Laste juhatamine Jumala
juurde
SISSEJUHATUS
Mäng: Nime Bingo
Laste saabudes kirjuta laste ja täiskasvanute, sh õpetajate nimed paberilipikutele.
Sega lipikud ja pane kotti. Jaga kõigile tühjad bingo ruudustikuga lehed. (4x4 ruudustik, kui inimesi on 16 ja rohkem. 3x3 ruudustik, kui inimesi on 9-15)
Palu kõigil ringi liikuda, küsida teiste nimesid ja kirjutada need ruutudesse. Kui
kõigil on ruudud täidetud, istuge ja mängige bingot. Tõmba kotist ühe kaupa nimesid ja loe kõva häälega ette. Kõik mängijad tõmbavad ruudustikus nimesid maha,
vastavalt sellele, kuidas neid ette loetakse. Esimene, kes saab rea või veeru kokku,
tõstab käe ja hüüab bingo. Premeeri auhinnaga. Võid jätkata ja vaadata, kes saab
esimesena kõik ruudud täis.

Pakiline vajadus
Iga usklik lapsevanem peaks püüdma edasi anda kristlikku usku igale oma lapsele.
Tulemuseks on lapse igavene pääste, samuti elu täis Jumala tundmist ja teenimist.
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Seda Jumala antud ülesannet on rõhutatud läbi terve pühakirja. Alates Moosese korraldusest Jumala seaduse kohta, “Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele
neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes!” (5Mo 6:7), kuni
Pauluse manitsuseni, “Ja teie, isad, ärge ärritage oma lapsi vihale, vaid kasvatage
neid juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi!” (Ef 6:4), Piibel on selles osas
väga konkreetne.
Sellegi poolest pole mõned kristlastest vanemad seda õpetust järginud. Nad
käituvad nagu üks noor isa, kes rõhutas, et igasugune laste religioosne kasvatus rikub nende enesemääratlemise vabadust ja takistab oma tee leidmist. Aga nad ei
anna endale aru, et hingevaenlane ei oota käed rüpes ning on valmis suurima rõõmuga meie lapsi usu juurest eemale juhtima.
Laste kasvatamine viisil, mis viib siira ja isikliku suhteni Jeesusega, on pakiline
vajadus.

Kaks märkust usu kasvatamisel
1. Isegi, kui lapsevanemad teevad kõik õigesti, siis mõned lapsed mässavad usu vastu järjekindlalt.
2. Kuigi me kasvatame oma lapsi viisil, mis inspireerib nende usulist kasvamist, tuleb aeg, kus nad peavad selle usu enda omaks muutma.

Mis on sügav austus?
Sügav austus on isiklik Jumala kummardamise vorm. See ei ole väliste rituaalide
täitmine nagu laulmine või kirikus käimine. See on Jumalaga isikliku suhte loomine
ja arendamine.

2

Thomas a’ Kempis kirjutab oma raamatus Kristuse Jäljendamine (The Imitation
of Christ), “Kui meie religioosne areng sõltub ainult välispidiste rituaalide järgimisest, siis meie pühendumine lõppeb kiiresti.”
Teisalt, isiklik sügav austus kestab, sest see on sügavalt sisemine. See on üksi
Jumala ees istumine ja tema sügav austamine.
Jumala kummardamine on tema isiklik sügav austamine!

TEEMAD
1. Laste kasvatamine Jumala vaimus
2. Vaikne aeg Jumalaga
3. Evangelisatsioon

1. LASTE KASVATAMINE JUMALA VAIMUS
Neighbour püramiid
Dr. Ralph Neighbour, Jr., ajakirja Cell Church (Raku Kirik) toimetaja, on kasutanud
järgmist joonist kirjeldamaks inimeste olukorda, kes pole veel usku Jeesususesse
omaks võtnud.
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Inimesed, kes on number 5 peal, on Jumalas kõige kaugemal. See on kõige suurem grupp inimesi, kes ei ole evangeeliumi sõnumist teadlikud. Inimesed, kes on
number 4 peal, on väiksem grupp. Need on need, kes on küll evangeeliumis sõnumist teadlikud, kuid pole erinevatel põhjustel seda vastu võtnud. Nad võivad olla
evangeeliumi suhtes vaenulikud, kuna on näinud Kristlaste elusid, mis pole kooskõlas evangeeliumi sõnumiga. Võib-olla on nad lihtsalt ükskõiksed. Need kaks gruppi
moodustavad kokku B-tüüpi uskmatud.
Ülemised kolm inimeste gruppi esindavad neid, kes on kuidagi kirikuga seotud. Võib-olla nad teavad kedagi kogudusest või nad osalevad teenistustel aga
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pole veel otsust teinud. Need on A-tüüpi uskmatud ja enamus usklike tuleb just
nendest gruppidest.
Ka lapsed mahuvad nendesse gruppidesse. Mõned lapsed pole kunagi Jeesusest kuulnud, seega on nad selles teadmatute grupis. On ka neid, kes on teadlikud Kristlusest, kuid on mingil põhjusel otsustanud Jeesust mitte järgida. Need on
B-tüüpi lapsed.
Enamus lapsi, kes tuleb hingamispäevakooli ja muudesse programmidesse on
A-tüüpi uskmatud. Nad on seotud kellegagi kirikust või nende vanemad käivad kirikus.
Märkad, et A-tüüpi uskmatud võtavad evangeeliumi vastu kahel erineval moel.
Number 2 grupis on lapsed, kes õpivad Piiblit ja käivad hingamispäevakoolis.
Number 3 grupis on need lapsed, kes jälgivad koguduseliikmete elu ja õpivad läbi
selle. Lapsed hindavad koguduses õpitut ja teevad järeldusi jälgides koguduseliikmete religioosset käitumist ja elustiili.
On oluline, et Piibli õpe ja koguduseliikmete elud oleksid kooskõlas. Näiteks,
on kasutu õpetada lastele hingamispäevakoolis, et Kristlased peavad üksteist armastama, kui täiskasvanud koguduseliikmete vahel on palju tülisid. Palvetamine ei
ole tõhus, kui keegi koguduses pole saanud ühtegi palve vastust.
Tundub, et meie kogudus on olnud edukas lastele Piibli õpetamisel läbi hästi
korraldatud hingamispäevakooli klasside. See on aga ainult pool evangeliseerimise protsessist. Kogudus peab ka demonstreerima, et me armastame üksteist, toetame ja andestame üksteisele, nii nagu Jeesus seda on meile näidanud.
Arutelu:
- Kas sa nõustud Ralph Neighbour’i püramiidiga uskmatutest? Selgita.
- Mida saad teha 2 ja 3 grupis olevate lastega, kes on just kogudusega
tuttavaks saanud?
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Perekondliku Jumalateenistuse olulisus
Billy Graham, üks meie aja suurimaid evangeliste on öelnud: “Ainus viis meie lastele õiget kodu pakkuda, on asetada Jumal üle nende ja õpetada neid kõiges Jumala
teedel käima.”
Aga me teenime ju Jumalat igal hingamispäeva? Enamus jumala teenimise
õpetusi jagavad selle teema kaheks osaks: ühine jumalateenistus ja isiklik jumalateenistus. Mõlemad on pühakirjas kirjeldatud ja tugevalt rõhutatud. Kuid tänapäeval on rõhk kaldunud väga ühise jumalateenistuse poole, nii et paljud usklikud ei
praktiseeri isiklikku jumalateenistust.
Kui meie lapsed kuulevad meid rääkimas imelisest ja suursugusest Jumalast
aga märkavad, et me kummardame teda ainult üks kord nädalas, siis isegi noored
lapsed saavad aru, et meie teod ja sõnad ei ole kooskõlas. Nad järeldavad: “Miks
mina peaksin vaevuma seda Jumalat nii väga teenima, kui minu vanemad teevad
seda nii harva?”
Kuid me võime seda muuta. Lapsevanemana võid juba täna alustada jumalateenistusega, mis juhib sind ja sinu pere Jumalale lähemale. Sa võid otsustada
kohe praegu muuta jumalateenimise tähtsaimaks prioriteediks oma elus. Sinu lapsed märkavad erinevust ja see inspireerib neid sind järgima.
Mida me peaksime tegema, kui teenime Jumalat iga päev? Iga uskliku jaoks on
olulised kaks valdkonda:

1. Isiklik Jumala kummardamine iga päev
“Vaikne aeg” on iga päeva regulaarne osa, kus sa unustad korraks oma igapäevased kohustused ja teised inimesed, et veeta aega üksi koos Jumalaga. See võib olla
hommik või mõni muu aeg. See koosneb palvetamisest, lugemisest, ülistamisest ja
päeviku pidamisest.
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2. Jumala teenimine kui elustiil
Jumala teenimine läbi terve päeva võib sisaldada:
- Jumala kiitmist oma jutuga
- Jumalale laulmist
- Vaikset sügavat austust
- Jumala sõna üle mediteerimist
- Jumala poole palvetamist
- Jumala ootamist — peale palvet vaikselt istumist ja ootamist, kas Jumal
tahab sind mingis suunas juhtida.
Põhjus, miks Jumal soovib, et me teda kummardaksime, on tema soov meie, kui
oma lastega, lähedasemat suhet omada.

Printsiip 1: Ole lastele eeskujuks oma Jumalat teeniva elustiiliga
Esimeses kirjas Korintlastele 11:1 palub Paulus meil, “Võtke mind eeskujuks, nagu
mina võtan Kristuse!”
Sõltumata sellest, kas see meeldib meile või mitte, meie lapsed jäljendavad
meid. Üks tark kristlasest isa ütles kord, “Ma kardan, et su laps jäljendab sind sõltumata sellest, kas sina jäljendad Kristust või mitte! Sa oled juba tema eeskuju — sa
pead lihtsalt otsustama, kas oled hea või halb eeskuju!”
Eeskujuks olemise põhimõte
“Me ei saa oodata, et meie lapsed oleksid rohkem Kristusele pühendunud, kui
me ise oleme.”
See põhimõte kehtib igasuguste eeskujude ja vormide suhtes. Kui keegi valab
vedelat metalli või plastikut vormi, siis see kuju, mis tekkib, ei saa olla parem, kui
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vorm. Kui paned paberi koopiamasinasse, siis sa ei oota ju, et koopia tuleks ilusam,
kui originaal. Pigem võib see halvem tulla.
Kindlasti võivad paljud lapsed kasvada pühendunumaks Kristuse järgijaks, kui
nende vanemad, kuid see põhimõte rõhutab, et ükski vanem ei peaks lapselt ootama seda, mida ta ise pole valmis tegema.
Jah, on solvav, kui lapsevanem nõuab lapselt Piibli salmide pähe õppimist, kuigi ise kunagi seda ei tee. Kas peaksime lastelt nõudma, et nad tunnistaksid koolis
oma sõpradele, kui me ise pole nõus seda oma kolleegidele töö juures tegema?

Erinevad autoriteedi tüübid
Kristlik perekond ei saa õigesti toimida ilma autoriteedita vanemate poolt ja allumisega laste poolt. On kolme tüüpi autoriteeti:
1. Positsioonist tulenev autoriteet - Laps peab lapsevanemale alluma,
sest lapsevanem vastutab lapse eest. Pole vahet, kas lapsevanem täidab
oma rolli hästi või halvasti. Laps peab alluma selle pärast, et ta on laps.
2. Elukogemusest tulenev autoriteet - Lapsevanem on täiskasvanu, kellel on palju suurem elukogemus ja palju rohkem teadmisi, kui väikesel
lapsel. Targal õpetajal on suurem autoriteet. Kui laps on juba vanem ja
tal on rohkem teadmisi, on oluline, et lapsevanem ei kasutaks religioossetes küsimustes positsioonist tulenevat autoriteeti. Kristlik laps võib
küll alluda, kuid see ei tekita lojaalsust ja tõelist usku.
3. Tunnustusel põhinev autoriteet - Kui isikul on tunnustusel põhinev autoriteet, siis tal on enesekindlus ja moraalne jõud. Tal on teadmised, kogemused, edu ja teda tunnustatakse kui eksperti oma valdkonnas. Näiteks jalgpalli treener, tunnustatud muusik jne.
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See on autoriteet, mida on vaja õigeks vanemlikuks kasvatamiseks ja
laste Jeesuse juurde juhtimiseks.

Võita vaidlus või võita lapse lugupidamine
Oma lapse lugupidamise võitmine on palju olulisem kui ühe vaidluse võitmine.
Võib tunduda lihtsam nõuda teismeliselt allumist ja vahest peamegi seda tegema,
kuid parem on arendada nende lugupidamist, jäljendades Kristuse elu. Sel moel
me pigem julgustame allumist, kui lihtsalt nõuame seda.
Miks see nii oluline on? Sest oma laste lugupidamise saavutamine - eriti teismeliste puhul - võimaldab neil pidada lugu ka sinu usust.

Kuidas me siis oma lastele eeskujuks oleme?
Selleks on kaks peamist kategooriat:
1. Eeskujulikud teod ja hoiakud - oma abikaasa armastamine, kaastunde
väljendamine, alandlikkus ja kannatlikkus, oma viha kontrollimine, teiste
julgustamine, vihakõne vältimine, enesekontroll. Need omadused pole
otseselt kristlikud ja neid õpetavad paljud teised ühiskonnad.
2. Peamised kristlikud teod - Piibli lugemine ja uurimine, palvetamine,
Jumala teenimine.

Printsiip 2: Õpi last tundma
“Pane tähele oma lammaste seisukorda, tee karjad oma südameasjaks,” Õp 27:23
Vähestel meist on täna kariloomi, seega võib see salm meile kaugeks jääda. Siiski, kõigi meie jaoks, kelle hoolde on lapsed usaldatud, on selles salmis toodud
põhimõte ülimalt oluline.
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Kui hästi me tegelikult oma lapsi tunneme, igat ühte neist? Nende tundmine
muutub eriti oluliseks, kui püüame arendada nende suhet Jumalaga.
1. Tea, et iga laps on unikaalne - geenid ja keskkond mängivad olulist
rolli, nii et samade vanemate lapsed võivad olla väga erinevad.
2. Tea laste temperamendi tüüpe - Iga laps on erinev. Kas sa tead oma
laste temperamendi tüüpe? Temperamenti võib määratleda kui välise
isiksuse sisemist poolt. On su laps tormakas, nõudlik, tagasihoidlik või
vaikne?
Tihti teavad vanemad, mis nende lapsele meeldib või ei meeldi, aga
neil pole aimugi, miks. Tasub küsida, miks nii, see aitab sul last paremini
mõista.
3. Tea, kuidas iga lapse suhtes võrdselt tunnustust väljendada - on
oluline igat last võrdselt tunnustada, kuigi nad on täiesti erinevad isiksused. Hoidu igal moel kellegi eelistamisest. Meenuta Jaakobi ja Eesavi
lugu? Ainus, mis lapsevanematel õnnestus, oli oma poegadest vaenlaste tegemine.
Lapsest lugupidamine ei tähenda, et lubame neil teha mida iganes nad
tahavad! Neile tuleb õpetada Jumala seadustele alluma. Kuid teistsugune olemine ei tähenda, et vanemad sind vähem hindaksid. Kui lapsed
näevad, et lapsevanemad peavad neist kõigist lugu, siis nad õpivad ka
üksteisest lugu pidama ja hiljem kannavad selle ka teistele üle.
4. Tea oma laste tundeid - ka lastel on võitlused ja ka nemad tunnevad
masendust, julgusetust, hirmu jne. Teades, mida lapsed tunnevad, saavad vanemad paremini armastust ja julgustust väljendada.
See tähendab, et ka vanemad peavad laste ees avatud olema. Selleks,
et oma lapsi tõeliselt tunda, peavad nemad meid tõeliselt tundma. Seega, küsides lapselt, kuidas ta päev koolis läks, ole valmis rääkima ka
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oma päevast tööjuures.
Psühholoogid väidavad, et see, mida lapsed oma vanemate suhtes tunnevad, mõjutab sügavalt seda, mida nad Jumala suhtes tunnevad. Me
ei pea olema täiuslikud, kuid me peame aru saama, et hoiak, millega
lapsed meisse suhtuvad, kandub tavaliselt üle suhtumisele Jumalasse.
5. Tea, mida lapsed Jumalast arvavad - Kas sa tead, mida lapsed Jumalast arvavad? Taevast? Kas nad sellistest asjadest üldse mõtlevad?
Kas sa peaksid julgustama sellistest asjadest mõtlemist?
Jah, me võiksime ja peaksime julgustama lapsi mõtlema. Kuidas? Me
peame näitama, et me mõtleme regulaarselt Jumala asjade peale, mitte
ainult tööst või kodutöödest.

Printsiip 3: Õpeta Jumalat teenima
Järgmised üheksa printsiipi on otseselt seotud jumalateenimise õpetamisega.
Oma lastele Jumala kummardamise õpetamine on pikaajaline ettevõtmine. See võtab aastaid praktiseerimist ja õpetab neid oma Loojat sügavalt austama.
1. Väljenda tänulikkust laste eest - on oluline kinnitada lastele, et olete
lapsevanematena nende eest tänulikud. Et nad olid oodatud ja et nad
on ja jäävad armastatuks. On raske teenida Jumalat, kui sa pole tema armastuses kindel. On oluline rõhutada, et Jumala armastus on tingimusteta.
2. Ole alandlik ja palu andestust - kui sul on olnud raske päev ja sa plahvatad koju jõudes laste peale, väljendades viha ja pahameelt, siis mida
teha? On oluline, et sa varem või hiljem oma pereliikmete ees vabandaksid ja paluksid andeks. Seda tehes demonstreerid, et isegi lapse-

11

vanemad austavad seadust. Sellega näitame, et ka meil on taevane autoriteet ja isand (Kl 4:1).
3. Hoolitse, et ka isa (mitte ainult ema) juhiks perekondlike jumalateenistusi - kui isa laseb emal kogu vaimuliku töö ära teha, mõjub see lastele pikas perspektiivis mitmel moel halvasti. Pojad võivad mõelda, et
see usu asi on naistele ja ei võta seda tõsiselt. Tütardele või jääda Jumalast kui isast vale ettekujutus ja see võib hiljem mõjutada nende usaldust Jumalasse. See näitab ühtsuse puudumist perekonna juhtimises.
Kui mõlemad vanemad võtavad osa vaimulikust juhtimisest, näitab see,
et ollakse ka vaimulikult ühel lainel.
4. Õpi tülisid lahendama - kaks inimest ei pea kunagi kõiges ühel meelel
olema, kuid viis, kuidas nad erimeelsusi lahendavad, võib olla lastele
väärtuslikuks õpetuseks. Peamiselt õpetab see lastele kolme asja: enesevalitsemist, privaatsust ja leppimist.
5. Toeta teisi autoriteete lapse elus - mõtle teiste autoriteetide peale
lapse elus: õpetajad, treenerid, noortejuhid, politseinikud jne. Sa ei saa
tõeliselt Jumalat kummardada, ilma, et sa tema autoriteeti tunnustaksid.
Seega peame lastele andma õige pildi kõigist tõelistest autoriteetidest.
Aita neil näha, et autoriteedid on nende sõbrad, mitte vaenlased. Ära
kritiseeri lapse õpetajat lapse kuuldes. Sedasi hävitad mitte ainult õpetaja, vaid ka Jumala autoriteedi.
6. Jälgi, kuidas sa oma lapsepõlvest räägid - on oluline oma negatiivseid kogemusi lastele üle kanda. Ära ripu mineviku pattude või süütunde küljes. Pea meeles, et lapse loomulik kalduvus on oma vanemat jäljendada, nii heas kui halvas. Räägi ja meenuta häid mälestusi oma lapsepõlvest.
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7. Järgi isiklikke standardeid - ilmselgelt ei pääse me tegude tõttu, kuid
need on tunnistuseks meie usust. Pane tähele, mida loed ja vaatad. Jälgi oma keelekasutust. Vabane silmakirjalikusest.
8. Püüdle selle poole, et lapsed oleksid sinu üle uhked - lastes on kaasasündinud soov olla oma vanemate üle uhke. Pane tähele, kuidas sa
käitud lapse sõprade juuresolekul. Ära otsi nendes vigu või alanda neid.
Tervita sõpru soojalt ja naerata neile. Küsi nende pere ja huvide kohta.
Hoidu kõigest, mis võib sinu last häbistada. Sedamööda, kuidas lapsed
õpivad oma vanemate üle uhkust tundma, õpivad nad ka Jumala üle
uhkust tundma, kes neid armastab.
9. Armasta oma abikaasat rohkem kui lapsi - lapsele Jumala austuse
õpetamisel on see põhimõte vast kõige olulisem. Avaliku kiindumuse
puudumine vanemate vahel võib lapses tekitada kahtlusi, mis võib hiljem väljenduda kartuse, ebakindluse ja usaldamatusena. Nähes, et isa
esmane prioriteet on ema ja ema esmane prioriteet on isa aitab lapsel
näha Jumala korda kodus. Kui vanemad näitavad üles suuremat armastust lapse suhtes, kui üksteise suhtes, tekitab see lapses ebakindlust ja
enesekeskust.
Parim viis õpetada lapsele Jumala teenimist on armastada kaasat nagu
Kristus armastab kogudust, pannes abikaasa esimesele kohale, seejärel
lapsed ja alles siis töö, karjäär, hobid jne.
Arutelu:
- Kas me saame lastelt nõuda salmide pähe õppimist, kui me seda ise ei
tee? Miks?
- Millist autoriteedi tüüpi ja kui tulemuslikult sa peamiselt kasutad?
- Mida teha, et lapsed oleksid sinu üle uhked?
- Väljakutsed perekondliku jumalateenistuse läbiviimisel?
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- Miks on oluline, et järjekord: Jumal, abikaasa, laps ja ülejäänu, oleks paigas?

2. ISIKLIK VAIKNE AEG JUMALAGA
Peale seda, kui laps on otsustanud Jumalat järgida, on neil vaja luua harjumus igapäevaselt nö “vaikne aeg” võtta. Peame neid aitama ja õpetama, kuidas veeta isiklikult aega Jumalaga.

Piibli uurimine
Kuidas saame aidata lastel õppida armastama pühakirja? Proovi järgnevaid soovitusi:
- Laste hommikuvalve - kõigil kogudusega seotud lastel võiks olla laste
hommikuvalve raamat
- Päeviku pidamine - aita lastel kujundada päevikupidamise harjumus.
Kingi neile atraktiivne päevik ja näita neile, kuidas peale Piibli või hommikuvalve lugemist oma mõtted kirja panna ning illustratsioonidega
kaunistada.
- Laste Piibel - kingi igale lapsele oma Piibel ja näita neile, kuidas kirjakohti märgistada ja oma märkmeid lisada.
- Hingamispäevakooli õppematerjal - jaga igale lapsele laste hingamispäevakooli õppetükk ja palu nädala sees neil sellega tööd teha.
- Täiendav õppematerjal - abiks on ka täiendavate materjalide kasutamine, mille abil saavad lapsed teatud teemasid sügavamalt uurida.
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Üksinda palvetamine
Lastele palvetamise ja Jumalaga igapäevase suhtlemise õpetamine on üks olulisemaid viise, kuidas aidata lapsel usus kasvada. Järgnevalt mõned soovitused, mis aitavad lastel palvetamise harjumust tekitada.
- Palve näpud: ülistus, kahetsus, teiste eest palvetamine, palved, tänu
- Palve päevik: mille eest ma tänulik olen; inimesed või sündmused, mille
eest palvetada; palvevastused
- Palve tegevused: palve partner; palve trio; palve jalutuskäik; palve
jooks
Arutelu:
- Kuidas saame lapsi aidata “vaikse aja” harjumuse kujundamisel?
- Kuidas saab kogudus aidata vanematel lastele Piibliuurimise ja palveelu
harjumusi õpetada?

3. LASTE EVANGELISM
Kui kogudus valmistub evangeelseks kampaaniaks, siis selleks valmistutakse mitmeid kuid. Sarnaselt tuleb valmistuda laste evangeelseteks üritusteks. Koguduseliikmeid, lapsevanemaid ja lapsi tuleb selleks aegsasti ette valmistada. Selline ettevalmistus peaks olema pidev tegevus, mitte ühekordne asi vahetult enne evangeelset kampaaniat.

Laste evangelismi võimalused
1. Sõprusevangelism
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- Arenda sõbraks olemise oskusi
- Kutsed
- Sõprade nimekiri
- Jätkutegevused
2. Perekondlikud sündmused
- Pereõhtu
- Rahvusvahelise toidu õhtu
- Emade/isade päev
- Kiriku heategevuslik laat
- Aardejaht
3. Koguduse teenistused
- Jumalateenistused, kus kõik on koos ja on ka lastele midagi
- Teenistused erinevatele vanuseastmetele, nt hingamispäevakool
- Eriliste tähtpäevade teenistused - jõulud, laste õnnistamised jne
4. Erilised sündmused
- Valentini päev
- Suur reede
- Jõulud
- Koguduse aastapäev
- Uue aasta tähistamine
- Lastekaitse päev
- Koguduse piknik/väljasõit
5. Koostöö koolidega
- Erilised tähtpäevad
- Lõunaaja klubid
- Vaimulikud loengud koolis
- Kristlik palvegrupp
6. Programmid koguduse lastele
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- Hingamispäevakool
- Väikegrupp/palvegrupp lastele
- Laste ristimisklass
- Lastelaagrid
- Laste evangeelsed koosolekud
- Lastekirik
7. Programmid väljapoole kogudust
- Vaheaja Piiblikool
- Naabruskonna Piibliklubi (jätk Piiblikoolile)
- Laste mänguklubi (noorte lastega emadele)
- Käsitöö klubi
- Beebiring
- Laste Youtube’i kanal
- Laste liikuv raamatukogu
Arutelu:
- Kui sõprus on evangelismis kriitiline, siis miks on koguduse liikmetel raske leida sõpru väljaspool kogudust (kirikus mitte käivaid inimesi)?
- Kas on tõsi, et “kui oled võitnud lapse, oled ka vanema evangeeliumile
võitnud”?
- Millised eeltoodud ideedest on kõige lihtsamad lastele evangeeliumi
kuulutamiseks? Millised tunduvad kõige raskemad?
- Millised on väljakutsed kogudusega mitte seotud laste evangeliseerimisel?
- Millised on suurimad probleemid koguduse laste evangeliseerimisel?
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Evangeelse ürituse korraldamine
Evangeelse ürituse õnnestumiseks on kriitiline läbida planeerimise etapp. Parem
on võtta aega planeerimiseks, kui et olla pärast pettunud ja rahulolematu.
1. Palveta juhtimise saamiseks
2. Tee demograafiline uuring
- Kui palju inimesi elab selles kogukonnas?
- Kui palju lastega peresid elab kogudusest kilomeetri raadiuses?
- Milline on nende perede sotsiaal-majanduslik olukord?
- Kui palju kogudusi on selles piirkonnas?
- Mis tüüpi tegevustesse on lapsed juba kaasatud?
3. Määratle ürituse prioriteedid ja eesmärgid
4. Millised ressursid on vajalikud, sh inimesed, materjalid, ruumid jne
5. Programmi rahastamine, koosta eelarve ja leia rahastus.
6. Reklaam. Vahet pole, kui hea programm sul on, kui inimesed sellest teada ei saa, siis see kukub läbi.
7. Kogu tagasisidet peale üritust.
Tartu pistik ja Pilla-Palla kiriku tegemise kogemus…
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