Sõnum lastele

“Uhkus või alandlikkus”
Teema: Kes ise ennast ülendab, seda alandatakse.
Vahendid: Ehitusklotsid
Kirjakoht: Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Luuka 18:14b.
Iga laps on mingil ajal oma elus mänginud ehitusklotsidega. Mul on siiani meeles kui lõbus oli lapsena neist
klotsidest erinevaid asju ehitada. Eriti hästi mäletan ma seda, kuidas me korraldasime võistlusi, kes suudab kõrgema torni ehitada. Võitis see, kellel õnnestus üks-teise otsa panna kõige rohkem klotse ilma, et
see torn ümber kukuks.
Kas sina oled sellist mängu mänginud? Ma arvan, et täna oleks koos vahva seda torni ehitamise mängu
mängida.
Mängu reeglid on sellised: iga hea asja eest, mis ma enda kohta saan öelda, võin ma tornile juurde panna
ühe klotsi. Millest ma siis võiksin alustada?
• Ma käin igal pühapäeval kirikus.
• Ma loen Piiblit.
• Ma annan Jumalariigi töö jaoks raha.
• Ma olen teiste inimeste vastu lahke.
• Ma palvetan igal õhtul enne magama minekut.
• Ma olen oma vanematele sõnakuulelik.
• Ma hoian oma toa puhta ja korras.
• Ma luban sõpradel oma asju kasutada.
• Ma pakun bussis vanematele inimestele istet.
• Ma ei räägi kunagi oma sõpru taga.
(Jätka seni kuni torn ümber kukub.) Ups! Minu torn sai lihtsalt natuke liiga kõrge, eks ole?
Jeesus õpetas oma jüngritele, et mil iganes inimesed hakkavad uhkustama ja hooplema nende suurte asjade üle, mida nad teevad, nad langevad!
Ta tõi näite kahest mehest, kes läksid templisse. Üks meestest hooples kõigi nende suurte tegudega, mida
ta oli teinud ja tänas Jumalat selle eest, et ta polnud selline nagu teised patused inimesed seal templis.
Teine mees uhkustamise asemel hoopis palus Jumalalt alandlikult andeks kõigi nende kordade eest, kus ta
polnud olnud selline hea inimene, nagu Jumal oleks soovinud.
Jeesusele ei avaldanud vähimatki muljet esimese mehe hooplemine, sest enamus oma tegudest tegi see
mees selleks, et teistele muljet avaldada.
Jeesus ütles, et me peaksime olema alandlikud - nagu see teine mees. Seda enam, et kui me võrdleme
oma headust Jeesuse headusega, on Jeesus kaugelt üle.
Palve: Taevane Isa, aita meil meeles pidada, et kui me ehitame oma elu omaenda headusele, siis me
langeme. Selle asemel lase meil usaldada Sinu õiglust, sest siis me oleme Sulle meelepärased. Jeesuse
nimel me palume, aamen.

Ideed tegevusteks:
Klotside kandmine:
Jaga lapsed kahte gruppi. Iga grupi jaoks varu lastega võrdne arv ehitusklotse. Lase lastel seista gruppidena üksteise selja taha ning esimestele anna klots kätte, mille nad omale pea peale asetavad. Märguande peale peavad lapsed liikuma ruumi teise otsa, kus panevad klotsi maha ning jooksevad seejärel
oma grupi juurde tagasi. Siis saab järgmine laps minna klotsiga, mille peab asetama eelmise klotsi peale.
Võidab grupp, kes on esimesena saanud oma klotsid kõik kohale viidud ning kelle torn mängu lõppedes
ka püsti seisab.

Langemine:
Kõik lapsed hüppavad, jooksevad, kõnnivad jne kindlaksmääratud alal seni kuni juht hüüab KÕIK LANGEVAD! Viimane, kes seisma jääb, langeb mängust välja ja astub kõrvale. Teised tõusevad püsti ja
mäng läheb edasi.

Klotside ehitamine:
Jaga lapsed gruppidesse. Iga grupp saab ehitusklotsidest aja peale ehitada pikimat torni. Kui mõni klots
langeb, tuleb torni hakata uuesti ehitama.

Alandlikud käed:
Lase lastel nende käte järgi joonistada paberile kätekontuurid ja need välja lõigata.
Siis kirjutavad või joonistavad nad kätele võimalused, kuidas olla alandlik.
Seejärel saavad nad oma käed ära kaunistada ja värvida ning liimida siis värvilisele taustapaberile.
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