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Olime just uude piir-
konda kolinud, kuid 
meie uus maja pol-
nud veel valmis. Kuna 

meil pidi maja korrastamisele veel 
umbes 3 nädalat kuluma, lubasid meie sõb-
rad meil endi juures elada. Neil oli 6-aasta-
ne tütar, kellel oli väga hea iseloom ja kes 
oli väga arukas. Ühel päeval hoidis ta koo-
list koju tulles käes kahte väikest lillepo    
taimedega. Üks taim nägi välja elujõuline, 
kuid teine oli suremas. 

Mõistsin, et tal oli suur uudis jagada. Ta 
pani taime maha ja ütles, et taimed olid osa 
kooliprojek  st. Ta selgitas, et enne, kui me 
sisse kolisime, andis õpetaja neile taimed, 
mille nad koju jõudes kasvama pidid pane-
ma. Nad pidid ühe po   panema valgusrik-
kasse kohta ja teise väga hämarasse kohta. 

Laste palvenädal
AUTOR: SAUSTIN MFUNE

Taim, mis pidi olema hämaras kohas, ei 
saanud väe  st, aga valguses olev taim sai. 
Samal ajal kui valguse käes olevat taime 
kaste   üks või kaks korda nädalas, kaste   
hämaras kasvavat taime ainult istutami-
sel. Po  d tuli kooli tagasi viia kahe nädala 
pärast.

Tüdruku ema abistas taime istutami-
sel ja kahe nädala pärast viidigi taimed 
kooli. Tüdruk avastas sarnaselt oma klas-
sikaaslastega, et taimed, mis olid kasva-
nud hämaras, olid suremas. Ilma valguse, 
väe  se ja sobilike toitaineteta ei saa taim 
kasvada. Et taimel häs   läheks, on tal vaja 
niiskust, õhku, päiksevalgust ja viljakat 
mulda. Kui see laps oma kahe po  ga koju 
läks, mõtles ta sama meie vaimuliku elu 
kohta: kui me ei saa õigeid vaimseid toit-
aineid, ei saa me kasvada.

Esimene hingamispäev“Nagu äsjasündi-
nud lapsed igatsege 
vaimulikku selget 
piima, et te selle va-
ral kasvaksite pääs-
te poole” 

(1. Peetruse 2:2)

TEGEVUS

“Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaet-
te, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen 
viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju 
vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. “ (Jh 15:4,5)

_____ olen viinapuu.
Mida oks ei suuda kanda omae  e?
Mille külge oks peab jääma?
Kes on viinapuu?
Kes meie oleme?
... ja mina jään_____.



 Jääge _______.
Minust lahus ei suuda te midagi_____.
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Loe piiblitekst ja tee ristsõna.
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Kui ma käisin 
veel põhikoolis, 
panid mu sõb-
rad mulle hüüd-

nimeks Lilliput. Iga kord 
aga, kui keegi mind Lillipu  ks kutsus, viskasin 
ma neid kividega. Ma olin umbes 11-aastane, 
kui minuga juhtus selline lugu. 

Ühel päeval, kui ma koolist koju kõndisin, ni-
metasid vastutulnud tüdrukud mind Lillipu  ks. 
Ma märkasin tee ääres olevaid kive, niisiis kor-
jasin ma ühe üles ja viskasin selle nende suu-
nas. See tabas ühte neist tüdrukuist otse pähe 
ja seda nähes jooksin ma ru  u minema. Koju 
jõudes tuhisesin ma oma üllatunud vanematest 
ilma tere ütlemata mööda, otse oma tuppa ja 
mõtlesin, mis minust nüüd edasi saab.

Äkki kuulsin ma väljas kellegi nu  u. Vaatasin 
aknast välja ja nägin sedasama tüdrukut koos 
oma vanematega. Ta nägi välja, justkui oleks 
keegi talle verd pähe valanud. Pärast minu va-
nematega kõnelemist nad lahkusid. Ilmselgelt 
vihane, tuli isa minu tuppa ja käskis mul tema-
ga kaasa minna. Me kõndisime tükk maad, kuni 
jõudsime metsa ja istusime ühe puu alla. Ma is-
tusin isast nii kaugele kui võimalik.

Isa vaatas mulle tõsise näoga otsa ja küsis, 
miks ma tüdrukuid kividega viskasin. “Sest nad 
kutsusid mind Lillipu  ks,“ vastasin ma vihaselt.

“Ja kui palju sa pikemaks oled kasvanud sellest 
ajast, kui sa neid kividega viskasid?“ küsis ta.

Ma ei osanud selle peale midagi vastata.

Laste palvenädal

„See, kui sa loobid kive oma sõprade pihta, ei 
aita sul pikemaks kasvada,“ ütles isa. „Sa pead 
tegema otsuse. Sa kas elad oma ülejäänud elu, 
loopides kive inimeste pihta või sa võtad ennast 
sellisena, nagu sa oled, sest sa ei kasva palju 
suuremaks, kui sa praegu oled. Aga fakt on see, 
et sa ei saa elada terve oma elu inimesi kividega 
loopides.“

Ma istusin vaikselt omae  e. „Vaata,“ ütles isa. 
„Jumal ehitab maja ja Ta teab täpselt, kuhu ta 
selle lühikese telliskivi (isa osutas näpuga minu 
suunas) paneb, et maja kenas   püs   seisaks. 
Johannese 9:1-3 räägib meile loo pimedast me-
hest. Kui inimesed küsisid Jeesuse käest, kes oli 
süüdi mehe pimedaks jäämises, siis Jeesus vas-
tas, et ei mehe vanemad ega ka mees ise ei ole 
süüdi, vaid see mees oli pime selle pärast, et 
Jumala tahe tema elus ilmsiks saaks. 

„Jumal laseb teatud asjadel meie elus juhtu-
da Tema auks,“ lisas isa. „Mäletad, kui Jumal lõi 
Aadama ja Eeva, siis lõi Ta nad oma näo järgi. 
Sina oled samu   loodud Jumala näo järgi. Ja 
usu mind: Jumala looming ei ole rämps.“

Kui isa oli rääkimise lõpetanud, me palvetasi-
me ja läksime koju.

See kõnelus isaga muu  s mind täielikult. Ma 
võtsin end sellisena, nagu olin. Hoolimata sel-
lest, et ma olen lühike, tean, et olen loodud 
Jumala näo järgi. Jumal lõi mind uueks minu isa 
kaudu ja ma lõpetasin kivide loopimise inimes-
te pihta.

Pühapäev„Niisiis, kui keegi 
on Kristuses, siis ta 
on uus loodu, vana 
on möödunud, vaa-
ta, uus on sündi-
nud!“ 

(2.Korintlastele 5:17)

TEGEVUS Täida järgmine ülesanne, et õppida midagi loomise kohta.

Vali üks suvaline paarisarv  1st kuni 10ni ja kirjuta see joone peale. ___
Lisa eelmisele arvule sellele järgnev paarisarv. Kirjuta summa joone peale. ___
Lisa saadud summale 8. __
Jaga saadud summa 2-ga. ___
Lahuta number -s valitud paaris arv oma saadud summast number -s. ___
Lisa 2. ___

Kui sa loed 1. Moosese 1:31 ja 
1. Moosese 2:1-3, siis sa leiad, et 
vastus, mille sa said, on maailma 
loomise päevade arv, kaasa arva-
tud hingamispäev. Jumal lõi vor-
mitust, pimedast ja tühjast maa-
ilmaruumist ilusa maailma. Ta 
suudab seda ka sinu jaoks teha. 
Ta on võimeline andestama kõik 
sinu eksimused ja looma sind 
uueks, armastavaks ja armastus-
väärseks inimeseks.
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Peeter ja tema vanemad kolisid uude linna. 
Oma esimesel päeval koolibussis kuulis ta 
teisi lapsi sosistavat: „Priit, seal on üks uus 
poiss.“ Ta pööras end ümber ja nägi enda 

poole tulemas musklis poissi, kes nägi välja kui tõst-
ja.

„Näita talle, Priit!“ hüüdsid lapsed. Tundus, et 
Priidu õlavarrelihased tantsisid igal sammul, kui ta 
astus. Peeter, kes oli hea sportlane, naeratas Priitu 
lähenemas nähes, ja jälgis teda, kui too vastaspingil 
istet võ   s.

„Ma olen riiukukk Priit,“ ütles ta. Peeter noogutas 
pead. „Kas sul on minu jaoks hommikusöök ole-
mas?“ küsis Priit.

„Ma ei võtnud sinu jaoks midagi, aga ma võin sulle 
anda ühe oma võileibadest,“ vastas Peeter. Peeter 
avas oma lõunakarbi ja andis Priidule võileiva. See 
võ   s ühe ampsu, mis ajendas teisi lapsi kisama 
ja teda ergutama. Ampsude vahepeal vaatas Priit 
Peetri poole ja ütles: „Sinu võileib on liiga kuiv. Mul 
on vaja midagi juua.“ Lapsed hakkasid naerma, aga 
Priit pöördus ümber ja käskis neil vait jääda või mui-
du…

Kui Peeter koju jõudis, rääkis ta vanematele, mis 
oli juhtunud. „See, mida sa tegid, oli hea!“ ütlesid 
vanemad.

„Aga mind häirib see, et ma tean, et olen tegeli-
kult tugevam kui Priit,“ vastas Peeter.

„Pea meeles, mida Piibel ütleb, poeg: „Armasta 
neid inimesi, kes sind taga kiusavad,”” julgustas teda 
ema.

Laste palvenädal

Priit käitus niimoodi 
umbes kaks nädalat. Ühel 
päeval pärast kooli, kui 
kõik teised lapsed olid 
juba bussis, tuli Priit suure 
jooksuga. Sisenedes bussi, 
komistas ta bussiastme-
tel ja kukkus näoga vastu 
astmeid. Kui ta tõs  s oma pea, jooksis tema suust 
ja otsmikult suurel hulgal verd. Ta taarus bussi ja 
võ   s istet. Mõned lapsed hakkasid itsitama, aga 
Peeter oli ise juhtunust nii suures šokis, et ei suut-
nud selle vastu midagi e  e võ  a. Kui bussijuht läks 
kooliõde kutsuma, läks Peeter Priidu juurde ja pani 
käe ta õlale: „Kas on midagi, mida ma sinu heaks 
teha saaksin?“ küsis ta.

„Ma arvan, et minuga saab kõik korda,“ vastas 
Priit katkise ja paisunud huulega. Peeter pakkus 
Priidule ve  , millega suud loputada.

Järgmisel päeval nägi Peeter koolibussis Priitu 
tagaistmel. Tema huuled ja otsmik olid ikka veel 
üles paistetanud. Üsna vars   tuli Priit Peetri juurde 
ja vabandas selle eest, kuidas ta oli teda enne ko-
helnud, lisades, et ta ei saa aru, miks Peeter tema 
vastu nii hea oli. Peeter ütles, et Piibel käsib meil 
olla head nende vastu, kes meid halvas   kohtlevad. 
Sellest ajast alates said Priidust ja Peetrist parimad 
sõbrad ja Priit muutus täielikult.

Esmaspäev „ Ärge pöörake 
tähelepanu ainult 
enda vaimulikule 

kasvule, vaid huvitu-
ge ka teistest ini-

mestest ja aidake ka 
neil kasvada.“ 

(Filiplastele 2:4, The 
Clear Word piiblitõlge)

„…nii et ükski ei 
pea silmas mi  e 

ainult oma, vaid ka 
teiste kasu.“ 

eeter ja tema vanemad kolisid uude linna

Doktor Chris  aan Barnard teostas 
esimese südamesiirdamise inimese-
le 3. detsembril 1967. aastal Groote 
Schuuri haiglas Cape Townis Lõuna-
Aafrikas. Kahjuks ei elanud patsient 
Louis Washkansky kaua. Ta suri 18 päe-
va hiljem kopsupõle  kku.

TEGEVUS Südame siirdamise mäng
Jeesus on siirdanud südameid juba tuhandeid aastaid. Paiguta täishäälikud 
allpool olevale joonele ja ürita ära arvata salm, kus Jeesus räägib südame-
te uueks muutmisest. Seejärel palu täiskasvanu abi selle salmi leidmiseks 
Piiblist ja kirjuta see allolevatele ridadele.

J_  M_  _NN_N  T__L_  ___ S_D_M_  J_ 
P_N_N  T___  S_SS_  ___  V__M_. M_ 

K_RV_LD_N  T___   _HUST  K_V_S_ S_D_M_ 
J_  _NN_N  T__L_  L_H_S_  S_D_M_.

Peetri alandlikkus aitas muuta 
Priidu südant. Sina saad teha seda 
sama, aidates saada kellelgi teisel 
paremaks inimeseks.
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Me võtame oma silmi 
iseenesestmõisteta-
valt. Kas sa oled ku-
nagi mänginud pime-

sikku? Mäng on ainult sellepärast 
lõbus, et me teame, et pärast me 
näeme jälle.  Aga kujutad sa e  e, 
et sinu silmad on elu lõpuni kinni 
seotud. See ei oleks üldse lõbus. 
Ma tean ühte poissi, kes sündis 
pimedana. Kuigi see poiss oli väga 
andekas, ta mängis kitarri ja tal oli 

Laste palvenädal

väga ilus lauluhääl ning ala   oli ta 
näol naeratus, ütles ta ühel päeval 
mulle, et ta sooviks, et  ta näeks, nii 
nagu teised poisid ja tüdrukud.

Pime olla ei ole tore. Ja saatan teab 
seda. Ta soovib sinu silmad kogu üle-
jäänud eluks kinni siduda, et sa ei 
näeks Jeesuse headust. Kahjuks on 
olemas selliseid inimesi, kes on lask-
nud tal seda teha, ning nad ei näe 
enam neid häid tegusid, mis Jumal 
nende heaks teeb.

Teisipäev„Viimaks, mu ven-
nad, täitke oma meel 
sellega, mis on tõe-
ne, auväärne ja  õige. 
Mõtelge sellest, mis 
on puhas, armastus-
väärne ja ülendav. 
Keskenduge teistest 
hea rääkimisele. 
Kui midagi head on 
juhtunud või kui on 
vähegi põhjust kiita 
inimest või Jumalat, 
mõelge nendele as-
jadele.”

(Filiplastele 4:8, The 
Clear Word piiblitõlge)

TEGEVUS
Haruta lah   iga lause viima-

ne sõna, et teada saada, mida 
ei näe need inimesed, kelle 
saatan on pimesikuks sidu-
nud.

Ei näe Jumala  tasrsmatu

Ei näe Jumala  hulatsk

Ei näe Jumala  itkaest

Ei näe Jumala  umhji  si

Pimesiku mäng
Siin on lapsed, kellel on silmad kinni seotud. Iga pildi all on joon. Kirjuta igale joonele üks asi, 

mille ees saatan saab sinu silmad kinni siduda, et sa ei näeks Jeesuse armastust.

Kui saatan seob sinu silmad kinni ja sa ei suuda näha Jeesuse headust, siis sul on raske olla aus, õiglane, lahke 
ja armastav. Palu, et Jeesus aitaks sul jääda Temasse igal hetkel, et saatan ei saaks sind pimesikuks siduda.

Palu Teda iga päev, et Ta annaks sulle jõudu võita saatana kiusatused ja igatsuse lugeda oma Piiblit ja teisi 
kristlikke raamatuid. Kui Jeesus juhib su igat päeva, siis Ta aitab sul kuuletuda oma vanematele ja õpetajatele, 
tulla kirikusse ja nau  da kirikus olemist, kuulata head vaimulikku muusikat, vaadata telekast neid saateid, mis 
sind harivad, kasutada aega mõõdukalt telefoni ja tahvelarvu  ga – ja palju muud sarnast. Ta aitab sind nii, et su 
mõ  eid täidab ainult hea.
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Joonatan oli arvatavas   kõige popim 
poiss, keda kunagi nähtud. Loetelu tema 
oskustest näis lõputu. Teda haka   kut-
suma härra Nu  telefoniks, kuna lapsed 

tema koolis uskusid, et nu  telefoniga saab 
teha peaaegu kõike. Joonatanil ei olnud tegeli-
kult üldse mobiiltelefoni, paljudel teistel lastel 
koolis oli.

Ühel talvehommikul tormas Kert, Joonatani 
sõber, õnnelikult klassi, näidates nu  telefoni, 
mille ta oli sünnipaevaks saanud. Teised klas-
sikaaslased kogunesid Kerdi ümber, kes näitas, 
kuidas see tehnikaime töötab. Joonatan aga 
oli kade, et Kert oli tähelepanu keskpunk  s ja 
lisaks sellele oli tal veel ka nu  telefon.

Umbes nädal aega hiljem läks Joonatan va-
hetunnis WC-sse just siis, kui Kert sealt välja 
tuli. Ta ei uskunud oma silmi! Po   kõrval maas 
oli Kerdi nu  telefon. Joonatan võ   s selle kii-
res   üles, lülitas välja ja pis  s oma paksu jope 
taskusse. Kui Joonatan WC-st välja tuli, kohtas 
ta mureliku naoga Ker  , kes WC-sse jooksis.

Joonatan läks kiires   klassi ja võ   s istet. Siis 
nägi ta väga kurvailmelist Ker   klassi tulemas. 
Nutuse häälega küsis ta kaaslastelt, kas keegi 
on tema telefoni näinud. “Ei,” vastasid lapsed. 
Kui õpetaja ja kooli direktor lapsi küsitlesid, üt-
lesid kõik, et pole telefoni näinud.

Laste palvenädal

Joonatan tundis kergen-
dust, kui tunnid läbi said ja 
ta sai bussi peale minna, et 
koju sõita. Koju jõudnud, 
kiirustas ta oma tuppa, pani 
ukse enda järel lukku ning lülitas telefoni sis-
se, olles kindel, et selle heli on välja lülitatud.

Peagi oli õhtusöögi aeg. Joonatan jä   s tele-
foni oma padja alla ja läks sööma. Isa vaban-
das ennast ning tõusis püs  , et viia üllatuskink 
Joonatani tuppa. Pannes kinki voodile, kuulis 
isa telefonivärina häält. Padja alt leidis isa te-
lefoni. Ta pani selle tagasi ja läks alla, et jätka-
ta koos perega söömist.

Peale sööki küsis isa Joonatanilt, kas ta ta-
hab midagi perele rääkida. Joonatas vastas ei-
tavalt. Isa ütles, et kui ta oli läinud Joonatani 
voodile kinki panema, kuulis ta vibreerimist, 
mis tuli poisi padja alt. Joonatan vaatas oma 
vanemaid ja pisarad hakkasid mööda ta põski 
alla veerema. 

Ta tunnistas vanematele üles, et oli varas-
tanud Kerdi nu  telefoni. Joonatan lubas, et 
viib telefoni tagasi ja tunnistab klassile üles, 
mida oli teinud. Järgmisel päeval läks isa koos 
Joonataniga kooli ja Joonatan tegi oma vea 
heaks. Kuigi Joonatanil pole telefoni, on ta 
nüüd õnnelik poiss. 

Kolmapäev
“Seepärast jätke 

vale ja rääkige tõ   
oma ligimesega,

sest me oleme üks-
teise liikmed.”

 (Efeslastele 4:25)

Siin on pilt ajust, mille ümber on numbrid. Pildi kõrval 
on tabel, kus igale tähele vastab number. Kirjuta need 
tähed numbrite kohale ja saad kokku Jumala üleskutse. 
Seejärel otsi üles Piiblist see kirjakoht ja kirjuta see vas-
tuse reale.

TEGEVUS

I 21   T 1   I 35 E 23  K27  L32  Ü 7   S12 A17  D9
I 28  B34  E15  S26   U2   E19  Ü30 S37   G4   E25   
J 10  S22  E13  S29   L3   M20 K24   N6   S36  D40    
A38  L14   Ü8   E5    G18 N39  A11  E33  T16 T31

VASTUS:
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1999. aastal, 
kui ma tööta-
sin Zimbabwes, 
võtsin ma 

grupi Lõuna-Korea 
Sahm-yooki ülikooli 
noori kaasa Kariba hüd-

roelektrijaama tammi juur-
de, mis on üks maailma suuremaid inimeste 
tehtud tamme.

Need noored olid koos oma juhi ja minu sõb-
ra, pastor Songiga, tulnud selleks, et teistele 
Jeesusest rääkida. Tammi läheduses elab üks 
suur kalurite kogukond, kelle juurde me ka 
läksime. Pastor Song rääkis veidi inglise keelt. 
Enamus noortest ei rääkinud peaaegu üldse 
inglise keelt, kuid see ei vähendanud nende 
entusiasmi rääkida teistele Jeesusest.

Saabusime umbes kell 10 õhtul. Kui me mäe 
poolt Karibale lähenesime, nägin ma allpool 
suurt „linna“. Tee keeras paremale ning me 
sõitsime veel üles ühest künkast, et jõuda kü-
lalistemajja. Ütlesin pastor Songile, et mul pol-
nud aimugi, et Kariba tammi juures on selline 
suur linn.

Peale hommikusööki läksime välja linna vaa-
tama. Meie üllatuseks nägime vaid ve  , kolme 
kanuud ja üht paa  . Vees mängisid mõned 
lapsed ja mõned mehed parandasid tammi 
kaldal oma võrke. Ühe külalistemaja töötaja 
poole pöördudes küsisime temalt, kus on see 
linn, mida me olime eelmisel õhtul näinud. Ta 

Laste palvenädal

naeratas ja ütles, et me nägime kalastajaid. Ta 
selgitas, et parim aeg kalastamiseks on öösel ja 
tuled on üks vahenditest, mida kalurid kasuta-
vad. Nad võtavad endaga järvele eredad lambid. 
Valgus tõmbab kalu ligi ja nad kogunevad paa  -
de ümber. Kalurid kasutavad nende püüdmiseks 
võrke. Korea pastor küsis, kas nad püüavad kalu 
ka päeval. Töötaja ütles, et püüavad, aga mi  e 
nii palju kui öösel. Ta osutas järvele ja ütles, et 
mõned inimesed, keda nägime, püüavad kalu 
õngega. Ta vaatas meie poole, naeratas ja ütles: 
„Kuigi kala püüda võib kogu päeva jooksul, on 
öö parim aeg kala ja suure hulga kala püüdmi-
seks.“ Me tänasime teda ja kõndisime minema. 
Pastor Song tõlkis töötaja öeldu ülejäänud rüh-
male.

Vars   ühines meiega kohalik pastor koos um-
bes 25-lapselise rühmaga. Ta ütles meile, et 
kuna on koolivaheaeg, siis tulid lapsed vaba-
tahtlikult appi, et jagada inimestele brošüüre ja 
voldikuid.  

Hiljem jagasime ukselt uksele ja kontorist kon-
torisse brošüüre. Oli tore näha Korea noori, kes 
vaevalt rääkisid inglise keelt, ning Kariba lap-
si, kes otsustasid, et ei mängi oma sõpradega 
Kariba tammi juures, külg külje kõrval töötamas, 
jagades brošüüre ja kutsudes inimesi Jeesust 
tundma õppima. Need noored teadsid, et Jumal 
andis oma Poja meie eest surema, et meie võik-
sime pääseda. Nad mõistsid ka, et paljud ini-
mesed ei tunne täielikult neid häid uudiseid. Ja 
sellise usina rühmaga oli just õige aeg jagada 
Jumala sõnumit. 

Neljapäev“Sest nõnda on 
Jumal maailma ar-
mastanud, et ta oma 
ainusündinud Poja 
on andnud, et ükski, 
kes temasse usub, ei 
hukkuks, vaid et tal 
oleks igavene elu.” 

(Johannese 3:16) 

TEGEVUS
Kui sa tunnistad teiste-

le inimestele, siis aitab see 
sul Jeesuses kasvada. See 
aitab ka sinu kuulajatel 
Jeesus vastu võ  a ja sulge-
da paljudele halbadele as-
jadele ukse. Allpool on neli 
ust. Tõmba ukselt uksele 
jooned, et ühendada tähe-
kogud, kuni sa oled kä  e 
saanud õige sõna. On kolm 
mõtet. Üks mõte, „HALVAD 
MÕTTED“ on sinu jaoks juba 
ühendatud.

Leia kaks ülejäänud mõtet. Vihje: kõik mõ  ed algavad tähtedega „HAL 
VAD“. Kui sa oled mõ  ed leidnud, kirjuta need neljandale uksele.
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Võti: Halvad mõtted, halvad sõnad, halvad teod
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Oliver ja Jaak ei olnud tegelikult pa-
had lapsed. Probleem oli selles, et 
Oliverile meeldis kogu aeg televiiso-
rit vaadata ja Jaagule oma mobiil-

telefoniga mängida. Ema ja isa kurvastas see 
väga, et lastele meeldis rohkem oma asjandus-
tega mängida kui pere palvehetkel osaleda.

Laste isa, kes oli audiitor, reisis palju ja oli 
saanud palju lennufi rma boonusprogrammi 
punkte. Ühel päeval ütles ta oma perele, et 
nad kasutavad boonusprogrammi punk  d ära 
ja reisivad Keeniasse, et näha loomi Masai 
Mara looduspargis. 

Isa võ   s kaasa oma nu  telefoni ja satellii  e-
lefoni ja ema võ   s oma mobiiltelefoni. Need 
telefonid said signaali maailma igast paigast. 
Pärast tundidepikkust lendamist jõudis pere 
Nairobi linna, mis asub Keenias. Nad nau  sid 
kosutavad ööpuhkust enne hommikust tee-
leasumist Masai Marasse, mis jääb Nairobist 
umbes 273 kilomeetrit lääne poole. 

Looduspark oli vapustavalt ilus. Loomad olid 
igal pool – nii kaugele, kui nende silm seletas. 
Kuid mõne aja möödudes hakkasid nad muret-
sema, sest nad ei olnud näinud lõvisid. Siis nad 
nägid teist autot tulesid vilgutamas. Autojuht 
selgitas neile, et tulede vilgutamine tähendab, 
et eespool on lõvid.  

Peagi võisid nad rõõmsa elevusega näha lõvi-
karja magamas suure sipelgapesa juures. Nad 
parkisid auto teiste juurde poolkaarde ning 

Laste palvenädal

isa tegi palju pilte. Kuna 
nad saabusid viimastena, 
olid kõik teised autod sel-
leks ajaks juba läinud, kui 
pere otsustas hakkata ta-
gasi Nairobi poole sõitma. 
Autojuht keeras süütevõ  t, 
kuid kuulda oli ainult klõbi-
nat. Ta proovis aina uues   ja uues  . Midagi ei 
juhtunud.

Isa ja ema vaatasid oma mobiiltelefone. Levi 
ei olnud. Isegi isa satellii  elefon ei töötanud. 
Kõigil hakkas hirmus, kui lõvid end püs   ajasid 
ja auto suunas astusid. Isa pani e  e, et nad 
võiksid palvetada. Oliver ja Jaak ei kurtnud 
selle üle sugugi. Isa palve oli lühike: „Issand, 
luba meie autol käima minna. Aamen.“ Siis 
palus ta autojuhil auto käima panna. Viis sü-
dant peksid nii kõvas  , et seda oli peaaegu 
kuulda.

Auto vastas selle peale suure mürinaga ja 
hirmunud lõvid jooksid minema. Pärast hotel-
lituppa jõudmist vaatasid Oliver ja Jaak oma 
emale-isale otsa ja palusid vabandust, et olid 
oma vidinatest rohkem lugu pidanud kui pal-
vest. Isal-emal oli väga hea meel ja nad rää-
kisid lastele, et tehnika-asjad võivad neid alt 
vedada, kuid palvele võib ala   loota. See ko-
gemus aitas lastel õppida palvet armastama 
ning kõiges kuulekaks saama. Nad õppisid, 
kuidas Jumalat kõigest kõige rohkem hinnata.

 

Reede
„Võite olla kind-
lad, et ühelgi..., 

kes on ahne või kes 
peab midagi muud 
Jumalast olulise-

maks, ei saa olla osa 
Kristuse ja Jumala 

Kuningriigist.“ 

 (Efeslastele 5:5, The 
Clear Word piiblitõlge)

TEGEVUS Allpool olevas tegevuses on ära peidetud lause, mis selgitab, kuidas sina saad oma sõpradel 
aidata Jumalat üle kõige väärtustada. Selle lause leidmiseks kirjuta erinevate joontega kas  des 
olevad sõnad kas  ga samasuguse joone peale.

poleks seotud poiste ja Aita neid, ellu juh  da et nad neid lootusetusse

tüdrukutega, kes püüavad

Lause, mille sa kirjutasid, on ümbersõnastus salmist Efeslastele 5:11.  
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Teine hingamispäev„Kõik need , kes on 
Jeesuses uues   sün-
dinud on uus loodu. 
Vanad väärtused on 
meie juurest lahku-
nud ja uued väärtu-
sed on võtnud nen-
de koha.”

(2. Korintlastele 5:17, 
The Clear Word piiblitõl-
ge) 

On olnud vägev nädal, elumuutev nädal. Ma usun, et sa oled uus loodu ja 
sinu elu näitab Püha Vaimu vilja. Kuid mis see vili on? Allpool on puu viljadega, 
mille nimed on poolikud. Täida lüngad õigete tähtedega, et saada teada vilja-
de täielikud nimed. Kui sa vajad abi, ava Piibel Galaatlastele 5:22,23.

TEGEVUS

SAUSTIN MFUNE on 
sündinud Malawis. Ta 
töötab Peakonverentsis 
lastetöö asedirektori-
na. Enne seda oli Mfune 
Malawi uniooni esi-
mees. Mfunel on palju 
kogemusi lastetöös, ta 
vastutas varem Ida-
Aafrika laste-, noorte- 
ja kaplanaaditöö eest 
(1996-2002). Ta on 
kirjutanud mitu laste-
raamatut, aga ka laste-
vanematele mõeldud 
raamatuid. Saus  nil on 
abikaasa Gertrudiga 
neli last ja üks lapse-
laps.laps. Elu, mida täidavad Püha vaimu viljad, ei jää märkamatuks.

 Kujutame e  e sellist vestlust:

Sõber 1: “Mis sinuga viimasel ajal juhtunud on?”
Sõber 2: “Mida sa sellega mõtled?”
Sõber 1:“Sa ei kakle enam, oled lahke ja armastav”
Sõber 2:“Ma olen lasknud end Jeesusel juh  da. Ta annab mulle jõudu halbu tegusid mi  e teha 

ja elada Püha Vaimu viljade elu.”
Sõber 1: “Kas Jeesus saab mind ka aidata?”
Sõber 2:“Loomulikult! Kui Jeesus elab su südames, siis Ta armastus muudab sind kõiges, mida 

sa teed. Jesaja 1:18, kutsub Jumal meid põhjusega enda juurde. Ta tõotab meie patud andeks 
anda ja kinkida meile uue elu.

Ma loodan, et nii on toimunud ka sinu elus. Pea meeles, sa oled uueks loodud. Jumal, kes lõi 
kogu maailma on ikka veel siin ja Ta soovib iga päev sinu loomisega tegeleda.
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