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Kursusele on oodatud kõik, kes on 
lõpetanud LEÕ-1 kursuse, 
kes töötavad lastega või 
soovivad taasalustada.
Kokku 30 tundi ja 3 nädalavahetust.
Lõpetanutele tunnistus!

Viis piiblitundi maailma loomisest  ja lisakomplekt. 
Uudisena on ilmunud komplekt eelkooliealistele 
lastele, lisapildid ja mänguideed, eakohane 
õpetamismetoodika. 

PATRIARHID
Viis piiblitundi flanellile ja 
pildiraamat. Lisaideed, 
kuldsalmid ja misjonilugu 
“Paugutajad ”.

JOOSEP 
Viis piiblitundi flanellile ja 
pildiraamat. Lisaideed, 
misjonilugu “Prügivedaja 
Ernesto”. 

JEESUSE ELU I ja II osa 12 piiblitundi Jeesuse 
sünni ettekuulutusest Tema imetegudeni. 
Komplektide juures on misjonilood.  
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TELLI LASTELE TUTvUSTAmISEKS JA 
TASUTA JAgAmISEKS

SAA TUTTAvAKS 
KUnIngAgA
Raamatus on kolm lugu 
Jeesusest ja värvilised 
pildid: Jeesuse sünnist, 
halvatu tervendamisest
 ja ülestõusmis-
pühadest.  

AvASTAJAD-2
Juulis ilmus trükist Kirjaklubi 
“Avastajad-2” seeria 12 õppe-
tundi. 
Neljavärvitrükis materjal on 
toeks laste vaimulikul kas-
vamisel. Kas Sinu koguduse 
inimesed tahaksid osaleda?

Laste efektiivse õpetamise 2. astme kursus  
Tartus, Kolgata koguduses 2. oktoobril kl. 9.00-17.15 (I moodul)
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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

Valik teemasid:
Kasvamine Piibli lugemises ja palves.
Kristlasest lapse eest hoolitsemine. 
Kasvamine Jumala tundmises. 
Kohalkäimise julgustamine.
Erineva usulise tagapõhjaga lapsed.
 

REgISTREERUmInE KURSUSTELE On vAJALIK! 
Tel. 55 15 985  *  info@lapsedeestis.ee  *  www.lapsedeestis.ee    

Piibliõpetus lapsest.
Päästesõnumi õpetamine
Piibliloo ettevalmistamine. 
Lapsele nõu andmine.
Hea Sõnumi ringi alustamine.

Laste efektiivse õpetamise 1. astme kursus  
Tallinnas, Oleviste kirikus 8. okt. kl. 18.00  ja  9.okt. kl. 9.00 (I moodul)

Kursusele on oodatud kõik, kellel huvi 
lastetöö vastu, armastavad lapsi ja 
on Jumala poolt kutsutud. 

LASTELE KODUS UURImISEKS 
KIRJAKLUbI ÕPPETUnnID 

P E O P R O g R A m m I D   2 0 1 0 / 2 0 1 1              
1. poolaasta

TÄIUSLIK ISA
Jutustus isadepäevaks.
Komplektis 8 pilti, kuldsalm 
ja tekst. 

ORAvAPIDU
Sügispeo või lõikuspüha 
materjal. Lugu “Varandus 
taevas”, mängud käbide, 
pähklite ja tõrudega.

KUIDAS DAJAKID 
ÕPPISID AnnETAmA
Lõikustänupühaks, flanellid ja 
pildid, kordamismäng. 

KUnIngALAPSED

ALgUSES 

TOm ÄRKLIKORRUSELT
Lugu poisist, kes kasutas huvi-
tavat meetodit evangeeliumi 
kuulutamiseks. Põnev järjejutt 
igas pühapäevakoolis.

Programm kuninglikuks sünni-
päevapeoks. Ideed, meisterdused,  
mängud, kutsed, piiblilugu 
kuningas Joosijast. 



Palveta Pärnumaa laste, lastetöö ja töötegijate eest! 
Palveta Kristeli ja tema perekonna eest!
Palveta, et  Jumal puudutaks kristlaste südameid toetama eelkooli-
ealiste programmi valmimist! See on Kristeli südameasi! 
Annetuse eesmärgiks lisa: “Eelkooliprogramm”

SAAmE TUTTAvAKS

CEF - Child 
Evangelism 
Fellowship- 
Laste 
Evangelisatsiooni 
Ühendus 
on rajatud 1937. a.   
Tänaseks on CEF 
162 riigis ja eelmisel 
aastal jõuti 
Hea Sõnumiga üle
10 miljoni lapseni. 

4. septembril püha-
päevakooliõpetajate 
päev OLEvISTE kirikus 
CEF Euroopa direktor 
Gerd-Walter Buskies (ees 
keskel) kõneles teemal “Viis 
põhjust, miks investeerida 
lapsesse”. Ülle Käärik teemal 
“Liiga väikesed, et ignoree-
rida”.  Õpetajaid tervitasid 
lauluga Ott Indermitte, Heili 
Meibaum ja lastekoor Maris 
Lend’i uute piiblilauludega. 

4. septembril said kokku 
LEÕ-1 ja LEÕ-2 kursuste 
juhendajad ja Kirjaklubi 
abilised
Tore kohtuda meie uue Eu-
roopa juhiga ja rääkida meie 
tegemistest ja plaanidest.
Pildil vasakult: Polina, 
Svetlana, Signe, Valentina, 
Monica, Sandra, Amino, 
Merike, Ella. 
Pildile ei jõudnud kahjuks 
Jelena, Mattias, Kristel, 
Lidia, Ene ja tõlgid. 
Sandra (sinises keskel): 
“Nii tore oli koos olla, lapsed ja 
lastetöötegijad!”  

TAgASIvAADE

5. septembril alustas tööd Hea Sõnumi ring Vaida raamatukogus. Õpetaja Üllega
Piiblilaule õppinud lapsed soovisid alustada lastekooriga. Nende unistus on laulda kirikus!

 Kristel Elmi Sindist, Pärnumaalt

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

26. juunist - 6. augustini 2010 (6 nädalat) oli mul imeline 
võimalus õppida Lasteteenistuse juhtide intensiivkursusel  
CEF-i Instituudis (CMLC), Šveitsis, Kilchzimmeris, kus asub ka 
CEF-i Euroopa peakontor.
Meid oli kokku 9 õpilast erinevatest riikidest : Põhja-Iirimaalt, 
Saksamaalt, Lõuna-Koreast ja mina Eestist. Õppeaineid oli palju:  
piibellik alus lastele evangeeliumi kuulutamiseks, lapse juhtimi-
ne Kristuse juurde, päästetud lapse vaimulik kasv,  näitlike 
õppevahendite valmistamine, eelkooliealiste laste õpetamine, 
kuidas juhtida erinevaid lasteteenistusi ja palju muud vajalikku, 
mida kõike ei jõua siin loetleda.

Nende õpingute ajal tundsin, kuidas minu juured kasvavad 
sügavamale. Jumal kinnitas teadmist mu sees, kui eriline on 
olla kutsustud lastetöösse. See on imelisim ja parim kutse ja 
suur vastutus. Lapsed on parim põllumaa, kuhu saame külvata 
Jumala head seemet  - Tema Sõna. Lapsed on põllumaa, mis 
kannab head vilja.
Meie rahva ainus lootus on, et me lastetöötegijatena täidame 
oma kutsumust pühendumisega, kuulutame lastele evangee-
liumi ja õpetame neile Jumala Sõna, et kasvaks uus põlvkond, 
kes tunneb Issandat ja teenib Teda (Tn 11:32b, Õp 29:18, 
Ps 78:6-7).
Tahan olla õnnistuseks Pärnumaal, kus elan, ja julgustada iga 
lastetöötegijat Eestimaal mitte alla andma, kui oled kogenud 
Jumala kutsumist kuulutada lastele evangeeliumi. 
Otsi Issandat, teeni Teda kogu südamega, õpi ja täienda en-
nast, et võiksid lastele anda parima! Sa oled kutsutud ühe kalli 
ja erilise kutsumisega. Jumal on usaldanud oma tallekesed 
Sinu kätte, et sa neid söödaksid (Jh 12:15). Ära otsi tunnustust 
inimestelt. Tea, et Jumal näeb su tööd!
„Olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, 
teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine.“ 1Kr 15:58
Õnnistatud uut õppeaastat!

Kristel Elmi

UUS ALgUS
Kristel ja Urmas Elmi 
ja perekonna eest 
palvetab 4. sept.
Jukka Repo.

Palveta beebide ja eelkooliealiste laste eest Eestis! 


