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Kaheksa-aastane Mati oli 
elevil, sest ta tahtis rääkida 
isale ja emale oma plaanist! 
Kohe kui ta koolist koju 
jõudis, läks ta otsejoones 
isa jutule.

“Isa, isa, ma tahan teha 
midagi Jeesuse jaoks,“ütles 
Mati õhinal, „ma tahan teha 
väikegrupi oma sõprade ja 
naabrite jaoks!“

“See on hea idee, Mati!“ 
vastas isa rõõmsalt. „Ma 
õpetan sind, kuidas seda 
teha.“

“Selge, isa, näita mulle, 
kuidas ma saaksin piibli-
tundi läbi viia. Ma tahan 
neile laule õpetada ja rää-
kida piiblilugusid,“ ütles 
Mati innukalt.

Mati külastas oma naab-
reid ja kutsus neid oma 

väikegruppi. Ta kutsus ka 
oma klassikaaslasi. Tema 
esimesest väikegrupi koos-
olekust võttis osa kaheksa 
last ja täiskasvanut. Mati 
õpetas neile erinevaid laule 
Jeesusest ja rääkis piibli-
jutte. Osalejad kuulasid 
suure huviga. Kogunemistel 
said osavõtjad ka ise 
Piiblit kasutada, uurida ja 
lugeda. Peagi liitusid Mati 
väikegrupiga uued ini-
mesed ja osalejaid oli 15. 
Mati andis oma esimese 
piibitunni Johannese 3:16 
põhjal. Talle meeldis lugu 
sellest, et Jumal armastas 
meid kõiki nii palju, et Ta 
andis oma ainsa Poja meie 
päästmiseks.

“Isa, ma arvan, et ma 
tahan suureks saades 

Laste 
palvenädal

Loengute autor: Linda Mei Lin Koh

Esimene hingamispäev

JUMALA VÄIKE MISJONÄR

Piiblisalm: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, 
ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.“ 

Matteuse evangeelium 28:19

saada pastoriks,“ ütles Mati 
kirglikult. „Ma tahan olla 
misjonär ja rääkida igal 
pool Jeesuse armastusest 
inimeste vastu ja et Jeesus 
tahab olla kõigi meiega kord 
taevas!“

“Imeline, poeg! Alusta, 
olles misjonär siin samas 
meie naabruskonnas,“ ütles 
isa, suur naeratus näol. „Ma 
tean, et Jeesusel on väga 
hea meel.“

PROOVIGE 
JÄRELE

Valmistage paar kaarti, 
kaunistage need ja kirjutage 
sisse kutse piiblitundi ja 
andke need oma sõpradele 
või klassikaaslastele. 

Tõlkis Kristiina Toome
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„Ema, lood Albert 
Schweitzerist ja David 
Livingstone´ist on väga 
huvitavad!“ hüüatas 
Gabriela.

„Jah, need mehed ohver-
dasid palju, et aidata hai-
geid ja abivajajaid Aafrikas,“ 
selgitas ema. „Nad riskisid 
haigeks jäämise ja oma 
eluga.“

„Ma arvan, et ma tahan 
saada misjonäriks, kui ma 
suureks kasvan. Kas ma 
pean enne olema ristitud?“ 
küsis Gabriela tõsiselt.

„Sa ei pea olema enne 
ristitud, et Jeesuse heaks 
töötada. Tegelikult iga-
üks meist, kes armastab 
Jeesust, on misjonär!“ vas-
tas Gabriela isa.

„Kas sa mäletad kurjast 
vaimust vaevatud meest 
gerasalaste maal? Pärast 
seda, kui Jeesus ta terven-
das, tahtis mees minna koos 
Jeesusega. Aga mida ütles 
Jeesus?“ küsis ema.

„Ta ütles, et ta läheks 
koju ja räägiks perele oma 

Pühapäev

JEESUSE PÄIKESEKIIR

Piiblisalm: „Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid 
ütles talle: „Mine koju omade juurde ja kuuluta 
neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu 
peale on halastanud.“ 

Markuse evangeelium 5:19

imelisest tervendamisest,“ 
vastas Gabriela.

„Õige. Jeesus tahab, et 
jagaksime häid uudiseid 
oma perekondadele, sõpra-
dele ja naabritele. Nad on 
kõik meie ümber ja saavad 
näha muutust meis!“ hüüa-
tas ema.

„Sa võid alustada 
praegu, Gabriela. Vaata 
enda ümber, kuidas saaksid 
teenida ja jagada Jumala 
armastust teistega,“ soovi-
tas isa.

„Hästi. Ma arvan, et ma 
tean, keda saan aidata,“ 
ütles Gabriela mõtlikult.

„Suurepärane, tütreke,“ 
ütles ema. „Mäletad laulu 
„Jeesus tahab, et oleksin 
päikesekiir?“ Olla misjonär 
on olla nagu päikesekiir 
Jumalale.“

„Kunagi võin ma olla mis-
jonär Venemaal, aga praegu 
saame kõik olla misjonärid 
siinsamas!“ ütles Gabriela 
tõsimeelselt.

UURI 
JÄRELE

Leia Piiblist kolm suurt 
misjonäri. Kuidas jagasid 
nemad lunastuse head 
sõnumit?

Tõlkis Mall Kalmann
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Peagi oli saabumas 
suvevaheaeg ja kõik Kristo 
klassikaaslased rääkisid 
eesootavatest põnevatest 
seiklustest, mis nad oma 
perega planeerinud on. 
Kuid Kristo jaoks pidi see 
suvi teistsugune tulema. 
Tema süda igatses teistsu-
guse raja ja seikluste järele! 
Pärast viimase nädala ette-
kannet ja palvet ühe Kesk-
Ameerikast naasnud misjo-
näri poolt tundsid Kristo ja 
ta sõber Allan kutset liituda 
nende kooli poolt organi-
seeritud misjonireisiga.

„Isa ja ema, kas ma võin 
sel suvel Guatemalasse mis-
jonireisile minna?“ Kristo oli 
väga erutatud. „Ma tahan 
teha midagi sellist, mis teisi 
aitaks.“

„See on suurepärane 
idee! Olgu, sel juhul tuleb 
sul pileti jaoks raha koguda 
ja meie maksame poole,“ 
vastas isa kõhklemata.

20. juunil jätsid Kristo, 
Allan ja veel kümme sõpra 
oma perega hüvasti, et 
sõita Guatemala poole. 
Pärast peaaegu seitsme-
tunnist lendu jõudsid nad 
lõpuks kohale. Otsekohe 

suunati grupp minibussile 
järgnevaks kolmetunniseks 
reisiks paika, kus oli misjoni-
keskus. Milline kergendus!

Kristol ja Allanil paluti 
juhatada kogukonna laste 
hommikust ülistusteenis-
tust. Neil oli rõõm jagada 
sõnumit Jeesusest lastega, 
kes polnud Temast enne 
midagi kuulnud. Pealelõunal 
liitusid nad täiskasvanutega, 
kes ladusid telliskive džungli 
palvemaja ehitamiseks. See 
oli raske töö!

„Mulle tundub, et mis-
jonär polegi nii kerge olla,“ 
ütles Kristo Allanile ohates.

„Sul on õigus! Ma loo-
dan, et peame järgmised 13 
päeva vastu, Kristo,“ vastas 
Allan mõningase ärevusega.

Neljandkas päevaks 
nautis Kristo oma tööd 
juba väga. Talle meeldis 
lapsi õpetada. Aga kõige 
rahuldust pakkuvam oli 
näha, kuidas palvemaja 
pärast 10päevast rasket 
tööd lõpuks valmis sai. 
Pühitsedes pidulikult sisse 
Tema ülistamiseks mõeldud 
palvemaja, tänati Jumalat.

Peagi oli misjonireis lõp-
penud ja väsinud õpilased 

Esmaspäev

UNUSTAMATU SUVI!

Piiblisalm: „Sest sina saad tema tunnistajaks kõigile 
inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud.“

Apostlite teod 22:15

asusid kodu poole teele. 
Kristo tundis südames 
rõõmu ja rahu, mida pol-
nud kunagi varem tundnud. 
Jah, enda misjonitööga 
sidumine oli teda muutnud. 
Otsekohe läks ta tööle, et 
Guatemala vaeste laste 
koolitarvete ostuks raha 
koguma hakata. Ta ei suut-
nud jagamata jätta misjoni-
teenistusest saadud rõõmu 
oma koolikaaslastega ja 
koguduseliikmetega!

„Oleme saanud Jumalalat 
nii rohkesti õnnistusi, et 
me peame neid vaestega 
jagama,“ ütles Kristo.

Meenutage apostel 
Paulust, kes käis paljudel 
misjonireisidel! Ta lihtsalt 
armastas oma õnnistusi 
jagada!

• Kas leiad allolevatest 
kirjakohtadest saladusi, 
kuidas uueks ja muudetud 
inimeseks saada?

Johannese evangeelium 
15:4–8

Johannese evangeelium 
4:1–42

• Planeeri oma vanemate 
või sõpradega üks konk-
reetne misjoniprojekt, et 
aidata abivajajaid ja vaeseid 
oma kogukonnas.

Tõlkis Liina Lukk

UURI JA PROOVI 
JÄRELE
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Vihma kallas, kui pas-
tor Chong istus autosse, et 
minna külastama värskelt 
ristitud paari, kellel oli prob-
leeme oma kahe kuu vanuse 
imikuga. Mõned teed olid üle 
ujutatud, kuid pastor jõudis 
lõpuks nende maja juurde.

“Ma tulin kohe pärast teie 
telefonikõnet,“ ütles pastor 
Chong kärmelt, kui ta astus 
korterisse. „Kuidas lapsega 
on?“ küsis pastor, kui ta pai-
tas väiksekese pead.

“Ta on üleni kuum, viime 
ta kohe traumapunkti!“ ütles 
pastor, kiirustades koos 
beebiga autosse. Mõlemad 
vanemad järgnesid talle ning 
teel välja krabasid nad kaasa 
teki ja teisi vajalikke esemeid.

Pastor Chong palvetas 
siiralt, paludes, et Jumal 
päästaks selle lapse. Ta jäi 
koos vanematega ööseks 
haiglasse. Õnneks lapse 
seisund stabiliseerus ja pala-
vik langes. Milline öö! Enne 
lahkumist andis pastor Chong 
paarile natuke raha, et neid 
aidata.

Pärast lühikest uinakut 
tõusis pastor üles, et nõus-
tada kahte noort inimest, kes 
tahtsid suitsetamist maha 
jätta. Nende vanemad olid 

pastor Chongi koguduse liik-
med ja nad palusid, et pastor 
tegeleks nende kahe noore 
mehega. Nad ei meeldinud 
kellelegi ja keegi ei usalda-
nud neid.

Pastor tundis Elmot ja Jeffi 
sünnist saadik. Ta oli näinud, 
kuidas nad olid üles kasva-
nud ja astunud ülikooli. Kuid 
viimasel kursusel langesid 
mõlemad koolist välja. Ta 
mõistis raskusi ja kiusatusi, 
millega nad silmitsi seisid, 
ja tahtis neid aidata. Samuti 
imestas ta selle üle, et vane-
matel ei olnud oma poegade 
jaoks aega. Kuidas oli see 
võimalik?

“Te teete edusamme; ma 
olen teie üle uhke!“ ütles 
pastor Chong naeratades. 
„Kas te olete iga päev neid 
nõuandeid järginud?“

Lahing ei olnud veel lõp-
penud, kuid pastor oli nende 
jaoks alati olemast, et neid 
julgustada, tagant torkida ja 
nendega palvetada. Mõned 
koguduse liikmed tundsid, 
et pastor raiskab nende 
poiste peale liiga palju aega. 
Nad hoolitsesid selle eest, 
et nende lapsed ei satuks 
Elmo ja Jeffi lähedusse. 
Kuid pastor uskus, et Jeesus 

Teisipäev

ISETU TEENIMINE

Piiblisalm: „Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja 
päästma kadunut.“

Luuka evangeelium 19:10

Kristus võib muuta igaühte, 
kui nad ainult lasevad Tal 
seda teha. Ta arvas, et kogu-
dus peaks poisse armas-
tama, neid mõistma ja neid 
aktsepteerima.

Kui pastor Chong õhtul 
magama läks, oli ta tänulik 
selle eest, mida Jumal oli 
teinud Elmo ja Jeffi heaks. 
Ta säras rõõmust ühe uue 
mõtte pärast, mis oli talle 
pähe torgatanud. Ta võtab 
need kaks noormeest 
endaga homme kaasa, kui 
ta läheb haigeid külastama. 
Nende kaasamine haigete 
teenimisse võib osutuda elu-
muutvaks kogemuseks!

• 1. Leia igast allolevast 
piiblitekstist kolm isikut ja 
kirjelda, kuidas Jeesus käitus 
iga inimesega.

a. Luuka evangeelium 
7:1–10: 

b. Johannese evangeelium 
8:1–11: 

c. Luuka evangeelium 
19:1–10: 

• Proovi järele!
Pane kirja kaks asja, mida 

sa saad teha kellegi heaks, 
kellel ei ole väga palju. 
Kirjuta luuletus teenimisest 
oma kogukonnas.

Tõlkis Liisi Rohtsalu

UURI JA PROOVI 
JÄRELE
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„Vaata neid vaeseid lapsi 
seal eemal,“ ütles Donna 
kurvalt. „Nad otsivad endale 
prügikastidest süüa.“

„Me peame neid aitama,“ 
pakkus tema abikaasa Dan. 
„Mul on üks mõte!“

Varsti hakkasid nad 
toitma tänavalapsi kodus-
valmistatud söögiga. 
Kõigepealt tuli umbes 
kümme last, kes kõik sõid 
oma taldriku tühjaks. 
Esimest korda said nende 
kõhud täis ja nad said öösel 
rahulikult magada. 

Õige pea hakkas aina 
rohkem lapsi tulema, rivistu-
des Donna ja Dani maja ette 
esmaspäeviti, kolmapäeviti 
ja reedeti. 

Ei läinud kaua kui Donna 
ja Dani sõbrad ühinesid 

nende teenimisega ja suu-
relt unistamisega. Nad alus-
tasid peavarju ehitamisega 
lähedal asuvale krundile, 
mille üks koguduse liige oli 
annetanud. Neil oli plaan 
kodutuid lapsi toita ja harida 
ning neile praktilisi oskusi 
õpetada. 

„Paneme oma keskusele 
nimeks Taevas Lastele,“ 
ütles Donna. „Ma armastan 
neid naeratavaid nägusid. 
Nad toovad mulle rõõmu!“

„Donna, sa oled tõeline 
Jeesuse jünger,“ ütles tema 
abikaasa, sära silmades. 

„Sul on tõeline kaastunne 
nende laste suhtes. See 
on imeline, mida sa nende 
jaoks teed.“

„Ma ainult järgin seda, 
mida Jumal soovib, et me 

Kolmapäev

TAEVAS LASTELE

Piiblisalm: „Olge üksteise vastu külalislahked ilma 
nurisemata!“ 

1. Peetruse kiri 4:9

teeksime. Mäletad Jesaja 
58. peatükki? Tõeline 
pühendumine ja paastumine 
on abivajajate ja vaesete 
eest hoolitsemine,“ tule-
tas Donna oma abikaasale 
meelde. 

„Ma armastan neid lugu-
sid Piiblist, kus Jeesus aitab 
neid, kes on vaesed,“ lisas 
Donna. „Need innustavad 
mind ka teisi aitama“. 

Üheskoos vabatahtlike 
meeskonnaga jätkasid 
Donna ja Dan kodutute 
laste toitmist, jagasid neile 
Jumala armastust läbi eluks 
vajalike oskuste õpetamise. 
Taevas Lastele sai väikeseks 
taevaks siin maa peal sada-
dele lastele. 

Loe Matteuse 8. ja 9. 
peatükki ning leia neist üles 
armastuse missioon.

Kirjuta üles viis inimest, 
keda Jeesus tervendas või 
teenis. 

Milliseid inimesi Jeesus 
aitas? Kuidas Ta erines 
variseridest, saduseridest ja 
teistest usujuhtidest Tema 
ajal?

Tõlkis Madli Vahtramäe

UURI JÄRELE
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Oliver sättis ennast 
mugavalt istmele ja sul-
ges turvavöö. Ta oli val-
mis mõnusaks sõiduks 
Indoneesiasse Kalimantanile, 
põnevale misjonireisile. 
Oliver oli seda reisi rõõmuga 
oodanud terve viimase kuu 
ja nüüd see lõpuks ongi käes! 
Vaadates ringi nägi ta mitut 
oma sõpra istumas mugavalt 
enda taga.   

Just siis, kui Oliver oli 
valmis sulgema silmi, müksas 
teda mees kõrvalistmelt. 
„Kuhu te sõidate, noormees? 
Te paistate olema põnevil!“-
sõnas võõras pead pöörates. 

„Ma lähen misjonitööle, 
et aidata kaevusid rajada 
ning ehitada välitualette 
inimestele ühes Kalimantani 
külas,“ säras Oliver suure 
naeratusega vastu. „Miks sa 
seda teed?“ küsis mees. „Kas 
poleks vahvam minna puhku-
sele kui teha midagi sellist?“

„Piibel õpetab meid teisi 
aitama ning teenima, ja ma 
tahan seda teha,“ vastas 
Oliver kindlalt. „Vau, need on 
siis sinu veendumused, miks 
sa seda teed!“ imestas mees 
pöialt tõstes. „Räägi mulle 

lähemalt. Ma olen üllatunud, 
nähes nii noorel inimesel 
säärast tugevat usku.“

Poole tunni jooksul jutus-
tas Oliver , kuidas ta õppis 
tundma Jeesust Kristust. 
Kujuta ette: Oliver läks seits-
menda päeva adventistide 
kooli, olles ise budist, kuid sai 
uuestisündinud kristlaseks! Ta 
rääkis ka raskustest, millega 
pidi vastamisi seisma oma 
perekonnas, kui ta otsustas 
järgida Jeesust. 

„Vabandust, ma jäin liiga 
kauaks rääkima. Mul on teie 
jaoks siin üks raamat,“ ütles 

Neljapäev

OLIVERI TUNNISTUS. PIIBLI KALLISKIVI

Piiblisalm: „Olge alati valmis andma vastust iga-
ühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis 
teis on.“

1. Peetruse kiri 3:15

Oliver ning andis raamatu-
kese mehele. „Aitäh sulle, 
noormees, ma püüan seda 
lugeda. Sa avaldasid mulle 
muljet oma veendumustega,“ 
rõõmustas mees. „Ma soovin 
sulle kõike paremat. Olgu 
Jumal sinuga!“

Loe Apostlite tegude 
9:20–22. Mida tegi Paulus ja 
mis andis talle selleks jõu?

Tõlkis Birgit Maasing

UURI JÄRELE
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Olivia oli alles hiljuti risti-
tud, sest ta armastas Jeesust. 
Tüdruku esimesel hingamis-
päeval tervitas teda uksel 
pastori naine, proua Lywin.

„Olivia, kas sa aitaksid tee-
nida, olles rajaleidjate juhen-
daja ühele noorte grupile?“ 
küsis proua Lywin, sära silmis.

„Oh, ma pole kindel, et ma 
seda oskan. Ma arvan, et mul 
ei ole selleks annet,“ vastas 
Olivia kõhklevalt.

„Oi, ära alahinda oma 
oskusi. Ma näen juba vähe-
malt kahte andi, mis Jumal 
sulle andnud on,“ hüüatas 
proua Lywin.

„Päriselt? Mulle lihtsalt 
meeldib rääkida ja jagada,“ 
kuulutas Olivia enesekindlalt.

„Seda me just vajamegi! 
Kas sa tead, et Jumal on igale 

ühele meist andnud erine-
vad vaimuannid ja talendid, 
et me saaksime teha Tema 
tööd? Loe Pauluse kirjast 
roomlastele 12. peatükki ja 
Pauluse esimesest kirjast 
korintlastele 12. peatükki ja 
sa näed, et oled suurepärane 
õpetaja,“ ütles proua Lywin 
naeratades.

„Iga Jeesuse järgija on 
misjonär,“ jätkas proua Lywin. 
„Nii et kasuta oma ande, et 
aidata, õpetada ja jagada 
armastust Jeesuse vastu 
teistega, kes su ümber on. Sa 
ei pea minema Aafrikasse, et 
olla misjonär!“

Mõne aja pärast seda 
liitus Olivia rajaleidjatega ja 
temast sai ühe rühma juhen-
daja. Peagi juhtis ta ka koos 
teistega Puhkuse Piiblikooli. 

Reede

OLIVIA VAIMUANNID

Piiblisalm: „Tema on see, kes on pannud mõned 
apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evange-
listideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks.“ 

Pauluse kiri efeslastele 4:11

Oi, milline rõõm oli jagada 
sõnumit Jeesusest lastega, 
kes Teda veel ei tundnud. 
Oi kui huvitav oli töötada 
rajaleidjatega!

• Loe Johannese evan-
geeliumist 4:4–30 Samaaria 
naisest. Mis viisil oli naine 
misjonär päeval, mil ta koh-
tus Jeesusega?

• Joonista 7,5-sentimeet-
rise diameetriga ring ükskõik 
millisele tugevale värvilisele 
paberile. Kirjuta sellele mar-
keriga „KÜSI“. Kinnita see 
oma pluusi külge ja mine 
koputa oma naabrite uksele. 
Kui nad ukse avavad, näita 
vaid oma sildile. Kui nad 
küsivad „Mida ma (sinult) 
küsima pean?“, siis saad neile 
Jeesusest rääkida.

Tõlkis Anna-Maria Toome

UURI JA PROOVI 
JÄRELE
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Kõik olid elevil! Kelly oli 
lugenud päevi! Vanaisa oli 
oma suures majas korralda-
nud uhke kokkusaamispeo. 
Kõik sugulased kohtusid 
vanaisa juures kord aastas, 
et üheskoos rõõmsalt aega 
veeta. Lapsed ei jõudnud ära 

oodata, et mängida sugulas-
tega, süüa palju, ja uurida 
läbi iga salapärane tuba.

Kui auto vanaisa majale 
lähenes, oli Kelly nii põnevil, 
et suutis vaevalt oodata!

„Kaua veel, isa? Sa sõidad 

Teine hingamispäev

MINU IGAVENE KODU!

Piiblisalm: „Tema pühib ära kõik pisarad nende 
silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega 
kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on 
möödunud.“

Ilmutusraamat 21:4

täna tõesti aeglaselt,“ teatas 
Kelly kannatamatult.

„Parem on ettevaatlik olla, 
“hoiatas isa kärsitut tüdrukut.

„Ma ei jaksa oodata, et 
näha, milliseid uusi asju on 
vanaisa sel aastal meister-
danud!“ hüüatas Kelly süda-
mest. „Ma tahan auhinda 
saada!“

„Sa võid selle saada, kui 
teed ära kõik selle, mis vana-
isal nimekirjas on,“ julgustas 
isa Kellyt.

Jah, see oli suurepärane 
kokkusaamine! Seal oli palju 
naeru ja nalja, kui pered 
sõid, mängisid ja tegid koos 
majapidamistöid. Kas kujutad 
ette, kuidas kõik maisi rösti-
sid? Seal oli vähemalt sada 
viljapead!

Kui isa sel ööl koju sõitis, 
oli unine Kelly tagaistmel 
vaikne. Järsku koputas ta isa 
õlale ja küsis säravi silmi: „Isa, 
kas taevas on sama tore nagu 
täna? Kui on, siis ma tahan 
seal igavesti olla!“

„Taevas on veel parem, 
sest Jeesus on seal koos 
meiega igavesti!“ hüüatas isa 
rõõmsalt.

Uuri Ilmutusraamatu 21. 
peatükki hoolikalt ja too välja 
põhjused, miks me tahame 
taevas elada.

Tõlkis Annely Kaasik

UURI JA PROOVI 
JÄRELE
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VÄRVI PILT!

IGAÜKS VÕIB OLLA MISJONÄR.
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