! See halvakspeetu!
Vähe sellest, et ta päästis mehe elu, ta maksis ka veel võõrastemaja omanikule, et too haiget
raviks ja paar päeva enda juures hoiaks.

Loo lõppedes küsis Jeesus: Kes on siis ligimene? See, kes aitas, vastas kirjatundja.
Ja seda, mida Jeesus siis veel ütles, ütles ta meile kõigile, sulle ja mulle – Mine ja tee sina
nõndasamuti!

Mida oled hiljuti teinud kellelegi sellist, mida ootad, et sulle tehakse? Või
käitunud nii, et soovid enda suhteski sellist käitumist? (Näiteks kutsunud
külla, aidanud milleski, pakkunud kommi, andnud andeks, laenanud midagi
vajalikku jne.)
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Palve

Kuldsalm
Koostame selle tunni kuldsalmi, salmi, mis selgitab, kuidas me oma kaasinimest –ligimest
armastame.

Aseta lauale paberitükid, millele on kirjutatud Mt 7:12 sõnad:
"Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele!"

Paberitükid peaksid olema lõigatud nii, et iga järgnev sobiks otsapidi ainult eelmise külge. LISA 2
on olemas pusle versioon, kui ei soovi ise teha. Väiksematele, kes veel ei oska lugeda võib
kasutada postkaarti, mille nad siis pildi järgi kokku panevad. Sel juhul tuleks kleepida või kirjutada
sõnad kaarditükkide peale.

Laske lastel ühiselt kirjakoht kokku panna ning siis proovige seda selgeks õppida. 

Oled sa teinud midagi sellist või käitunud kellegagi nii nagu sa ei taha, et keegi sinuga käituks
(Näiteks öelnud halvasti, solvanud, teinud haiget, rääkinud taga)

Kallis Jeesus, täname Sind sinu hindamatu suure armastuse eest. Aita meil näha oma ligimesi ja
nende vajadusi. Anna meile jõudu armastada ka meile võõraid inimesi. Aita meil armastada ka 
 iseennast piisavalt. Aitäh, et kuuled meie palveid. Aamen.

Meisterdamine ja tegevus
Meisterdus 1 - Süda, LISA 3
Vaja läheb: Värvilist paberit (punast, kuid sobivad ka teised), prinditud südamed, kääre, liimi,
kaunistamiseks asju, kui on soovi. 
Lapsed saavad teha omale kaasa armastuse kaksikkäsu. Printida välja südamed, kus on kirjas
armastuse kaksikkäsk. Need võib printida otse punasele paberile või printida valgele ja seejärel
kleepida punasele. Seejärel saab südamed kokku voltida nagu raamatu. Kui on soovi võib välimise
poole ka kaunistada. 
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Leiad armastuse kaksikkäsu teemalisi meisterdusi ja tegevusi veel LNÜ Pinteresti lehelt - LINK

Tegevus 1 - Salakiri, LISA 1
Vaja läheb:  Prinditud salakirjad, kirjutusvahendid.
Salakirja lahendus on: 
Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega!
See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast!

Mäng

Laulud

„Uus käsk” kogumik „Noore koguduse laulik”
„Väiksem või suurem” P. Simojoki & O. Rossi, NOOTIDE LISA 1
„Liiga väike, liiga suur" J. Levy, NOOTIDE LISA 3, Youtube LINK
„Jeesuse armastus" kogumik „Laululäte 1", Lastemisjon LINK
„Jumala armastus" Youtube LINK
„Mind Jumal armastab" Lastemisjon LINK

Mäng 1 - Ingli mäng 
Vaja läheb: 
vanapaberit/ köögipaberit.

Igale mängijale pannakse pea peale paberileht. Hakatakse liikuma toas ringi. Kui kellelgi paber
maha kukub peab ta paigale tarduma. Siis peab ta ootama “inglit”, mõnda teist mängijat, kes talle
paberi uuesti pea peale paneks. Abistajal endal ei tohi ka paber maha kukkuda :) Mängida võib nii
kaua, kuni lõbus on :) 
Mängu aluseks on kirjakoht, mis on kuldsalmis. "Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed
teile teeksid, tehke ka nendele!" Mt 7:12. 

Autorid

Lia Kaljuste
Triin Salmu
Salome Olenius
Anna Humal

Allikad

Piibel
Pinterest

https://www.pinterest.com/eelk_lny/armastuse-kaksikk%C3%A4sk/
https://www.youtube.com/watch?v=i6Y5nevA0hA
https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/
https://www.youtube.com/watch?v=N-nuDvn37p0
https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/
https://lastemisjon.ee/lastetunnid/laulud/
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