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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, Lidia), Kirjaklubi, üldised 
vajadused, lastelaagrid vm.  IGA laps, IGA rahvus, IGA päev  

 

     

Linnalaagrimaterjal 
ENAM KUI KULD.        
Viis lugu kristlasest 
olümpiavõitjate elust 
(Michael Chang, David 
Robinson, Dave John-
son jt), mängud, kutsed, 
plakatid, kuldsalmid ja 
kordamisküsimused.

Konverentsi viimasel päeval toimus palve laste eest ja eriti uue põlvkonna töötegi-
jate pärast Euroopa maades.  Esimest korda ei kutsutud lavale veterane, vaid austava 
nimetusega teerajajaid, kes andsid edasi teatepulga - kätel kantud maakera - noor-
tele alla kolme aasta misjonis töötanud täisajaga töötajatele.  Teerajajate teenete 
plaadi saajate hulgas olid ka Paul ja Audrey Reid (pildil paremal), kauaaegsed CEF 
Euroopa haridusjuhid, kes on ka Baltikumis olnud õpetajateks ja eeskujuks.

Palveta Euroopa laste eest! Palveta lastetöötajate eest!
 

7-13. mail  2013 toimus CEF Euroopa konverents  Württembergi kristlikus kes-
kuses Stuttgarti lähedal Saksamaal.  Konverentsi moto  “Jumala kutse vääriline elu”.                   
Konverentsil osales 350 inimest, nende hulgas 45 last, kokku 39 riigist.

Laste Evangeelne Ühendus (CEF) rajati 1937. a. Irvin Overholtzeri poolt ja on täna-
seks 183 riigis üle maailma. Aastaks 2017 on seatud eesmärgiks  “80 aastaga ümber              
maailma” ehk CEF kõigis 207 riigis. Hea Sõnumi ringide kaudu õpetati 2012. a. Euroopas       
57 822 last. Täisajalisi töötegijad on kogu maailmas 2905, neist 600 Euroopas.  
Eesmärk järgmiseks kolmeks aastaks: jõuda 1,5% lasteni kogu Euroopas.
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Vaaraode
maal

Lastelaager

Korraldaja:

lastele vanuses 6-12     

Koht

Aeg:

Lastelaagrimaterjal                 
“VAARAODE MAAL”
Laagrimaterjali komplekt 
kuueks päevaks: piiblitun-
nid Joosepist, tekst, pildid, 
juhendiraamat, 
plakatid, kutsed, tunnistus, 
pealelõunaprogramm,  mis-
jonilugu järjejutuks.

CEF-i Euroopa konverents  2013  
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KEVAD JA TUNNISTUSTE JAGAMINE VAIDA RAAMATUKOGUS

“Sest Jumala käes pole ükski asi võimatu!” Lk 1:32

Käesolev kooliaasta oli 
juubeliaasta - 20 aastat tagasi 
alustasime Hea Sõnumi ringiga 
Vaida raamatukogus. Juhataja 
Reet Raudkepp on aastate 
jooksul avanud igal pühapäeval 
kl. 14 ukse ja tänaseks on 
tollastel lastel juba oma 
lapsed. Vaidas on juunioride 
rühma jagu noorteismelisi, kes 
ootavad ikka neist hoolivat 
õpetajat ja taibut noortejuhti.

Kas võiks sind kutsuda sellele 
tööle siin Tallinna lähedal? 
Panustamine lastesse on 
Jumalale meelepärane! Nad 
ootavad sind!

KIRI HEEBREALASTELE
Piibliõpetaja Robert J. Morgan CEF Euroopa konverentsil
käis samm-sammult läbi kogu kirja heebrealastele. 
Heebrealaste kirja teema on Hb 10:36 
“Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites
saaksite kätte tõotuse.”
I Jeesus Kristus on suurem kui keegi või miski.
1-2. ptk - Kristus on suurem kui prohvetid ja inglid.
3. ptk - Kristus on suurem kui Mooses.
4. ptk - Kristus on suurem kui Joosua
5. ptk - Kristus on suurem kui VT ülempreestrid
Kristlasele on vajalik regulaarne tahke toit.
Oleme kui laevad, kes vajavad ankrut Hb 6:13-20

II Elamine Jeesusele on olulisem kui miski muu.
Pastor Morgan ütles, et ta on otsustanud pähe õppida Psalmid 150, 
et oma hinge toita, ja andis selle soovituse ka igale lastetöötajale.
Südamest antud soovitus oli: “Toida oma hinge, mitte ära kuula jutlust. 
Ikka häid seemneid, mitte umbrohi!”

Vana Testamendi prohvetite kirjad on olulised, Mooses ja Joosua on 
olulised. Kujutle, sinu kõrval töötavad need Jumala mehed.                                                                                               
Ja ometi on Jeesus Kristus olulisem. 

CEF LEEDU MEESKOND. 
Vasakult tiimijuhid Arturas 
ja Rita, järgnevad Jelena, 
Audrone, Sandra, Kristina 
Marija ja Rolandas. 
Suvel 2013 toimub 
II osa lastetööjuhtide 
intensiivkoolitusest 
Birstonases Leedus. 

CEF SOOME JUHID (paremalt) 
PEKKA, MAARIT JA TAINA.    
Seejärel “teerajaja” tänuplaadiga 
meelespeetud Tuulikki Viitaniemi, 
kauaaegne Eestis teeninud ja hetkel 
Venemaa Karjala suunal töötav 
misjonär Elviira Haponen. Elviira 
on aastate jooksul olnud suureks 
õnnistuseks paljude Venemaa                    
piirkondade lastetöötajatele ning 
aastate eest ka Eestis.  

CEF VENEMAA JUHT RAISA     
ANDREJEVA ABIKAASAGA,  
ÜLLE JA HARRI KÄÄRIK
Venemaalt osales konverentsil 15 
osavõtjat, nende hulgas ka kurtide 
rühm Novosibirskist.  
Konverentsil osales ka Nastja 
Andrejeva perega, kes on 
Kirjaklubi Venemaa töö 
koordinaator. Ootame uusi 
venekeelseid õppetunde. 
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MEIE NAABRID CEF EUROOPA KONVERENTSIL  

CEF LÄTI GRUPI KOOSSEI-
SUS OLID (paremalt) Modrite 
(CMLC tudeng Lääne-Lätist), 
Viktoria (laagrite korraldaja ja 
juunioride töö koordinaator), 
Olga (vene töö juht), tiimijuht 
Indra, Larissa ja Vladimir (Ida-
Läti kohaliku töö juhid).  
Palvesoov: Lätile uus kontor!

Pastor Robert J. 
Morgan, Nashville, 
Tennessee, USA On 
kirjutanud 25 raamatut 
kogutiraažiga 3,5 
miljonit. 
Nende hulgas  
“Red Sea Rules”,  
“Then Sing my Soul” 
1-3 osa, 
“100 Bible verses”, 
“The Promise” jne.
www.robertjmorgan.com

MISJONIKONVERENTS EKNK KOGUDUSES 
Misjonikonverentsil osalemine 
misjoniteemaliste materjalidega oli 
rikastav paljudele. Sai loodud mitmed 
kontaktid ja uuendatud andmebaasi. 


