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Hiina seikluse laager Joosuaga
   
   

Kui nad oleksid ometi kuulnud Päästjast Jeesusest lapsepõlves!
Kirjaklubi Piibli õppetunnid on kirjutatud peamiselt lapsi silmas 
pidades järeltöö materjaliks jagamiseks erinevatel üritustel, lisaväär-
tuse andmiseks pühapäevakoolile ja Hea Sõnumi ringile. Neid 
võivad aga uurida kõik sõltumata vanusest, kellel huvi Jumalat 
tundma õppida ja soov samm-haaval piiblitõdesid uurida.  Iga õp-
petundide seeria lõpetamisel saadame tunnistuse.
Alates 2011 oleme saatnud tuhandeid õppetunde kinnipeetavatele 
kõigis Eesti vanglates. Noorimad osalejad on 14-15 aastased. 

KIRJAKLUBI PIIBLITUNNID EESTI VANGLATES

Kätte jõudiski kauaoodatud Hiina seikluse laager Nuutsakul 
18-21.06. Õpetajad ja abilised olid valmis lastele parimat pak-
kuma. Sõit läks lahti  rongiga Tallinnast Viljandisse ja lapsi tuli 
nii Oleviste kirikust, kui Raplast, Koigist Lagedilt, Soomest ja 
Laagrist. Nelja päeva jooksul õppisime tundma Joosuat Vanast 
Testamendist. Piiblitunni sissjuhatuseks tegid iga päev lüh-
inäidendi Paul ja Silvia, kes mängisid austatud Ze Reni (endine 
pastor Hiinas) ja neiu Pao Pei’d, kes olid leidnud Hiinas keelatud 
raamatu Piibli.  Iga päev lisandus Hiina nurka maakaardi ja piltide 
juurde infot elust Hiinas. Laulsime ja õppisime sõnu hiina keeles. 
Kordamismängudeks oli riisikogumine, võõrastemajad, hiina 
turg, restoran jm. Pealelõuna programmis toimusid Hiina OM 
(2008), palee-eksam, hiina jooksumängud. Lisaks sellele veel 
töötoad: portselani- ja tušimaal, mütsi meisterdamine, Raahel ja 
punane nöör, paelapunumine jm.  Lõkkeõhtul luges Tähti lugu 
Hiinas töötanud väikesest haprast misjonärist Gladys Aylwardist. 

“Ole vahva ja tugev! Ära kohku ja ära karda, sest Is-
sand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed!”  Joosua 1:9
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Tere kirjaklubi!
Kui ma oleksin saanud neid õppetunde 
lapsepõlves, siis ma arvan, et kõik oleks 
läinud teisiti, aga praegu olen ma kahjuks 
vanglas. Ma olen käinud väiksena ühes 
noortemajas, kus räägiti Jumalast, aga 
lõpetasin seal käimise kuna leidsin endale 
“sõbrad”, kes käitusid halvasti ja ma 
hakkasin nendega läbi käima. Arvasin, et olen 
siis lahe, aga selletõttu olen siia jõudnud.
Lapsepõlv oli mul täiesti tavaline nagu igal 
teisel lapsel, kui mu emal sündisid kaksikud, 
siis oli mul vähemalt kellegagi mängida. 
Noortemajast me käisime kirikus ka.
Palvesoov oleks selline, et mu pere ikka 
vastu peaks ja oleks vähem südamevalu.              
Aitäh. D. 17. 

Palvesoove vanglast
* Palvetage minu eest, tahan väga koju, 
igatsen vanemaid ja vendi * Palvetage minu 
ema haige selja eest, et ta ei peaks palju kan-
natama ja paraneks. * Et ma vabaneks ruttu ja 
saaks elus hakkama. * Et ma ei kaotaks usku ja 
lootust, et mind veel vajataks ja vastu võetaks. 
* Et Jumal andestaks patu ja võtaks vastu 
mind oma pojaks. * Tütrekese eest, kes kasvab 
ilma isata. * Poja eest, kes lastekodus.

  

 

Kinnipeetavatele saadame ka margiga ümbriku vastuse jaoks, Uue Testamendi 
esimese kursuse lõpetamise järel, tähtpäevadeks kaardi. Aitäh, Julia, Nadja, 
Maire, Erika, Ülle, Tanja, Kersti, Kerli, teie annetuse eest Kirjaklubi töö heaks. 

Minu isiklik kuldsalm Kirjaklubile
  Nagu fööniks tuhast
 tõotan tõusta ma
 Mitte uhkeldamiseks,
 mitte enese imetlemiseks.
 Vaid näitamaks teistele, 
 et ka peale sellist hullust
 on kõik veel võimalik.
 Tuleb vaid tahta ja julgeda!
 Jumala abiga.
Aitäh julgustavate sõnade eest ja soovin teile 
ikka kõige paremat! R. 
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5 päeva ringid Lasnamäel  eesti ja vene keeles
1-5. juulini toimus 5 päeva ring Sõnadeta Raamatust. 5 päeva ring on suurepärane 
võimalus lastel koguneda oma kodu lähedal kuulama huvitavaid lugusid Piiblist. Sõitsin 
pühapäeva õhtul Raadiku tänava majade juurde. Sotsiaalkorterid ja palju lapsi ning 
kahjuks ka suur kurjuse kontsentratsioon nagu seda kirjeldas üks ema liivakasti juures 
oma lastega aega veetes. Jagasin kutseid ja suhtlesin laste ja vanematega. Enamus lapsi 
olid venelased ning väga agaralt organiseerides lausa tirisid mind liivakasti juurest 
liivakasti juurde. Maša helistas kohe emale ja palus, et ma küsiksin tema osalemiseks 
isiklikult loa. “Tulge ometi ja rääkige lastele midagi normaalset, jah, kasvõi Piiblist, kui 
arvate, et sellest on kasu,” ütles Viktoria ema ja juttu jätkus kauemaks. Järgmisel nädalal 
osales ta kõigi oma lastega Sõnadeta raamatu programmis. Lapsed ootasid tund aega 
varem, kuni kohale jõudsime ega tahtnud lahkuda peale tunni lõppemist. Otsustasime 
jätkata ka järgmisel nädalal. Vene keeles tehti uus seeria tunde, eesti keeles tegelesime 
Kirjaklubi õppetundidejagamise ja arutamisega. Ja siis tulid põnevad külalised!

 Tim ja tema tütar Sarah Shirey LasnamäelMANDARIINI-PART OLI 
ÜHEKS VALIKUKS MEIS-
TERDAMISTE SEAS. 
Parti võib kasutada 
teeküünla alusena. Veel 
võis meisterdada Raahelit 
maakuulajaid päästmas või 
tegeleda töövihikuga. 

PIIBLITUNNID 
JOOSUAST KOOS 
KULDSALMIDE JA 
KORDAMISMÄNGUGA 
olid haaravad ja kõiki 
kaasavad. Punkte vastuste 
eest kogusid lapsed oma 
rühmale igal võimalusel. 
Vasakult Aet ja Pille 
piiblitunnis.

HIINA MÜÜRI EHITUS 
KARTONGI JA PUU-
TIKKUDE ABIL.  
Igal rühm meisterdas 
kokkulepitud aja jooksul 
oma jupi müüri. Vahel-
dumisi pääsesid kõik 
soovijad mõnusalt uju-
ma. Joosual oli tegemist 
Jeeriko linna ja müüriga. 
See piiblilugu mängiti 
läbi koos seaduselaeka 
kandmisega, soofari 
puhumisega ja müüride 
langemisega.

LAAGRIS ON ÜLIOLULINE 
MAITSEV TOIT JA LAHKED 
KOKAD. Taevaisa vastas     
eriliselt meie palvele ja 
kinkis sellise kokkade tiimi, 
keda polnud näinudki. Pa-
remalt: Ain, Kadri (peakokk) 
ja Heli lõkkeõhtul grillvorsti     
ja salatit jagamas. Pulkadega 
söömiseks pakuti kana-riisi 
pajarooga. Mmmmmmmm! 
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    PÕGUS TAGASIVAADE LAAGRILE 

Tim on illustreerinud ka väikese raamatu SAA TUTTAVAKS KUNINGAGA,  
kus on kolm lugu: Jeesuse sünd; Jeesus tervendab halvatu ja Jeesuse 
ristilöömine ning ülestõusmine. Eelviimasel lehel tutvustatakse Kirjaklubiga 
liitumise võimalust ja tagakaanel on lastele aadress: www.avastajad.ee 

Tim Shirey on CEF kunstnikuna töötanud Euroopas juba 27 aastat. Tema peres on 
kolm tütart, tütar Sarah oligi kaasas Baltikumi ja Soome reisil. Tim on illustreerinud 
paljud piiblitundide seeriad, mida kasutame lastetöös: Sinu Päästja; Kogudus - 
Jumala perekond; Jumal hoolib kui lapsed on kurvad; Viis olulist küsimust jt.

TIM JUTUSTAB, MIKS TALLE MEELDIS ILLUSTREERIDA SEDA VÄIKEST RAA-
MATUT. TEMA LEMMIKPILT ON VÄIKE KARJANE UUDISTAMAS JEESUSLAST.   

 SARAH JAGAB ELUS ESIMEST KORDA AUTOGRAMME HEA SõNUMI  
TRAKTAADILE, KUS ON NII TEMA KUI TA NOOREMA õE fOTOD. 

NEILI (PILDIL), AET JA ÜLLE JUHTISID EESTIKEELSET RINGI - OSALES 
KOKKU 45 LAST JA 20 TEGID PÄÄSTEPALVE 

ELLA (PILDIL), LARISSA JA SVETA JUHTISID VENEKEELSET RINGI - 
OSALES KOKKU 70 LAST JA 14 TEGID PÄÄSTEPALVE

KÜSI TASUTA 
JAGAMISEKS


