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PÄHEÕPPIMINE ANNAB HINGEJÕUDU
3. Jumala tundmisega kaasnevad kaks võrratut tulemust
Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal,
kõrge rahvaste seas, kõrge maa peal!
Psalmid 46:11
See, kuidas me Jumalat tunneme, määrab, kuidas me elame – mõtleme, tegutseme,
teenime Jumalat. Kõik saab alguse Jumala tundmisest. Mida tähendab tunda Jumalat?
Piiblisalm “teadke, et mina olen Jumal!” tähendab teada ja tunda rahulolu (!), et
Jumal on kõikväeline suveräänne Jumal. Tema valitseb! Tema on teadlik igast sinu
eluolukorrast! Tema on ainus, kes oma Sõnas annab inimese elustandardi! Tal on
selleks kõik õigused ja voli!
Vaadeldes kogu Piiblit, leiame veel kolm samaväärset Jumala omadust.
“Teadke, et mina olen Jumal!” tähendab teada ja tunda rahulolu sellest, et Jumal on
“elu iseendas” (Jh 5:26). Ta on elav Jumal ja eluandev Jumal (1Ms 2:7).
Meie füüsiline ja vaimne elu on Temalt (Ef 2:5). Ta on “vägede Jumal” ja
kõikvõimas (Ps 89:9). “Kas peaks Issandal midagi olema võimatu?” (1Ms 18:14).
Ta kasutab oma väge kahel otstarbel, oma auks ja oma rahva kasuks! Sinu kasuks!
“Teadke, et mina olen Jumal!” tähendab teada ja tunda rahulolu sellest, et Jumal on
armastus (1Jh 4:8). Nii suur armastus, et Ta andis isegi oma Poja. Jumal on hea (Ps
34:9), halastaja ja armuline (Ps 103:8). Tema jääb ustavaks neile, kes usuvad
Temasse (2Tm 2:13).
“Teadke, et mina olen Jumal!” tähendab teada ja tunda rahulolu sellest, et Jumal
on valgus (1Jh 1:5). Ta on püha (Js 6:3) ja “Sinu silmad on liiga puhtad selleks,
et näha kurja” (Habakuk 1:13). Ta on õiglane ja “neelav tuli” (Hb 12:29).
“Teadke, et mina olen Jumal!” tähendab teada ja tunda rahulolu sellest, et Jumal
on kõike seda samaaegselt! Armastav Jumal on ka püha Jumal! Kõikväeline ja
elav Jumal on ka kõikvõimas Jumal!
Kuidas siis Jumala tundmine määrab, kuidas me elame? Vaatleme kahte tulemust
kahes järgmises osas. 					
Gerd-Walter Buskies

Südamesse salvestatud piiblisalmid toovad
meie mõtted tagasi õigele rajale!

ÜLE Eesti Teataja

info@lapsedeestis.ee. Tel 6572 914, 55 15985.

Annetused: Ühendus Lapsed Eestis MTÜ Swedbank a/a 2210 2765 8586
Sihtotstarve: töötaja (Ella, Svetlana, Ülle), Kirjaklubi, üldised vajadused, uute
töötajate fond.

ÜLE Eesti Teataja
ÜHENDUS LAPSED EESTIS SÜGIS 2013

Õnnistatud uut koguduse kooliaastat
Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees
kitsikuses ja kergesti leitav. Sellepärast me ei karda.

(Ps 46:2-3) Koguduse pühapäevakool on tõsine ettevõtmine
lastele, peredele, õpetajatele ja kogudusele. Regulaarsed
tunnid Piibli tegelastega ja Jumalaga koosveedetud
aeg koguduse soojas atmosfääris annavad lapsele
kindlusetunde igapäevaelus ettetulevaga toimetulemiseks.
Mõnikord on suurüritustel lapsi, keda hiljem ei kohta.
Soovitame jagada igal lasteüritusel teavet Kirjaklubi posti
teel saadetavatest õppetundidest. Väiksematele lastele
tundide seeria "Vaata ja tee", kooliealistele “Avastajad-1”
ja “Avastajad-2”. Lapsed võivad koos vanematega lugeda
õppetundi, värvida, vastata küsimustele. Vastusleht tuleb
saata ümbrikus Kirjaklubi aadressile. Umbes kolme päeva
jooksul saadame lastele kleepsuga hinnatud vastuslehed.
Me ei ole kitsid julgustavate sõnadega. Vastame ka laste
küsimustele. Hiljem küsi Kirjaklubist, kas lapsed kirjutavad.

Kirjaklubi aadress on ka voldikutel, mida saab lastele
jagada. Voldikuid ja tunde saab tellida aasta vältel.
Neli head nõuannet enne voldiku
ulatamist lapsele:
1. Palveta
2. Naerata
3. Küsi: kas soovid teada
Jumala kohta?
4. Paku abi ja lugege voldikut koos
lapsega.

Kirjaklubi, Hiiu 3a, 11619 Tallinn
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www.avastajad.net

Hea Sõnumi ringid alustavad
ARBUUSIPEOGA
Kui õpetajad lõpetavad Laste Efektiivse
õpetamise kursuse, siis on loomulik
küsimus, mida edasi teha? Tahaks ikka
kokku tulla ja veel rohkem teada saada.
Aga enne taaskohtumist alusta Hea
Sõnumi ringiga! Ja lapsed rõõmustavad
sügisel ikka arbuusi üle. Niisiis - kas
ainult ARBUUSI sees on SALADUS!
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Väljavõtteid Kirjaklubisse kirjutavatelt noortelt
Tere Kirjaklubi!
Olen 28 ja mu lapsepõlv möödus Tartu lähedal külas männimetsa keskel. Elu oli
rahulikum ja vaiksem kui täna. 1990 või 1991 alustasin käimist pühapäevakoolis,
mis asus Riia mäel ja hiljem oli Tähe tänaval, kus sai aastaid käidud, ka erinevatel
ekskursioonidel. Siis hakkasin käima Pauluse kirikus, kus osalesin ka kirikupäevadel.
Vanaema kasvatas mind. Aga see kõik on aastatagune. Siis läks kõik allamäge ja nüüd
olen juba 9 aastat vangis. Palvetamisest on mulle rääkinud vanaema. Aga kuidas
puhast südant saada ja õigesti elada, sellest ei ole keegi mulle rääkinud. Kui palvetada,
siis läheb enesetunne kergemaks ja paremaks. Küllap Jumal lubab proovikivisid meie
teele. Olen nüüd andestust palunud Jumalalt ja arvan, et olen selle ka saanud.
Palun palvetage minu ja minu vanaema eest. Aga kõigile ütlen, et peaksite ikka tõsiselt
võtma Jumalat. Ja et kirikus peaks head õpetust antama. Aga olen tänulik, et Jumal mu
jälle üles leidis. Olen mõtetes Jumalaga iga päev.
V.

Küsi sügishooaja kirikupühadeks ikka
materjali meie ühendusest!

Lõikustänupüha materjalid on samuti saadaval
Uus materjal “Anna, mis sa suudad!” aitab lastel mõelda enam oma sõbrale kui iseendale.

Alusta uut õppeaastat
Uue Testamendi tundidega
PAULUS I - Tagakiusaja ja jutlustaja
Piiblitundide seerias on 5 tundi
kuldsalmide, uute piltide ja lisaideedega.
Töölehed on nii nooremale kui vanemale
kooliastmele. Pauluse flanellpiltidele
on detailne tunnikava ja tekst koos
lisaideedega väikelastele.

Jätka PAULUSE II osaga
Tunnistaja ja võitja
Ka selles seerias on 5 õppetundi ja
lisamaterjalid.
Kõikide piiblitundide seeriate juurde
soovitame ka misjonilugu.
Telli materjalide kataloog ja saad
põhjaliku ülevaate.

Küsi ikka materjali meie ühendusest!

Kui lapsed on väljakasvanud pühapäevakoolieast, siis
vajavad nad erineva metoodikaga ja suhtumisega õpetust,
eriti aga osadust ja sõprust. Pakume koolitust juunioride
õpetajatele, kes on sooja südame ja mõistva meelega ning
soovivad süveneda 11-14. aastaste noorteismeliste maailma.
„Uskumatu... Mikk, mu koolikaaslane kutsus mind peole. Ta ütles, et ostab õlut ka ning
et tema vanemad ei tea asjast midagi. Mulle tundub, et see ei lõpe hästi. Mis sa arvad,
kas minna sellele peole. Ma ei taha, et nad mind argpüksiks hakkavad kutsuma, kes kodust kaugemale ei julge minna. Ma kardan, et sõbrad naeravad mind välja ja hakkavad
minust eemale hoidma. Aita mul otsustada... Julia.“
„Kujuta ette, ma pean juba praegu otsustama, kuhu järgmisel aastal õppima minna.
Mida arvad, kas minna tehnikumi? Mul pole mingeid mõtteid peas. Tegelikult ma kardan,
et teen vale valiku. Kuidas üldse nii keerulist valikut teha? Kas saad mind aidata? Kevin.“

Kui soovid aidata juuniore, siis regi end 2014 a. jaanuaris-veebruaris
Tallinnas toimuvale kursusele.
KURSUSE SISU
•
Piibellik alus juunioridega töötamiseks;
•
Praktilised näpunäited, kuidas viia evangeelium teismelisteni ja aidata neid
vaimulikus kasvamises.
•
Juunioride töö meetodid ja praktilised ideed.
KURSUSE JOOKSUL SAATE
•
Julgustatud ja motiveeritud töötama vanuserühmaga 11-14;
•
sooritada praktilised ülesanded ja saada põhjendatud tagasiside;
•
õnnistatud osaduse nii kaasõpilaste kui juhendajatega.

- palvetage, Jumal kuuleb palveid!

