PÜHAPÄEVAKOOLI KODULEHEKÜLG
Vanematele:
See lehekülg annab ülevaate selle kohta, mida teie laps täna pühapäevakoolis õppis. Siit
leiate selle nädala piiblisalmi, soovitusliku tegevuse ja lühikese palve, mis kõik tugevdavad
õpitut. Koos oma lapsega Jumala teedel käimine ning Tema Sõna õppimine
on kindlasti õnnistuseks kogu perele.

Täna ...
... lugesime Õpetussõnade raamatust juhiseid ja käske. Lapsed said teada, et oma iseloomu kasvatamiseks ja Jumala rõõmustamiseks on oluline
tähele panna ning kuuletuda juhistele, mida annavad nende vanemad,
õpetajad ja eriti Jumal.
Meil tuleb neile käskudele ja juhistele ka kuuletuda ning hoida neid oma
südame lähedal ja lasta neil saada meie elu osaks. Siis on meie autasu
suur. Me saame tasuks tarkuse ja täiusliku elu. Me rõõmustame Jumalat
ja oma vanemaid ning oleme teistele inimestele õnnistuseks.
(Kasutatud kirjakohad: Õpetussõnad 3:1-2, 13:1, 13:10, 13:13, 13:18,
17:25, 22:17-19)
Piiblisalm:
“Mu poeg, ära unusta mu õpetust, vaid su süda hoidku alal mu
käsud, sest need lisavad sulle pikka iga, eluaastaid ja rahu!”
(Õpetussõnad 3:1-2)
Meenutage seda salmi koos oma lapsega sellel nädalal mitmeid kordi
ning vestelge salmi sisu üle. See aitab nii salmi meelde jätta kui ka tunnis
õpitut ellu rakendada.
Soovituslik tegevus:
Vestle lapsega sellest, et kuigi meilt kõigilt oodatakse täielikku sõnakuulmist, ei suuda keegi olla kuulekas kogu aeg. Inimesed teevad ikkagi oma
otsustes vigu. Isegi kristlased, kes armastavad Jeesust, teevad vigu. Kuid
Jumal on andnud meile mõned juhised vale ja õige eristamiseks.
Räägi lapsega olukordadest, mille kaudu lapsel on kergem mõista seda,
kuidas olla kuulekas ning kuidas see kuulekus teda targemaks teeb.
Igapäevane palve:
Kallis Jumal, aita mul olla kuulekas oma vanematele ja õpetajatele ning
teistele, keda ma austan ja armastan. Anna mulle tarkust mõista igat juhist
ja reeglit nii, et ma saaksin aru, miks ma seda peaksin täitma. Aamen.
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