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Lasteloengud
I HINGAMISPÄEV

„On aeg pere ülistus-
hetkeks,” hüüdis isa. 

„Tooge oma Piiblid.”
Luukas, Tessa ja Jaak võtsid 

oma Piiblid ja pärast palvet küsis 
isa: „Kas teate, et kunagi oli 
selline aeg, et inimestel polnud 
kodudes Piibleid?” 

„Kas neid polnud Piibli ostmi-
seks raha?” küsis Jaak.

„Piiblid ja teised raamatud 
olid väga kallid, kuna neid kir-
jutati käsitsi,” seletas ema. „Ja 
veel, Piibel oli ladina keeles ja 
enamus inimesi ei osanud seda 
lugeda.”

„Aga kuidas nad õppisid 
Jeesuse elu kohta?” küsis Tessa.

„Pastor rääkis neile kiri-
kus lugusid Piiblist,” ütles isa. 
„Probleemiks sai aga see, et osa 
inimesi ütles, et Jumal oli karm 
ja tahab inimestele haiget teha. 
Luukas, kas sa palun loeksid 
Psalmidest 11:7?”

Luukas luges: „Sest Issand 
on õiglane, ta armastab õiglust; 
õiged saavad näha ta palet.”

„See salm räägib meile, et 
Jumalal on alati õigus. Ta ei ütle, 
mõtle ega tee midagi, mis on 
vale,” ütles isa.

„Saatan valetas Eedeni aias 
Eevale ja Eeva uskus teda,” ütles 
Jaak. „Ta ei usaldanud Jumalat.”

„Jumal tahtis olla kõigi oma 
sõpradega,” ütles isa. „Aga 
kui maal oli juba rohkem ini-
mesi, siis mõned inimesed 
hakkasid ütlema, et Jumal oli 
Saatana vastu liiga karm ja 
mittearmastav.”

„Martin Luther, noormees, 
kes elas Saksamaal, kuulis jutte 
karmist Jumalast ja oli kindel, et 
Jumal on ka tema peale pahane. 
Seega ta püüdis elada täiuslikku 
elu,” ütles ema. „Ta õppis ladina 
keeles lugema ja õppis advokaa-
diks. Ühel päeval, keset jubedat 
tormi, tõotas Martin elada ja 
töötada Jumalale. Temast sai 
pastor ja ta õppis veel rohkem 
Jumala Sõna. See aga ei teinud 
Martinit õnnelikumaks. Martin 
uskus, et ta peab elama ideaal-
set elu. Mida rohkem Martin 
püüdis, seda õnnetumaks ta 
muutus.”

„Kui Martin armastas Jeesust, 
miks ta siis õnnetu oli?” küsis 
Tessa. „Me räägime sellest täp-
semalt homme meie ülistushet-
kel,” ütles isa.

Piiblisalm
„Kogu Pühakiri on Jumala sisen-
datud ja kasulik õpetamiseks, 
noomimiseks, parandamiseks, 
kasvatamiseks õiguses, et 
Jumala inimene oleks täiesti 
varustatud ja valmis igale 
heale teole.” Pauluse 2. kiri 
Timoteosele 3:16, 17

Tegevus
Kui sa mõtled Jumala peale, mil-
line pilt sulle silmade ette tuleb? 
Joonista pilt Jumalast ja näita 
seda oma perele.

Mõtlemiseks
Kui sul ei ole Piiblit, siis kuidas 
sa saad meelde jätta neid asju, 
mida Jumal tahab, et sa Temast 
teaksid? 

Laste palvenädalajutud kirjutasid Gary Wagner ja ta naine Deena 
Bartel-Wagner. Gary töötab pastorina New Yorgi koguduste liidus. Deena 
kasutab oma andeid toimetajana  peakonverentsi kaplaniteenistuses. 
Nad ootavad innukalt Jeesus Kristuse, meie Päästja tagasitulekut. 

Jutud tõlkis Kristiina Toome, Madli Vahtramäe ja Helena Ploompuu

Tõde JUMALA kohta
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Luukas ootas väga pere ühist 
ülistusaega. Ta tahtis Martin 

Lutheri elust rohkem teada 
saada. 

Pärast seda, kui Tessa oli 
palve teinud,  arutles isa teemal, 
et patt tuli maailma sõnakuul-
matusest ja see eraldas inime-
sed Jumalast. Isa tuletas perele 
veel meelde, et Saatan soovib, 
et inimesed usuksid, et Jumal on 
karm ja mittearmastav. Martin 
Luther uskus seda ja proovis 
alati kõike teha ise ja elada täius-
likku elu.

„Ühel päeval, kui Martin 
luges Pauluse kirja roomlastele, 
siis midagi temas muutus,” ütles 
isa. „Loeme roomlastele 1:16, 
17: „Sest ma ei häbene evan-
geeliumi, see on ju Jumala vägi 
päästeks igaühele, kes usub... 
Sest Jumala õigus on ilmunud 
evangeeliumis usust usku nii 
nagu on kirjutatud: „Aga õige 
jääb usust elama.” 

Luukas küsis: „Kas Jeesuse elu 
ja lugu pole mitte hea uudis?”

„Just nii,” julgustas isa. 
„Paulus ütles, et kui inimesed 

usuvad Jumala Sõna ja seda, et 
Jeesus suri, siis Jumal saab neid 
päästa,” ütles Luukas. 

„Ma ei ole aga kindel, mida 
tähendab „usust õige”.

„See tähendab, et usust 
õige on inimene, keda Jumal 

ei süüdista üheski tema vales 
teos,” ütles isa. „Roomlastele 
3:10 ütleb, et ei ole ühtegi õiget, 
ei ühteainsatki. Jumal on ainuke, 
kellel on alati õigus. Martin sai 
aru, et kiri roomlastele räägib 
sellest, et Jumalal oli plaan 
valmis, kuidas inimesed patust 
päästa. Kui Jeesus suri ristil, siis 
oli see ka osa plaanist.  Meil 
peab olema usku, et Jumal pääs-
tab meid.”

„Martin hakkas sellest tei-
sele inimestele rääkima,” ütles 
ema. „Ta kirjutas isegi 95 teesi 
ja naelutas need Saksamaal 
Wittenbergi kiriku ukse külge. 
Siis said ka teised õppida sellest, 
et Jumal soovib, et me usaldak-
sime Tema plaani.” 

„Kuskil samal ajal oli mees 
nimega Johannes Gutenberg, 
kes leiutas trükimasina, mida sai 
kasutada Piiblite trükkimiseks,” 
ütles isa. „Siis hakati ka Piibleid 
saksa keelde tõlkima. Peagi said 
paljud lugeda ja omada Piibleid 
omas keeles.”

Piiblisalm
„Sina oled õige, Issand, ja su 
seadused on õiglased. „  
Psalm 119:137

Tegevus
Leia kaardilt Wittenbergi linn 
Saksamaal. Tee nimekiri mil-
lest sa tahad Jumalast teistele 
rääkida.

Mõtlemiseks
Mis sa arvad, kas Martin 
Lutherilt nõudis palju julgust, 
enne kui ta oma nimekirja kiriku 
uksele naelutas? 

Lasteloengud
PÜHAPÄEV

Jumala päästeplaan
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Luukas ja tema pere avasid 
hoiuruumi ukse ja hakka-

sid tööriistu välja võtma. Tuul 
oli ööga palju kahju tekitanud. 
Tessa ja Jaak hakkasid oksi kor-
jama. Ema saatis Luukase isale 
appi, kes parajasti sättis majasei-
nale redelit.

Isa läks katuselt korjama oksi, 
mis olid tormiga sinna sattunud. 
Isa ronis redelit mööda katusele. 
„Sa oled päris kõrgel,” ütles 
Luukas. Kiiruga võttis isa oksad 
katuselt ning ronis redeli peale 
ja vaatas alla Luukase poole. 
„See redel meenutab mulle 
meie ülistushetki,” ütles isa. 

„Kuidas saab redelil olla 
mingisugust seost patu ja õigeks 
olemisega?” küsis Luukas. 

„Jookse ja kutsu ema, Tessa 
ja Jaak,” ütles isa. Niipea kui 
kõik olid kogunenud, ütles isa: 
„Me oleme õppinud, kuidas 
patt meid Jumalast lahutab. 
See redel pani mind mõtlema 
Jeesusele, Tema surmale ja sel-
lele, mis see meie jaoks tähen-
dab. Isegi kui me sirutame oma 
käed nii kaugele kui suudame, 
ei ulatu me Tema käeni. Siis kui 
Aadam ja Eeva tegid pattu, teki-
tasid nad lõhe enda ja Jumala 
vahele.”

„Aga Jumal saatis Jeesuse 
surema meie pattude eest,” 
ütles Tessa. „Kas siis see kaotas 
meievahelise lõhe?”

„Just nii,” ütles isa. Jeesus 
tuli Jumala ja kõigi meie 
vahendajaks.”

„Ema, kas sa roniksid poolele 
teele redelil?” küsis isa. „Pärast 
seda, kui Jeesus elas patuta elu, 
suri, ärkas üles, täitis Ta selle 
lõhe meie ja Jumala vahel. Nüüd 
kui ma sirutan oma käe ema 
poole ja ema sirutab oma käe 
minu poole, siis meie käed või-
vad kokku saada. Nüüd, Luukas, 
sina astu alumise redeliastme 
peale ja siruta käsi emale.”

Luukas astus ettevaatlikult 
redeli alumisele pulgale ja siru-
tas käe ema poole ja puudutas 
ema kätt. 

„Kui me võtame vastu 
Jeesuse, siis me läheneme 
Talle ja sirutame käe 
Temani. Ta sirutub 
meieni, laskmata lahti 
Jumalast,” ütles isa. 
„Tema on side meie 
ja Jumala vahel.”

Piiblisalm
„Sest üks on Jumal, üks on ka 
vahemees Jumala ja inimeste 
vahel: inimene Kristus Jeesus.” 
Pauluse 1. Timoteosele 2:5

Tegevus
Luukas ja tema vanemad ulata-
sid oma käe, näitamaks, kuidas 
Jeesus on vahemees inimeste 
ja Jumala vahel. Proovi seda ka 
oma perega. 

Mõtlemiseks
Mis juhtuks siis, kui Jeesus 
ei pakuks oma kätt meile ja 
Jumalale? 

Lasteloengud
ESMASPÄEV

Sirutudes  
Jeesuse käeni 
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Luukas, Tessa ja Jaak  töötasid 
perekonna köögivilja- ja lille-

aias, kui ema nad tuppa kutsus. 
„Ma tahan teile midagi näidata,” 
ütles ema. Luukas, Tessa ja Jaak 
kiirustasid käsi pesema ja läksid 
tuppa. Ema seisis kahe valgete 
lilledega täidetud vaasi ees.

„Lilli vaasi pannes hakkasin 
mõtlema meie ühisele ülistus-
ajale,” ütles ema. Me oleme 
rääkinud, kuidas Jeesuse surm 
mõistis meid õigeks. Need lilled 
tuletavad mulle meelde, mis 
juhtub meiega pärast seda, 
kui oleme õigeks mõistetud. 
Ma panen ühte vaasi natuke 
värvi. Vaadake, kuidas vee värv 
muutub.”

„See muutus punaseks!” 
ütles Jaak. „Just nii,” ütles ema. 
„Punane vesi sümboliseerib 
Jeesuse verd ja valge lill sümbo-
liseerib meie elu. Vaatame veel, 
mis edasi juhtub. Teame, et  kui 
Jeesus suri, valas Ta oma vere 
meie eest.” Ema seletas edasi: 
„Veel üks sõna, mis käib Jeesuse 
surmaga kokku, on „lepitus”. See 
tähendab, et Jeesuse veri võtab 
ära meie patud ja muudab siis 
meid vaimulikult puhtaks. Kuni 
võtame vastu Jeesuse ja Tema 
surma, oleme mustad, just nagu 
teie käed enne pesemist olid.”

„Vaadake, lille valged kroon-
lehed lähevad punaseks!” ütles 
Luukas õhinaga. 

„See punane värv vees 
imendub lille kroonlehe sisse,” 
ütles ema. „Meie elu on justkui 
selline, kui me võtame vastu 
Jeesuse ja järgime Teda. Me 
hakkame muutuma uueks. Kui 
me palume Tal meid aidata 
öelda ja teha õigeid asju, saame 
ületada neid halbu asju, mida 
me tahame teha.

Ema lisas: „Jeesuse elu mõju-
tab meie elu, just  nagu värvitud 
vesi mõjutas lille ja muutis valge 
lille punaseks.”

„Ma armastan Jeesust ja 
tahan, et Jumal mind muudaks,” 
ütles Luukas.

„Mina ka,” ütles Tessa.

Piiblisalm
„Ent teda haavati meie üleastu-
miste pärast, löödi meie süü-
tegude tõttu. Karistus oli tema 
peal, et meil oleks rahu, ja tema 
vermete läbi on meile tervis 
tulnud.” Jesaja 53:5

Tegevus
Jeesuse veri puhastab meie 
patud ja muudab meid jälle 
uueks. Laulge koos perega mõnd 
laulu Jeesuse ohvrist.

Mõtlemiseks
Kuidas saame olla nagu lilled 
selles jutus ja lasta Jeesusel täita 
oma elu?

Lasteloengud
TEISIPÄEV

Mustuse pesemine
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elus tööd teha, näevad seda ka 
teised.”

Ema peatus ja küsis 
Luukaselt: „Mis sa kavatsed siis 
nüüd teha?”

„Ma arvan, et helistan 
Siimule ja küsin, kas ta võiks 
hoopis siia tulla,” ütles Luukas. 
„ Mul on vaja abi aias kindluse 
ehitamisel!”

Piiblisalm
„Sest kõik, keda iganes Jumala 
Vaim juhib, on Jumala lapsed.” 
Pauluse kiri roomlastele 8:14

Tegevus
Mässi end teki sisse ja kujutle, et 
tekk on Püha Vaim, kes on igal 
pool sinu ümber. Mida sa tun-
ned, kui sellele mõtled?

Mõtlemiseks
Kuigi me ei näe Püha Vaimu, 
kuidas siiski teame, et Ta on 
meiega?

Kool oli selleks päevaks läbi 
ja Luukase uus sõber Siim 

soovis mängida videomänge.
Luukas ei tahtnud emalt 

Siimu juurde minekuks luba 
küsida. Ta juba teadis, mida ema 
ja isa ütlevad.

„Tere, ema. Kas võin Siimule 
külla minna?” küsis Luukas 
kiirustades, samal ajal kui ta 
seljakott ukse juurde prantsatas. 
Kui Siim teda enda juurde video-
mängudega mängima kutsus, oli 
Luukasel piinlik öelda Siimule, 
et tal ei lubata videomänge 
mängida 

„Kas tema vanemad on 
kodus?” küsis ema, „Ja mida te 
seal tegema hakkate?”

Ema küsis need kaks küsi-
must, mida Luukas kõige rohkem 
kartis.

„Ma ei tea, kas ta vanemad 
on kodus,” tunnistas poiss. „Siim 
tahtis niisama olla ja mängida 
videomänge”.

Kuus nädalat tagasi, kui Siim 
nende klassi tuli, kutsus Luukas 
ta lõunalauas enda juurde 
istuma. Siim tundus tore, kuid 
mõned asjad, mis ta rääkis, 
panid Luukase end ebamugavalt 
tundma.

Lasteloengud
KOLMAPÄEV

Kes koputab 
sinu õlale? 

„Mul on hea meel, et sa 
püüad Siimul aidata end tunda 
teie klassi liikmena,” ütles ema. 
„See on oluline, et me kõigi 
vastu lahked oleme. Aga sa tead, 
et ei tohi mängida videomänge, 
enne kui me need üle vaatame.”

Ruum täitus vaikusega, kui 
ema Luukaselt vastust ootas. 
„Siim on uus ja tal pole palju 
sõpru. Ma tahan temaga hästi 
läbi saada. Aga ta teeb ja ütleb 
asju, mis mulle on ebamugavad,” 
ütles Luukas.

„Kui miski, mille kohta sa 
tead, et see on vale, tekitab 
sinus ebamugavust, siis see on 
Püha Vaim, kes su südamele 
koputab,” ütles ema. „Mäletad, 
kui rääkisime, et Jeesus võtaks ja 
juhiks meie elusid iga päev?”

„Jah, mäletan, ja olen seda 
palvetanud igal hommikul,” ütles 
Luukas.

„Jeesus vastab su palvetele, 
saates sulle Püha Vaimu,” ütles 
ema. „Püha Vaimu töö on aidata 
meil mõista, kas see, mida me 
teeme, on õige või vale.”

„Oled palunud Jeesusele 
olla osa sinu elust,” jätkas ema. 
„Püha Vaim tahab, et teeksid 
õiged valikud. Kui lased tal oma 
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Luukas vaatas enda kõr-
val maas lebavaid kotte. 

Teadmine sellest, et ta varsti 
oma vanavanemaid näeb, täitis 
teda erutusega.

Reisi ajal mõtles Luukas oma 
vanavanematele. Vanaisa jutus-
tas neile alati lugusid ja vanaema 
valmistas ja küpsetas imelisi 
sööke. Neile mõtlemine tekitas 
Luukasele sooja tunde ja peagi 
ta uinus. 

„Kuule, unimüts.” Luukas 
hõõrus silmi.

„Kas sa kavatsed kogu külas-
tuse aja magada?” küsis hääl 
uuesti.

„Vanaisa!”, hüüdis Luukas 
rõõmsalt. „Arvan, et jäin reisi 
ajal magama.”

Luukas haaras oma koti ühte 
kätte ja vanaisa käe teise. Koos 
sisenesid nad majja. Värske leiva 
lõhn kõditas Luukase nina.

Perekondliku õhtusöögi ajal 
jagasid kõik lugusid sellest, mis 
nende elus parajasti toimus. 
Peagi oli söömisaeg läbi ja aeg 
oli tuua tänu

Vanaisa tegi alguspalve. „Täna 
tahan, et kõik jagaksid midagi, 
mille eest ja miks nad oma elus 
on tänulikud,” ütles vanaisa. 
„Jaak, alustame sinust.”

Viimaks oli ka Luukase kord. 
„Olen tänulik perekonna eest, 
kes on nii õnnelik,” ütles Luukas. 

„Mõnedel mu sõpradel on pere-
konnad, kes kogu aeg kaklevad. 
Olen rõõmus, et minu peres 
seda ei ole.”

Kui Luukas vaatas vanaisa 
poole, märkas ta pisaraid ta 
silmis.

„See, mis sa ütlesid, tähen-
dab minu jaoks väga palju,” ütles 
vanaisa, „tead, kunagi olid ajad, 
kui ma olin lihtsalt õel.”

Luukas oli ehmunud. Vanaisa 
ei saanud olla õel. Ta oli üks 
toredamaid inimesi, keda Luukas 
eales kohanud oli.

Vanaema kinnitas seda: 
„Kunagi väga ammu oli vanaisal 
väga halb iseloom.”

Vanaisa pilk oli kauguses ja 
talle meenus midagi väga kau-
gest ajast. „Vanaemal on õigus. 
Mul ei olnud kontrolli oma 
tujude ja suhtumiste üle,” sõnas 
vanaisa. „See oli enne seda, kui 
ma võtsin Jeesuse vastu oma 
südamesse. Kui tunnistasin oma 
patud Talle, palusin Tal mind 
muuta ja kaotada minu halb 
iseloom.”

„Iga päev palvetasin, et 
Jeesus aitaks mul oma tujusid 
kontrolli all hoida,” ütles vana-
isa. „Mõni päev ma suutsin seda. 
Siis tänasin Jeesust, et Ta mind 
aitas. Mõni päev sain aga väga 
vihaseks. Siis pidin taas paluma 
Jumalal mulle andestada. Jumala 

Lasteloengud
NELJAPÄEV

Mu süda on täis rõõmu
abiga ma lõpuks suutsin oma 
tujusid kontrollida. „Vau!” ütles 
Luukas. „Me õppisime Vaimu 
vilju nagu rahu, lahkus, rõõm, 
enesekontroll. Ma arvan, et sul 
on Vaimu vili, vanaisa!”

Vanaisa muigas. „Tõsi see 
on, Luukas. Kui võtame Jeesuse 
vastu ja tunnistame oma patud, 
siis meie elu muutub.”

Piiblisalm
„Ja ma annan teile uue südame 
ja panen teie sisse uue vaimu. 
Ma kõrvaldan teie ihust kivise 
südame ja annan teile lihase 
südame.” Hesekieli 36:26

Tegevus
Sega neli supilusikatäit äädikat 
ühe teelusikatäie jodeeritud 
soolaga. Pane segusse paar 
münti ja lase neil mõni minut 
liguneda. Võta mündid lahu-
sest ja kuivata. Mis müntidega 
juhtus?

Mõtlemiseks
Millistes muutustes vajad sina 
Jeesuse abi?
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ära oodata, mil saan seda oma 
sõpradele koolis näidata!”

Piiblisalm
Jeesus ütles: „Järgnege mulle ja 
ma teen teist inimesepüüdjad!” 
Matteuse 4:19

Tegevus
Tee endale oma tunnistuste raa-
mat. Sa võid kasutada värvilisi 
pabereid, riideid või vilti. 

Sul on vaja: 
• Musta (ruut suuruses 6 x 7 cm)
• Punast (ruut suuruses 6 x 7 cm)
• Valget (ruut suuruses 6 x 7 cm)
• Kollast (ruut suuruses 6 x 7 cm)
• Rohelist (ristkülik suuruses 12 x 7 cm)

Aseta värvilised ruudud üksteise peale 
järgnevas järjestuses: must, punane, valge 
ja kollane. 

Pane roheline paber/riie/vilt teiste vär-
viliste ruutude ümber raamatu kaanteks.

Kui sa kasutad paberist ruute, siis 
klammerda need äärest kokku nii, et 
tekiks äärest köidetud raamat. Kui sa 
kasutad riide- või vildiruute, siis murra 
raamat pooleks ja nõelu läbi rohelise 
kaane kõik värvid omavahel kokku. Niit 
peaks köitma kõik lehed omavahel kokku.    

Mõtlemiseks
Kuidas sa võiksid üle saada hirmust 
näidata oma sõnadeta tunnistuse-
raamatut teistele? 

Sadas vihma, seepärast pidi 
planeeritud osadussöömine 

pargis kolima siseruumidesse. 
Härra Joonas tuli ja seisis Luukase 
kõrvale. „Olen pettunud, et me 
ei saanud parki minna,” sõnas 
härra Joonas. „Park on tore koht 
einestamiseks ja inimestele 
tunnistamiseks.”

„Te leiate pargis inimesi ja 
tunnistate neile? Kuidas? Päris 
Luukas.

„Mõnikord otsin inimesi, kes 
paistavad kurvad,” ütles härra 
Joonas. „Naeratan neile ja soo-
vin kena päeva. Siis mõnikord 
inimesed räägivad asjadest, mis 
neil südamel on. Siis ma kuulan 
ja küsin, kas võin nende eest 
palvetada.”

„Sa võid koolis sama teha. 
Olen kindel, et sealgi on õpi-
lasi, kel on muresid,” lisas härra 
Joonas.

„Ma olen mõnda näinud, 
kuid ei ole olnud kindel, mida 
neile ütlema peaksin,” tunnistas 
Luukas. „Tahaksin oma sõpra-
dele koolis rääkida Jeesusest, 
aga siis hakkavad mu sõnad sassi 
minema. See on väga piinlik.” 

„Mul on midagi, mida sul 
on vaja, ja see võib saada sinu 
omaks,” ütles härra Joonas.  Ta 
võttis taskust väikese raamatu ja 
ulatas selle Luukasele.

Lasteloengud
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Mis ma oskan öelda?
Raamatul olid rohelised kaa-

ned. Sees olid tühjad lehed: must, 
punane, valge ja kollane. „Kuidas 
saab raamat, kus pole sõnu, mind 
aidata?” küsis Luukas.

„Värvid aitavad sind,” ütles 
härra Joonas. „Must meenutab 
meile, et oleme patused, kes tee-
vad valesid asju. Selline on meie 
elu, kui oleme patused.”

Härra Joonas pööras punase 
lehekülje. „Punane meenutab 
meile, et Jeesus suri ja valas oma 
vere meie pärast ristil.”

Järgmine lehekülg oli valge. 
„Valge tähendab, et meie patud 
on ära pestud!” ütles Luukas 
lootusrikkalt.

„Ja siin on parim pala: kol-
lane, tõotus, et võime elada koos 
Jeesusega igavesti! Aga mida  
tähendavad rohelised kaaned? 
Küsis härra Joonas.

„Roheline tavaliselt tähendab, 
et asjad kasvavad,” ütles Luukas. 
„Täpselt nii,” ütles härra Joonas. 
„Siis kui Jeesuse vastu võtame, 
peame oma uues elus edasi kas-
vama. Teeme seda, lugedes Piiblit, 
rääkides Jeesusest teistele ja vee-
tes aega koos teiste usklikega.”

„Mul on mõned värvilised 
paberid kaasas. Tahaksid sa 
pärast söömist valmistada tunnis-
taja raamatu?”

„Loomulikult tahan,” ütles 
Luukas naeratades, „ma ei jõua 
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Piiblisalm
„Ning siis kui Ülemkarjane saab 
avalikuks, võite te võtta vastu 
kirkuse närtsimatu pärja.”  
1. Peetruse kiri 5:4

Tegevus
Joonista pilt kõigist oma pere-
liikmetest, keda sa perekonna 
kokkutulekul näha tahaksid. Kas 
kõik need inimesed teavad, kes 
Jeesus on ja et Ta tuleb tagasi? 
Kui nad ei tea, siis kutsu nad 
kindlasti peole. 

Mõtlemiseks
Kas vahel on tunne, et Jeesus 
ei tulegi meid taevasesse koju 
viima? Mida sa saaksid teha, mis 
hoiaks sind Jeesuse teise tagasi-
tuleku osas elevil? 

„Ma olen nii elevil, et ma 
ei suuda paigal olla,” 

teatas Tessa põrandat pühkides. 
„Onu Jaagup ja tädi Meeri on 
varsti siin. Ma saan lõpuks jälle 
Bettit näha!” oli Luukas samuti 
elevil. „Samuel, Joosep ja mina 
saame koos palli mängida,” 
teatas ta. „See saab väga lõbus 
olema!” 

Minutid küll möödusid, kui 
nad ootasid oma tädi, onu ja 
nende lapsi, aga tundus, justkui 
seisaks aeg paigal. Viimaks kõlasid 
tuututused sõiduteelt. Tessa 
tõmbas ukse lahti just siis, kui onu 
Jaagup koputama hakkas. 

„Me arvasime, et te ei tulegi,” 
ütles Tessa. Kõik sättisid end 
kenasti sisse ja ema valas kõigile 
klaasidesse sidrunivett. 

Ema küsis, kas kellelgi oleks 
vaja uut klaasitäit. „Ma sooviksin 
üht, palun. Täna oli pikk reis ja see 
külm jook on maitsev,” teatas onu 
Jaagup. „Pere kokkutulek on väärt 
pikka reisi.” 

„Ma soovin, et te võiksite iga-
veseks siia jääda,” teatas Luukas. 
„Kas see poleks mitte tore,” ütles 
tädi Meeri. Luukas mõtles hetke 
ja siis vastas: „Ühel päeval meil on 
pere kokkutulek, mis mitte kunagi 
ei lõppe.”

„Just nii,” nõustus isa. „Ma ei 
jõua ära oodata!” Kõik noogutasid 
nõusoleku märgiks. 

„Te oleksite pidanud nägema 
Luukast ja Tessat enne teie saabu-
mist,” ütles ema. „Iga paari minuti 
tagant jooksid nad akna juurde 
et näha, kas olete juba kohal. See 
oli hea meeldetuletus, kuidas me 
peaksime ootama Jeesuse teist 
tulekut.” „Me ei teinud valmistusi 
vaid täna. Ema on süüa teinud ja 
küpsetanud terve nädala. Ta ütles, 
et soovib olla valmis, kui te saa-
bute, “ ütles Tessa. „See meenu-
tab mulle piiblisalmi, mida sellel 
nädala lugesin,” ütles onu Jaagup. 
„See on 1. Korintlastele 16:13. See 
ütleb: „Valvake, seiske usus, olge 
mehised, saage tugevaks!”

Järgmiste päevade jooksul 
lapsed mängisid koos, avastasid 
tagaaeda, palvetasid ja õppisid 
Piiblit. Pered laulsid koos klaveri 
ümber. Eriline oli käik järve äärde, 
kus nad pidasid piknikku ja ujusid. 
Peagi oli aga külasoleku aeg läbi.   

Kui asjad olid taas autosse pan-
dud, ei suutnud Tessa oma pisa-
raid tagasi hoida. „Meil oli koos 
nii tore,” ütles ta. „Ma soovin, et 
te ei peaks minema.”

Onu Jaagup kallistas teda. „See 
on küll kurb, aga me näeme varsti 
jälle,” ütles onu Jaagup. „Kui ei 
näe, siis valvake ja seiske usus. 
Me kõik soovime olla valmis, 
kui Jeesus tuleb. Siis algab kõige 
parem ja lõppematu pere kokku-
tulek koos Jeesusega.”
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