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Ühendus LAPSED EESTIS on mittetulundusühing. 
Esindame rahvusvahelist lasteorganisatsiooni CEF© ja Mailbox Club/Kirjaklubi. 
Küsi infot: info@lapsedeestis.ee või tel 6572 914, 55 15985, www.lapsedeestis.ee

LAHKED ANNETUSED: Ühendus Lapsed Eestis Swedbank a/a 2210 2765 8586
Märgi ka annetuse sihteesmärk: töötegija nimi (Ülle, Ella, Sveta), uute töötegijate fond, 
Kirjaklubi, üldised vajadused vm.

Juko Pappe Mustveest sooritab kuldsalmi õpetamise arvestust 

Teemad: Piibliõpetus lapsest; 
Piiblitunni õpetamine; Lapsele 
nõuandmine; Kuldsalmi õpetamine; 
Näitlike vahendite kasutamine;    
Kuidas jõuda Hea Sõnumiga 
ümbruskonna lasteni ja sellega 
alustada; Distsipliin jt. 

 

Pühapäevakooli 
õpetajatele

LASTE EFEKTIIVSE ÕPETAMISE 
KURSUS 1. aste

 Regimine: info@lapsedeestis.ee

Kursused on planeeritud maakonniti 
ja  ajakava teatame vastavalt kursuste 
täituvusele.

Teata oma osalemisest ja räägi 
koguduses. Tule ja osale, et olla valmis 
uueks kooliaastaks.

     Õpime pähe Piibli kuldsalme Küsime sageli, kuhu need varateismelised 
kaovad. Miks neid ei huvita enam 
pühapäevakool? Mis on põhjused, et 
nad ei jõua noorteteenistusele. Juuniorid 
vajavad erinevat lähenemist kui ppk tunnis 
harjutud või noorteõhtul pakutud. Suurte 
kogemustega juunioride ja noortejuhid           
Lätist on selle kursuse õpetajad. 

Kursus toimub kolmel nädalavahetusel 
Tallinnas, reede õhtul ja laupäeval. 

Kiirustage oma koguduses teadet edastama 
ja leidke sobivad inimesed kursusele. 
Eelregistreerimine on alanud.:

Saada e-kiri ja küsi lisa: info@lapsedeestis.ee. 

Täpsema ajakava saadame registreerunuile. 

Täiendav info tuleb ka kodulehele:             
www.lapsedeestis.ee

Kõigile lastetöötajatele, pühapäevakooliõpetajatele, lapsevanematele 

Uuel kooliaastal hakkan teile saatma paar korda kuus piiblisalme, mille palun pähe 
õppida. Loomulikult teen ma ise sama. Muutume tugevamaks kogu organisatsioonina  
ja kõik lastetöötajad, kes meie kaudu on saanud motiveeritud ja innustatud. Parim viis 
jõuda enamate lasteni evangeeliumiga ja kanda rohket vilja, on muutuda ise usuliselt 
tugevamaks. Pühakirja päheõppimine on väga efektiivne viis muutuda sisemiselt jõu-
lisemaks ja vaimulikult küpsemaks. Aeg, mida me investeerime piiblisalmide õppimisse, 
sillutab teed suurele lõikusele. 
Muidugi ei taha ma häirida teie isiklikku Piibli omandamise ajakava. Sellel põhjusel 
piirdungi vaid paari salmiga kuus. Mõned salmid on meie vaimuliku elu tarvis, teised 
toetavad meie teenimist. Mõned on tuntud ja ammu peas, teised vähemtuntud või ko-
guni tundmatud. Palveta minuga, kui valin neid salme. Kindlasti on noorematel kergem 
Pühakirja õppida, aga kõik võime ju vähemalt proovida. Võid seda head mõtet ka oma 
usukaaslastega jagada. 
Jumal õnnistagu teid kõiki ja CEF-i organisatsioonina, kui hakkame koos pähe õppima 
Pühakirja.      
                      Gerd-Walter Buskies,  Laste Evangeelse Ühenduse Euroopa direktor

Hei, juunior!
Kursus juhendajatele 

septembris ja oktoobris 
Tallinnas 

Pakume tänapäevase ja lastele hästi mõistetava 
misjoniprojekti koos lisamaterjaliga “Koos Läti 
laste heaks” paberil ja CD-l + igakuine ülevaade 
projeti käigust. Lätlased on väga tänulikud, kui 
alustate seda projekti oma koguduse lastega ja 
viite läbi viie nädala jooksul. Kogutud annetus 
kandke palun LEÜ arvele märkusega “Läti projekt”. 
Loomulikult võivad osaleda ka õpetajad ja lapse-
vanemad, miks ka mitte kogu kogudus.  
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Instructions:  Divide 
the total amount of 
maney you expected 
to give over the period 
by 5 
and put                       
each time 
they have increased 
their giving by that 
amount.
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Our   
Goal   
      is:

Saad motiveeritud ja varustatud 
 Tallinnas algab kursus  18.08 

kl. 14.00-17.30, 19.08 kl. 18.00-
21.15 20.08 kl. 9.15-17.00 jne.                
Toimumise koht: Oleviste kirik. 
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    PÄHEÕPPIMINE ANNAB HINGEJÕUDU!

Lisaväärtus päheõppimisele - treenid oma mälu!   

„Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt
võtma au ja austust ja väge,
sest Sina oled loonud kõik,

kõik olev on loodud Sinu tahtmise läbi!” 
Ilmutuse 4:11

Mis oleks parem viis Pühakirja päheõppimise alustamiseks, kui kiitussalmiga?            
Olen valinud alustamiseks kaks piiblisalmi, mida võiks ka kaksikvendadeks pidada. 
Mõlemad salmid kuuluvad otsekui kokku ja on Ilmutuse raamatust. Esimene neist  
keskendub Isale. Teine keskendub Pojale. 

Kiitusega tunnustame, et meie Issand ja Jumal - ja ainult Tema - on väärt võtma au ja 
austust ja väge. Vägi juhatab sisse Jumala töö, mis on esiletoodud järgenevalt: kõik olev 
on loodud Sinu tahtmise läbi. Ja kõik eksisteerib vaid ühel viimsel põhjusel - Tema tahe 
ja soov! 

Miks vanemad rõõmustavad trooni ees ja kiidavad Jumala tööd nii vägevalt? Ja miks 
ründab kiusaja seda tööd nii ahnelt?
Kui Jumal on maailma loonud, siis kontrollib Ta seda ja hoiab. Kui Tema on ajaloo algus, 
siis Tema ka lõpetaja. Kuna Jumal on sinu Looja, siis hoolib Ta sinust. Kõigis sinu mure-
des ja probleemides. Täna ja homme ja ajastu otsani. 
Usklikud rõõmustavad ja kiidavad Jumalat nende tõdede eest, saatan vihkab ja peidab 
tõe ära. Kui lapsed võtavad need tõed vastu, siis kuri jääb nendest ilma. 
Piibli esimesest kuni viimase raamatuni on Jumalat kui Loojat kummardatud ja            
ülistatud (vt. ka Ilm 10:6).
Õpeta loomise kohta ja kummarda Loojat! Selle piiblisalmi päheõppimine on heaks 
alguseks.

1. KIITUSE KAKSIKVENNAD (1)

    PÄHEÕPPIMINE ANNAB HINGEJÕUDU!
2. KIITUSE KAKSIKVENNAD (2)

„Tall, kes on tapetud, 
on väärt võtma

väge ja rikkust ja tarkust
ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!”

Ilmutuse 5:12
Esimene kaksiksalmidest keskendus Isale. Kuna Jeesus on samuti Jumal, siis on Ta võrd-
selt väärt kiitust. Pööra tähelepanu sellele, kuidas Jeesust siin kutsutakse - Tall, kes on 
tapetud!  
Ilmutuse raamatus ülistatakse Isa sageli Looja Jumalana, Poega ülistatakse aga Lu-
nastava Jumalana, kes end ristisurma minnes ohverdas. “Sina oled ostnud Jumalale 
oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimu-
dest” (s. 9).
Taas on huvitav küsida, miks on Ilmutuse raamatu nii paljudes peatükkides kiidetud ja 
esiletõstetud Jeesust kui Jumala Talle? Ja miks ei ründa ega irvita saatan ühtegi teise 
Jeesuse teo üle enam kui Tema lunastustöö üle?
Kui lapsed mõistavad ja usuvad, et Jeesus on Lunastaja, mõistavad nad samuti, et Ta 
on võitnud põrgu, surma ja saatana! Nad õpivad rõõmustama, et Tall on ja saab alati 
olema võitja! Ja et saatan on ja jääb alatiseks kaotajaks. Seega ainus mõistlik tegevus 
on järgida Jeesust!
Võitja saab kõik! Kõik on Ilmutuse raamatus väljendatud seitsme väljendiga - väge ja 
rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust!
Teda kummardades ei lisa me midagi Tema väele ega rikkusele, vaid tunnustame, et 
Tema ongi seda kõike! Tema ja ei mitte keegi teine siin maailmas!
Ilmutuse 4:11 ja 5:12 - kaksikvennad! Loomine ja lunastus - kaksiktõed!
Kuulutame siis Tema loomisest ja lunastusest kuni Ta tuleb tagasi. Ülistame Loojat ja 
Lunastajat Tema igavikulisuses!

Pühakirja meeldejätmine on kui Jumala Sõna salvestamine                                             
oma südame kõvakettale.

Piibli kuldsalmi arvestust sooritavad Reet Pappe, Teele-Ly Pappe ja Margit KaseLapsed õpivad Piibli kuldsalme Lasnamäe 5 päeva ringis 

      


