MIKS ME TEEME LASTETÖÖD?
Allolevad punktid on lastetöö tegijate ühiste mõttetalgute tulemus. Nendele küsimustele keskendusime
lastetöötegijate suvepäevadel Häädemeestel aastal 2015.

MIKS ME TEEME LASTETÖÖD?













Tuleb rakendada oskusi ja anda teadmisi edasi
Et tuua lapsi Jumala juurde et nad kasvaksid koos Jumalaga
Et anda lastele kristlastest seltskonda ja sõpru
”Sööda mu tallekesi!”
Lapsed vajavad Jumala sõna
Usk ja 10 käsku on elu loomulik osa
Et anda ainulaadset väärtuskasvatust
Õpetada lastele misjonitööd
Jeesus armastab lapsi
Meie Isa –palve, palvetamine, palvetama õppimine
Et lastelt õppida
Mt. 28:18 - 20 ja Mt 18:1 - 5

MEIE EESMÄRGID KOGUDUSE LASTETÖÖS. ET LAPSEL OLEKS:
1. SUHE JUMALAGA
a. Jumala usaldamine
b. Jumalaga suhtlemine
c. Jumala armastuse kogemine
d. Usu kasvamine
e. Piibel on elu osa, elav raamat ka täna
2. OSADUS
a. Tunne, et olen teretulnud
b. Hea õhkkond, tahe tulla
c. Toetuse saamine (nii laps kui ka pere)
d. Kristlastest eakaaslaste / sõprade leidmine
e. Perekonnatunne koguduses
f. Kristlike väärtuste omandamine / kinnistamine
g. Misjonitöö on meie ühine töö – julgus tunnistada
3. PIIBLI TUNDMINE
a. Vundament teadmisteks
b. Piiblilugude mõistmine
c. Piibel on elav raamat ka täna
d. Oluliste küsimuste küsimine

e. Koguduse eluga tutvumine
f. Kodukirik tuttavaks
g. Tervikpildi saamine kirikuaastast

LASTETÖÖTEGIJA MEELESPEA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Viibi osaduses kolmainu Jumalaga
Ole valmis ootamatuteks
Ole inimene – ole, kes sa oled
Ära karda eksida
Kaasa kogudust töösse – alusta sellega, et kogudus palvetaks lastetöö eest
Tea, mida räägid (ja ka õpetaja võib öelda ”ma ei tea”)
Hoolitse enda eest, et sa ära ei väsiks

MIDA ON MEIL MINEVIKUST ÕPPIDA?
1.
2.
3.
4.
5.

Hirmu ja eelarvamusi on kiriku kohta igal ajal, see on tihtilugu tingitud teadmatusest
Kristlastest sõbrad on olulised
Kodu kristlik kasvatus, toetus ja traditsioonid on väga tähtsad
Väikeste asjade pärast riidlemine on mõttetu
Alati leiab põhjuse kokku tulemiseks

