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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 selgitusse annetuse sihteesmärk ja oma isikukood: töötegija nimi (Lidia, Kristi, 
Ülle, Ella, Sveta), Kirjaklubi postikulud, üldised vajadused. 

PÄRIS JÕULULUGU RUILA PÕHIKOOLIS
   
   Enam kui 12 aastat on Eestis toiminud Kirjaklubi. Tuhanded lapsed on saanud õp-
petunde posti teel ja õppinud Jumalat tundma oma magamistoas või kirjutuslaua 
taga Piibli üle mõtiskledes, piiblisalme õppides ja küsimustele vastates. Sajad on 
teinud oma päästeotsuse koduses vaikuses omaette Jumalaga kohtudes. Paljud 
koolid, lastekodud, päevakeskused ja pühapäevakoolid on aastate jooksul ühiselt 
uurinud Kirjaklubi tunde, vastanud küsimustele ja ühiselt postitanud. 
Tundide välimus, neljavärviline vs kahevärviline - see ei loe lastele, ikka ja jälle 
kogeme, et sisu on olulisem. Küsimused ja südamemured, mida lapsed esitavad ja 
kirjutavad, on reaalne Eesti elu. Vastused on aga Piiblist lähtuvad, süvaväärtustele 
põhinevad. Abilisi on aastate jooksul olnud erinevatest uskkondadest ja seeb teeb 
töö avaraks ja hästi vastuvõetuks.  
 “Olen tänu Kirjaklubile leidnud uuesti tee Jumala juurde. Tahan Piiblit uurida 

ja mind huvitab Jumala plaan minu elu jaoks. Aitäh kõigile, kes mulle kirjutavad ja küsi-
mustele vastavad. Mulle tuleb meelde lapsepõlves vanaema jutustatud lugu 

ja tema õpetatud palved. Rõõmsat uut aastat abilistele!” 
Aitäh, teile kallid sõbrad, toetamast Kirjaklubi mitmel viisil, annetades ja kattes seega 
postikulusid, saates postmarke ja kauneid ümbrikke - Julia, Nadja, Maire, Erika, 
Ülle, Tanja, Kersti, Kerli, Maie, Ene, Maila, Irina, Lidia, Monica, Linnea jpt.

KIRJAKLUBI PIIBLITUNNID POSTI TEEL 
 LASTELE, NOORTELE, VANADELE ja 

EESTI VANGLATESSE

Kui oled koos täiusliku Jumalaga lugenud ja mõtisklenud täiusliku Sõna üle täiuslikust 
plaanist inimese ja selle maailma kohta, on jõuluõhtul süda täis rahu ja rõõmu, tänu ja 

lootust. Seda soovin Sullegi, kallis lugeja ja meie misjoni toetaja.
Tänu Jumalale, et käesoleval 2013. aastal oli võimalus õpetada lapsi Hea Sõnumi rin-
gides enam kui eelmistel aastatel - ligi 60 ringi on tegutsemas üle Eesti. 
Tänu Jumalale, et evangeelseid lastele suunatud suveüritusi ja 3-5 päeva ringe toimus 
uutes paikades. Lasnamäel jätkus õppetöö muruplatsil koguni kahe nädala vältel. 
Tänu Jumalale, et 2012-2013 Leedus toimunud Laste Evangeelse Ühenduse (CEF) las-
tetööjuhtide intensiivkursus lõppes uute töötegijate tööle õnnistamisega Eestis ja Lätis. 
Kõik teised lõpetanud on aktiivsed CEF-i vabatahtlikud Baltimaades.
Tänu Jumalale, kaunite õppematerjalide eest lastetööks. Paljud pühapäevakoolid on 
oma riiulid tühjendanud aegunud tekstidest ja pildialbumitest, rääkimata uute flanell-
piltide kasutusele võtmisest.  Alustavale lastetöötajale on ootamas kingitus!
Täname Jumalat, et võime kasutada evangeeliumi kuulutamise hästitöötavaid meeto-
deid laste hulgas. Ühendus Lapsed Eestis esindab Eestis CEF’i, lasteorganisatsiooni, mis 
tegutseb juba 76 aastat ja täna 187 riigis üle maailma.

Tänulikult jõulurahu soovides Ülle Käärik
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Palvesoove Kirjaklubi lastelt, noortelt 
ja noortevanglast
* Mul on mure oma vanemate pärast. Pal-
vetan, et nad saaksid puhta südame. Aidake 
mind palvetada.  * Mul on väike tütreke, kes  
kasvab nüüd ilma isata, et Jumal teda hoiaks * 
Meie poeg oli Kirjaklubis 8 aastat tagasi, nüüd 
soovib uuesti liituda ja uusi tunde saada. Pal-
vetage tema tervise eest.  * Palvetage, et ma 
saaksin koolis hakkama, nad kiusavad mind. * 
Minu kalli vanaema eest, kes mis armastab. *  

  

“Avastajad-1” lõpetamisel saadame Uue Testamendi, tähtpäevadeks ja jõuluks 
postkaardi.  Kinnipeetavatele saadame ka margiga ümbriku vastuse jaoks.  
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 Õnnistatud jõulupühi ja innukat uut aastat                                                                    
kõigile ÜLE sõpradele ja toetajatele!

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema
kirkust nagu Isast  Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Johannese 1:14
Maailm näeb ainult beebit – parimal juhul. Jüngrid näevad enamat. Me 
nägime Tema kirkust! Kas võiks olla paremat ettevalmistust jõulusõnumi jagamiseks 
lastega, kui täis tähelepanuga vaadelda Isast Ainusündinu kirkust? 

Imetle kirkust, mis särab kummalisest paradoksist, ja Sõna sai lihaks!  
Augustinus (354-430 AD) püüdis kirjeldada kirjeldamatut:

Tema on Isa ilmutaja, ema Looja,
Jumala Poeg Isast ilma emata, inimese Poeg emast ilma isata;

Sõna, kes oli Jumal enne aegade algust; Sõna, mis sai lihaks, kui aeg täis sai.

Vaatle nime au, mis on Jeesusele antud – Sõna. See väeline Sõna, 
millega loodi maailm ja elu.  Jeesuse nimi näitab, et Ta tuli väega ja eesmärgiga 
kinkida uus igavene elu kõigile Jumala poolt valitutele. See nimi annab meile teada, 
et Jumal otsustas maailma kõnetada Jeesuse kaudu. Poeg on Jumala ülim Sõna, 
Jumala magusaim Sõna ja Jumala viimane Sõna. Me leiame Tema Sõnad Piiblist.                                                                                                                    
Tunne rõõmu armu kirkusest Jeesuses! Esimest korda on 
Piiblis kasutatud sõna arm 1. Moosese kuuendas peatükis: “Aga Noa leidis 
armu Issanda silmis” (1Ms 6:8). See tähendab, et Noa meeldis Jumalale. 
Kuidas Jumal näitas oma meelepära? Jumal päästis Noa. See, et Jeesus 
on täis armu, näitab meile, et Temas saavutab Jumala arm kulminatsiooni. 
Jeesuses on Jumala arm ülevoolav. See on enam kui piisav iga patuse jaoks, 
kes kahetseb ja tuleb usus Jeesuse juurde. Arm on Jumala muutumatu 
hoiak iga oma lapse suhtes. Jumala arm Jeesuses ütleb: “Ma armastan sind! 
Ma päästsin sind! Ma aitan sind!” See on võimas, et Jeesus on täis armu!                                                                                                                      
Tunnista tõe kirkust Jeesuses! Kõige Looja Jeesus on tõe allikas. 
Ei ole teist tõe allikat maailmas. Temal on lõplik sõna, Tema on lõplik tõde! 
Seepärast on Tema tõde usaldusväärne. Ja absoluutselt kindel! Jumal annab oma 
tõde teada oma Sõnas Piiblis. Ja selle Sõna järgi peab inimene elama! Seepärast 
toida end ehtsa tõega! Piiblis on ammendamatult tõde vastuseid vajavatele 
küsimustele. Piiblis on palju tõotusi jumalakartliku südame jaoks. Seal on ka 
rikkalikult juhiseid neile, kes vajavad juhendamist. On hea, et Jeesus on täis tõde.                                                                                        
Leia jõudu ja julgustust vaadates Jeesuse kirkusele mõtiskledes selle 
piiblisalmi üle igal päeval saabuval jõulu ajal.  

Meile sündis laps, meile anti Poeg - Jeesus Kristus!

 Kingitused lastetöötajaile Tallinna jõuluseminaril 30. nov. 2013

Alates 1. jaanuarist 2014 asub Lidia Bukina (vasakul) juhtima kohalikku 
tööd Ida-Virumaal ja Kristi Põlva- ja Võrumaal. Parempoolsel pildil 
tutvustab Kristi Järg jõuluprogrammi “Pilt ja raam” Tartu Kolgata 
koguduses 7. detsembril toimunud jõuluseminaril. Alumisel vasakul pildil 
õed Kerli ja Kristi Ruusa Põhikoolis laste ees.  

ÜLE Eesti Teataja

UUED KAASTÖÖLISED - LIDIA SILLAMÄELT JA KRISTI VÕRUMAALT

Väike raamat SAA TUTTAVAKS KUNINGAGA igale lapsele jõuludeks!  
Raamatus on kolm lugu: Jeesuse sünd; Jeesus tervendab halvatu; Jeesuse 
ristilöömine ning ülestõusmine. Eelviimasel lehel tutvustatakse Kirjaklubiga 
liitumise võimalust ja tagakaanel on lastelehe aadress: www.avastajad.ee

Küsi tasuta raamatut: info@lapsedeestis.ee või helista 55 15 985


