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Pühapäevakooliõpetajate päev

Peakõneleja CEF (Child Evangelism Fellowship)
Euroopa direktor ja pstor Gerd-Walter Buskies

ALGUSES 
Viis piiblitundi maailma loomisest koos 
lisaideede ja töövihikutega. Misjonilugu 
“Jalgadega raamat”. Uudisena on ilmu-
nud komplekt eelkooliealistele lastele, 
lisapildid ja mänguideed, eakohane 
õpetamismetoodika. 

PATRIARHID
Komplektis on 
lisaideed, kuldsalmid 
ja misjonilugu 
“Paugutajad ”.

JOOSEP 
Viis piiblitundi flanellil 
või pildiraamatus. 
Lisaideed, kuldsalmid 
ja misjonilugu 
“Prügivedaja Ernesto”. 

JEESUSE ELU I ja II osa
12 piiblitundi Jeesuse 
sünni ettekuulutusest
Tema imetegudeni. 
Komplektide juures 
misjonilood  “Trummi-
põrin minu südames” ja 
“Mägede rajad”.

P I I B L I T U n n I D   2 0 1 0 / 2 0 1 1 

ÜLE Eesti Teataja

21. augustil toimub 
Pühapäevakooliõpetajate päev  

Sillamäel, Kalda 21 kl. 11.00 - 15.30  info: 55 54 5259 

Kas soovite kuulutada oma piirkonna lastele evangeeliumi sõnumit? 
P R O J E K T    K I R I K    L A S T E L E

SAA TUTTAvAKS 
KUnInGAGA
Raamatus on kolm 
lugu Jeesusest ja 
värvilised pildid: 
Jeesuse sünnist, hal-
vatu tervendamisest 
ja ülestõusmis-
pühadest.  

AvASTAJAD-2
Juulis ilmus trükist 
Kirjaklubi “Avastajad-2” 
seeria 12 õppetundi. 
Neljavärvitrükis materjal 
on toeks laste vaimuli-
kul kasvamisel. Kas Sinu 
koguduse inimesed 
tahaksid osaleda?

LAPSE 
vääRTUS

Õpetajate kooliaasta pidulik avamine Oleviste kirikus
4. septembril 2010 kl. 10.00 - 15.30

Kohtumine Kirjaklubi lastega

Helilooja Maris Lend tutvustab 
oma lastekooriga uusi piiblilaule. 

Saadaval rohkesti õppematerjale. 

Kõige suurema tiimiga kohaletulnud Pühapäevakoolile kingitus!
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Kallis sõber!
Jumal armastab meid nii väga, et Ta tegi meile parima kingituse, mis 
võimalik. Ta kinkis meile Päästjaks oma Poja Jeesuse Kristuse. Piibel 
ütleb: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusün-
dinud Poja on andnud, et ükski kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid 
et temal oleks igavene elu.“ (Johannese 3:16.)

Jumal tahab, et me teaksime, kes on Jeesus ja mida Ta on teinud meie 
heaks. Nii on Jumal meile andnud neli kirjeldust 
Jeesuse elust. Neid raamatuid nimetatakse Piiblis 
evangeeliumiteks ja neid kutsutakse nelja mehe 
nime järgi, keda Jumal valis evangeeliume kirjuta-
ma: Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.

Johannes räägib oma evangeeliumi alguses Jeesusest kui Sõnast. 
Johannes kirjutas: „Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli 
Jumal.“ (Johannese 1:1.)

Issand Jeesus on alati olnud. Juba enne kui maa, päike, 
kuu ja tähed loodi, oli Ta oma Isa, oma Jumala juu-
res. Ta on Jumala Poeg. Kuid siis tuli aeg, kui Ta 
sai inimeseks ja elas siin maa peal. Piibel üt-
leb: „Sõna (Issand Jeesus) sai lihaks ja elas 
meie keskel...“ (Johannese 1:14.)

JUMALJeesus Kristus on

Jeesus on

Jumala Poeg

KIRJAKURSUS 2. KURSUS 1. TUND
AVASTAJAD-2
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Janar
ja tema 
salamõõk
Edna Menzies

1. PEATÜKK
Tühjad lillepotid

Janar hingas kergendatult, kui koo-
likell helises. Ta tahtis leida Karli, et 
jutustada talle, mis oli juhtunud eelmisel 
päeval. Nähes teda, trügis Janar kori-
doris läbi lärmaka seltskonna, haaras 
tal varrukast ja ütles: „Kuule, Karl, ma 
tahan sulle midagi põnevat rääkida. Kas 
sa saad minu juurde tulla?” 

„Muidugi,” ütles ta, „ma võtan oma 
kooliasjad ja olen kohe siin tagasi.”

Poisid läks Janari juurde ja istusid 
õuemurule. „Mida sa siis tahtsid mulle 
põnevat rääkida?” küsis Karl.

„Mäletad, me rääkisime sellest, 
mis siis saab, kui inimene ära sureb?” 
meenutas Janar. „Me käisime eile kirikus 
tädi, onu ja onutütar Kristiga, kes on 
just meie tänavale kolinud.”

„Kristi pühapäevakooliõpetaja rää-

kis, et Piiblis on öeldud, et me oleme 
kõik patused ja patu palk on surm.” 

„No nii, Janar, igaüks teab, et me 
kõik sureme ükskord,” mõnitas Karl. 

„Õpetaja rääkis, et on kahesugust 
surma,” jätkas Janar. „Peale meie keha 
surma, on olemas ka igavene surm, mis 
tähendab lahusolekut Jumalast ja iga-
veseks põrgusse minekut. Kuid Jeesus 
suri, et võtta enda peale karistus meie 
pattude eest. Kui me kahetseme oma 
pattu ja kutsume Jeesuse oma ellu kui 
patust Päästja, siis andestab Ta meie 
patud, tuleb meie südamesse ja annab 
meile igavese elu. Kui siis meie keha 
sureb, võtab Jeesus meid igaveseks enda 
juurde taevasse elama.”

„Nii, nii,” Karl ei olnud just väga 
vaimustuses Janari räägitud suurepäras-
test uudistest.

„Nii ma siis, ma... ma... jäin pärast 
pühapäevakoolitundi õpetajaga rääki-
ma,” jätkas Janar. „Ma palusin, et Jeesus 
annaks mulle andeks ja oleks minu 
Päästja. Ja seda Ta tegi. Ma tean, et Jee-
sus tuli minu südamesse. Õpetaja näitas 
mulle Piiblist, mida Jeesus ütles: „Ma 
annan neile igavese elu ja nad ei hukku 
kunagi.” Ma tahaksin, et ka Sinu ellu 
tuleks Jeesus kui Päästja, Karl. Ma tean, 
et sa rõõmustad niisamuti nagu mina.”

 Karl veeretas end murul, kulm kort-
sus. „Ei, Janar, ma pole sellest huvitatud. 
Mu õde Liisa tuli eelmisel aastal laagrist 
koju ja ütles, et ta sai päästetud. Mõnda 
aega oli ta tõesti mõnus ja tore, kuid 
see ei kestnud kaua. Ta peab end veel 
hullemini üleval kui varem. Ma vaatan, 
kuidas see sulle mõjub, enne kui ma ise 
proovin.”

Karl tõusis ja läks tagumise aiavärava 
juurde. „Tänan sind, Janar, et kutsusid. 
Kohtume pärastpoole.”
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Kes keeras naabriperenaise 
lillepotid kummuli?

Mida teeb nüüd Janar järgmiseks?
Oota põnevusega järgmist peatükki 
Janarist, mida saad lugeda järgmises 
õppetunnis.

Janar oli ülimalt pettunud nähes 
Karli väravast välja minemas. Tal ei õn-
nestunud oma sõpra Jeesuse tähtsuses 
veenda. Janar otsustas aga Karlile tõesta-
da, et kristlaseks olemine muudab tõesti 
inimese elu.

Järgmised päevad koolis ei olnud 
Janarile kerged. Teised märkasid, et ta 
ei ropendanud enam ega rääkinud ka 
õpetajatele vastu. Kui ta keeldus teiste 
poistega kommivargusest nurgapealsest 
poest, sai ta hüüdnimeks „vaga vend”.

Karl ei öelnud midagi, kui teised 
Janarit narrisid, kuid ta jälgis mängu. 
Janarit pani aga muretsema, et Karl 
hakkas üha enam aega veetma ühe ehtsa 
pahareti Aleksiga.

Reede õhtupoole lahkus Janar koo-
list üsna kehvas tujus. Tibutas vihma ja 
ta pidi kiirustama, et naabriaias oma töö 
enne lõpetada, kui päris sajuks läheb.

Kui ta ümber nurga naabri aeda hak-
kas minema, nägi ta kedagi, vihma kait-
seks tõmmatud jope üle pea, aiast välja 
jooksmas. Ja otse Karli aia suunas.

Janar pomises omaette: Imelik, miks 
Karl minema jooksis. Ta ju teadis, et ma 
siia täna tööle tulen.”

Kui ta maja ette jõudis, vajus ta suu 
ehmatusest lahti. Kõik lillepotid olid 
kummuli keeratud ja lilled rohule laiali 
loobitud. Küll majaperenaine alles pa-
handab, kui ta koju jõuab,” mõtles Janar. 
Ja samas otsustas ta joosta Karli maja 
juurde. Karl hakkas just garaaži ust sul-
gema, kui Janar tal hõlmast kinni haaras. 
„Sa igavene röövel!“ karjus Janar raevu-
kalt. „Miks sa need lilled ära lõhkusid? 
Tahtsid mulle jama keerata?“

„Jäta mind rahule! Mina pole neid 
lillepotte puutunud,“ vastas Karl.

„Aga, muidugi sina!“ karjus Janar ja 
lükkas Karli. „Ja sina teed selle segaduse 
ka korda!“

„Ha-ha-ha!“ kostus garaažist Aleksi 
hääl. „Ma ütlesin sulle, Karl, et Janari 
religioosne jama ei pea kaua vastu!“

„Tõesti, sul on vist õigus. Janar ei 
saa enam ka naljast aru,” ütles Karl põlg-
liku häälega.

„Nali!” karjus Janar vihast punetava 
näoga. „Sina nimetad kellegi aia pahu-
pidi keeramist naljaks! See on ilmne 
alatus.” Janar pöördus minekule. Kogu 
ta sisemus kees.

Ta tuli tagasi perenaise aeda. Pani 
mulla tagasi pottidesse ja istutas lilled 
uuesti tagasi. Siis kastis ta lilli ja läks 
koju tagasi.
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Kirjuta siia oma arvamus, küsimused või mida sellest tunnist õppisid 
(kui tahad nõu küsida oma murede kohta kodus või koolis, siis pane ka 
need küsimused teele):

Kirjaklubi
Hiiu 3a
11619 Tallinn

Copyright © 2002 The Mailbox Club® International. Kõik õigused kaitstud.

Meil on kirjaklubi õppetunde erinevatele vanustele. 
Kas sul on sõpru, kes tahaksid ka neid tunde posti teel saada? Palun 

kirjuta selgelt nende nimed, vanused ja postiaadress eraldi lehele ja saada 
see koos vastuslehega meile. Ütle kindlasti ka sõbrale, et oled meid 

palunud talle kirjaklubi tunde saata.

2. kursus 1. tund
AVASTAJAD-2

Teemad:
1. Viis põhjust, miks investeerida lapsesse.
2. Liiga väärtuslikud, et ignoreerida. 
3. Projekti KIRIK LASTELE tutvustamine. 
4. Eduka pühapäevakooli eeldused.
5. Uudiseid Kirjaklubist ja Avastajate lehest.
6. Käsitöö meistriklass 

Lähem info tel. 55 15 985 
  info@lapsedeestis.ee       www.lapsedeestis.ee    



11. septembril algab LEÕ-1 Tartus, võru 18, vene keeles.                      
18. septembril algab LEÕ-2 K-Järvel, Torujõe 5, vene keeles.              
2. oktoobril algab LEÕ-2 Tartus, eesti keeles.

Registreerumine vajalik! 
Jälgi infot kodulehel ka teistes linnades algavate kursuste kohta.

Palveta, et palju lapsi liituks www.avastajad.net lehega! 

SÕnADETA RAAMAT
IGALE LAPSELE
11. - 12. juunil osales LEÜ 
Tartus EELK kirikupäeva ja 
laulupeo OAASis.
Kohtusime Kirjaklubi lastega, 
tutvustasime Hea Sõnumi 
ringi võimalust ka lasteaeda-
des. Hanna Maria ja Mirjam 
jutustasid lastele Sõnadeta 
raamatu lugu. 
Kirjaklubi tunnistuse saab 
Jane Soosaar Kilingi-Nõm-
melt.
Kirjaklubi käis külas 
TILSI LASTEKODUS
PÕLvAMAAL 18. JUUnIL. 
Viis last lõpetas sel päeval 9. 
klassi. Palju aastaid on lapsed 
kirjutanud Kirjaklubisse ja 
enamus on läbinud kõik 
tundide seeriad. Mitu last 
näitasid, kui hoolikalt on nad 
kirjad sidunud paelaga kokku 
ja peitnud madratsi alla. Kin-
gituseks saadud Uus Testa-
ment oli samuti varandusena 
kindlas kohas. Imekaunis 
loodus ja laste kristlikku 
arengut toetavad juhendajad 
on neile lastele suur kingitus 
tulevikuks. 

vAIDA RAAMATUKOGUS 
taasalustas sõbrapäeval Hea 
Sõnumi ring. Tunnid toimusid 
igal pühapäeval.  Mais oli 
lõpetajaid kokku 73. 
1992. aastal alguse saanud 
Hea Sõnumi ringist on mit-
metel tollastel lastel juba oma 
pere ja lapsed. Ele tuli tundi 
koos oma kolme lapsega, Erle 
oma pojaga. 
Pildil ootavad lapsed 
osalemise eest kleepse HSR-i 
liikmekaardile. 

TAGASIvAADE

Laste efektiivne õpetamine 1. ja 2. aste 2010 sügiseL

Tere!
 ... Ma usun, et Stefanile (6 a.) oli kõige lõbusam lugeda 
lindude ja loomade kohta. Sandrale (9 a.) meeldisid 
kõik need lood ja et sai vastuseid kirjutada. 
Minule (14 a.) meeldis aga üleüldine vaikne aeg ja see, 
et isegi mina sain nuputada ja mõnikord ei oskandki 
kohe õigeid vastuseid anda. 
Seiklused on meil nüüd aga otsas ja lõpetatud. Seda 
Piibliga akent olen ma ka juba lugenud ja see on veel 
poolik. 
Tervidades S.M.S

22. mail  Tartu Kolgata koguduses seminar teemadel “Lahutatud lapsed” ja 
 “Jumal räägib kõigis keeltes” 
29. mail   suveseminar Pärnu Immaanuelis “Sõnadeta raamat”
31. mail  suveseminar Kuressaares nelikaare kirikus “Sõnadeta raamat”

Sõbrapäeva üritustest Märjamaal sai alguse iga-reedene Hea Sõnumi ring. 
Pidulik lõpetamine toimus emadepäeval Märjamaa Vabakoguduses.

hullult põnevad seiklused
näpuotsaga allalaadimisi
mõtisklusi vaikseks ajaks
naljakad värvipildiduhked e-kaardidparimad reisijuhid,kes tegelikult ka sinu
eest palvetavad
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TAGASIvAADE

LAPSE KIRI

Palun palveta laste eest iga päev, igal jumalateenistusel, igas palves!

toimunud seminarid


