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Maris Lend
Mina olen esimene ja viimane
Sinul, Issand, on suurus
Looda Issanda peale
Hoia oma keelt
Issanda silmad
Hüüa mind
Küll mu Jumal
Kui nüüd Poeg teid vabastab
Heitke kõik oma mure
Niisiis, kui keegi on Kristuses
Sest ma ei häbene evangeeliumi
See, kes on teis
Jookskem püsivusega
Tulge minu juurde kõik
Jumal on vägev
Kui Jumal on meie poolt
Keegi ei saa teenida
Sest Jumala käes
Ärge kartke!
Armsad, armastage üksteist
Ja olge sõna tegijad
Jeesus Kristus on seesama
Nüüd te olete

&
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Gustave Doré gravüürid

Kaasas  CD
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Ühendus LAPSED EESTIS on mittetulundusühing ja on tulumaksuvabastusega 
ühingute nimekirjas. Seega annetada on koguni kasulik! Ja Jumalale 
meelepärane tegevus. LEÜ esindab Eestis rahvusvahelist lasteorganisatsiooni 
Child Evangelism Fellowship (CEF©) ja Mailbox Club/Kirjaklubi. 

KÜSI LASTETÖÖMATERJALIDE KATALOOGI: info@lapsedeestis.ee  Tel 6572 914, 55 15985  
Lahked annetused väga oodatud: Ühendus Lapsed Eestis Swedbank a/a 2210 2765 8586
Märgi annetuse sihteesmärk: töötegija nimi, Kirjaklubi, üldised vajadused vm.

Lauluraamat PIIBLILAULUD 2 rikastab vaimulikku lauluvara nii 
pühapäevakooli tunnis kui kodus oma lastega Piiblit lauldes.        
Telli laulikud koos CD-ga kõigile oma rühma lastele.
Iga 10 tellitud eksemplari kohta kingime ühe tasuta lauliku koos 
CD-ga.  Tellida võid kodulehelt www.lapsedeestis.ee

Sõnadeta raamat Šnelli tiigi ääres
Eelija
Kuus piiblitundi 1. ja 2. Kuningate raamatu põhjal

5-12. a. lastele

Elava Jumala prohvet

Õpetaja 
juhend ja 
lisaideed

iibliloodP

Ustava Jumala prohvet

Kuus piiblitundi 2. Kuningate raamatu põhjal
5-12. a. lastele

Õpetaja 
juhend ja 
lisaideed

iibliloodP

Ustava Jumala prohvet

Kuus piiblitundi Estri elust 5-12. a. lastele

Õpetaja 

juhend ja 

lisaideed

iibliloodP

Kuus piiblitundi Taanieli elust 5-12. a. lastele

Õpetaja 
juhend ja 
lisaideed

iibliloodP

Taaniel
Tugev Issandas

EELIJA. Kuus piiblitundi 
Eelija elust koos lisa-
ideede ja töövihikutega.
Misjonilugu
“Jalgadega raamat”.

ELIISA. Eliisaga jätka 
selle aasta piiblitunde. 
Komplektis on lisaideed. 
Misjonilugu “Sild kahe 
maailma vahel”.

ESTER. Estri raamatu 
järgi kuus 
piiblilugu koos 
lisaideedega. 
Misjonilugu 
“Viis olulist valikut”. 

TAANIEL. Kuus Taanieli 
piiblitundi on heaks 
jätkuks Vana Testamendi 
lugudele. Kaasas 
töövihik. Misjonilugu 
“Kõike väärt”.

Piiblitunnid 2013/2014 

Misjonilugusid suveks
Tormid, purjed ja lõunameresaar
Põnev lugu arst Martin Reiserist 6 
tunniks (soovitav kasutada laagris). 30 
värvilist A4 pilti ja tekst.
Charles Studd
5 õppetundi misjonäri elust, kes sündis 
Inglismaal ja läks Hiinasse. Peale perega 
tagasipöördumist Inglismaale, läksid nad 
peagi Indiasse ja Aafrikasse. Pildiraamat 
ja tekst. 
Koos Läti laste heaks
Misjoniprojekt lastele viieks nädalaks. 
Võimalus õpetada lapsi nägema ka naa-
berriigi laste vajadusi. Viis tõestisündi-
nud lugu Läti CEF tööst koolides, Hea 
Sõnumi ringides, laagris jm.  
Vangide ingel
Lugu Mathilda Wredest, kes pärines balti 
aadlisoost ja kellest sai misjonär Soome 
vangide hulgas. Komplektis 10 pilti ja 
kuldsalm.
Jim Elliott
Misjonitunni komplekt Jim Elliottist 
ja tema sõpradest 2 tunniks. Sisaldab 
värvilised pildid, ideid misjoniteema 
õpetamiseks ja mänge. 
Tabeeba
Viieosaline jutustus kirjanik ja misjonär 
Patricia St. Johni elust.

1-3. juunini toimus Šnelli tiigi ääres suures telgis 
iga päev kl. 12.00 -14.00  festivali  programm 
lastele.  Festivalil osalesid Oleviste kiriku las-
tetöötajad ja LEÜ kaastöölised. Väikeses telgis 
jutustasid vabatahtlikud kogu päeva jooksul 
soovijatele lugu sellest väikesest raamatust, 
milles pole ühtegi sõna ega pilti. Ja ometi kõne-
tab Sõnadeta Raamat maailma imelisima looga 
Päästjast Kristusest ka täna.
Sõnadeta raamatu värvid - kuldne meenutab 
Jumalat ja kuldset taevakodu; must tuletab 
meelde patupimedust; punane on lahendus 
Kristuses; valge lehekülje juures kõneleme puh-
ta südame võimalusest ja roheline on vaimuliku 
kasvu meelespea. Pildil on esiplaanil õpetaja 
Silvia koos lastega meisterdamas viievärvilist 
südant.

Lastele, kes ootasid järjekorras, 
et kuulata seda imelist lugu, anti 
võimalus ka palves Jumalaga 
suhelda. Ja Jumal kuuleb alati! 
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LEÕ-1 järgmine kursus Tallinnas algab OLEVISTE 
KIRIKUS 

TOIMUS JUUNIORIDE ÕPETAJATE KURSUS 

Augusti lõpul, enne kui algab kooliaasta. Ole varustatud ja valmis 
õpetama lastele Piibli tõdesid kaunite näitlike vahendite ja pildialbu-
miga. Saad motiveeritud!
Kursus algab 19. augusti õhtul kl. 18.00-21.15. Kiirusta regimisega. 
Edasine info peale seda. Jälgi teateid! 
Kuni 10.06 toimuvad suvelaagri Hiina seiklus nõupidamised igal          
esmaspäeval kl. 18.00 lastetoas.

Ammuoodatud juunioride juhendajate kursus sai teoks märtsis. Kursuse viisid läbi Viktoria 
Bortko ja Jelena Golubeva Lätist.  Kursus oli mõeldud neile, kes soovivad õpetada Jumala 
sõna noortele teismelistele vanuses 11-14. a. Kursuse jooksul said  13 inimest motiveeritud 
töötama teismelistega, varustatud materjaliga vähemalt pooleks aastaks ja sooritasid ka 
vajalikud arvestused kursuse teoreetilise osa lõpetamiseks. Teine samasugune kursus on 
planeeritud juba sügisesse, olge nobedad regima, kohtade arv on piiratud.

Kutsu meie misjonitiim 
õpetama ka Sinu kogu-
duse noori ja hingelt noori 
lastele jutustama lugu 
Sõnadeta Raamatust. 
KÕIK VAJALIK ON  
OLEMAS SELLEKS, ET 
VIIA LÄBI SÕNADETA 
RAAMATU PÄEV VÕI 
ÕPETADA LAPSI LUGE-
MA SÕNADETA RAAMA-
TUT 5 PÄEVA JOOKSUL. 
     Lapsed naudivad seda 
imet, kui mõistavad nende 
värvide tähendust ja 
suudavad teistele ka sellest 
rääkida.   Mis veelgi põne-
vam, nad võivad saada ise 
puhta südame uskudes 
Jeesuse nimesse. 
Laulsime Piibli kuldsalme: 
Alguses lõi Jumal 
1Ms 1:1
Aga kõigile... Jh 1:12
Sest nõnda  Jh 3:16
Ja olge sõna tegijad 
Jk 1:22
Lastele meeldisid väga   
hea sõnumiga laulud:
Kuidas mina pääsen 
taevasse ja Oma silma 
hoia kõike vaatamast
Sõnadeta raamatu  ka-
sutamiseks on mitu 
võimalust: räägi selle abil 
evangeeliumi või kasuta 
raamatut, et teada saada, 
kuidas laps Jumala pääste-
teed mõistab. Ometi on 
hea meeles pidada, et 
Sõnadeta raamat ei asenda 
kunagi Piiblit.
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SÕNADETA RAAMAT KA SINU KODUKOHA LASTELE

LASTE  EFEKTIIVNE ÕPETAMINE   1. ASTE PÕLVAMAAL

 maila, ülle, diana, silvia, ella, ain, vilja

 ülle õpetab kuldset lehekülge

 diana jutustab sõnadeta raamatut 

 aet õpetab rohelist lehekülge

 katrin, ave, lembi, ain, pille, sirja, teele, carl       vilja, sirja, mari

 Lapsele nõuandmise arvestus: James Larson, Jannar Järg, Kerli Perend, Merle Kösler


