
21. TUND 
PALVEPÜHAPÄEV

Meie isa - palve

Õpetajale
Selle tunni teksti leiad Piiblist: Mt 6:5-13

Palvepühapäev on kirikuaastas taevaminemispühale eelnev pühapäev, aga palvepäevi on
kirikuaasta jooksul mitu. Palvetamine on kristlase hingamine, see on Jumala ligiolus
olemine. Jeesus räägib evangeeliumi tekstis sellest, et kui inimene läheb oma kambrisse
ja palvetab, Isa tasub talle. See tasu on Jumala ligiolu, mis rahustab, tugevdab, liidab
Jumalaga kokku. On hea, kui saame aidata lapsel harjuda palvetamisega, leida oma viis
palvetamiseks ja õppida ka pähe mõni palve, mis on igal eluhetkel tagataskust võtta.
Palve on nii isiklik kui ka ühine, kollektiivne asi. On hea tunne, kui tead, et keegi palvetab
su eest või kui saame üheskoos mõne olukorra või inimese eest palvetada. Me ütleme
tihti, et palve on südame kõne Jumalaga, aga palve võib olla ka vaikus. Ja ka tegevuse läbi
võib palvetada. Üleüldse palve peaks olema tähtsal kohal pühapäevakoolis.

Selles tunnis käsitletakse Meie isa palvet. Väikestele on Meie Isa palve seletus korraga
liiga pikk. Kui väikesed on tunnis, on parem jagada palve kahe või isegi rohkema korra
peale, nii et see on väike osa igast tunnist. Palved võib pärast seina peale kleepida, siis on
palvet lihtne korrata.

Sõltuvalt lastest, kes on tunnis, on võimalik ka keskenduda söögipalvele või õhtupalvele,
ja meisterdada kaunistatud pildiraami sisse seinale oma söögi- või õhtupalve. Neid leiab
vajadusel raamatust „Iga päev sinu juures".

Eesmärk
Laps mõistab, et palvetamine ei toimu ainult kirikus, vaid palvetada võib igal pool, ka oma
sõnade ja mõtetega. Tugevdada lapse usaldust, et Jumalal on alati aega teda kuulata, ja et
Jumal tõesti kuuleb meid ning julgustada last pöörduma Jumala poole.

Vaata lisaks: Jeesus õpetas palvetama, Ülestõusmisaja 6. pühapäev, 2.lugemisaasta,
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Mõnikord võib tunduda, et meid on täiesti ära unustatud. Keegi ei märka meid, keegi ei taha
olla koos meiega. Ei koolis, kodus ega õues. Tundub, et keegi isegi ei mäleta, et me oleme seal.
Võime koos mõelda, milliseid olukordi meile tuleb meelde.

Piibel kõneleb inimestest, keda teised inimesed on ära unustanud, või kellega mitte keegi ei
taha olla. Nad on välja tõugatud. Neil oli see tunne, et isegi Jumal oli neid ära unustanud. Kui
Jeesus kohtus nende inimestega, Ta ei vaadanud mööda vaid Ta märkas neid, julgustas neid ja
andis neile lootust. Ta justkui ütles neile „Ära anna alla. Jumal on lähedal.”

Võtame saladuselaeka (ilus karp või kast), mis on ringi keskele pandud ja teeme selle lahti. Sealt
leiame paberi ja ümbriku. Paberi peale on kirjutatud: „Pea mind meeles, Jumal”. Juhendaja
näitab seda kõigile. Juhendajal on kaasas pliiats või näiteks näpuvärvid. Igaüks saab panna
teksti alla oma näpujälje või allkirja, et ühineda selle palvega. Kui kõik on seda teinud, paneb
juhendaja kirja ümbrikusse, kirjutab ümbrikule saajaks „Jumal” ja paneb kirja saladuselaekasse.

Juhendaja võib veel mainida, et Jumal ei unusta meid kunagi ära. Me saame alati pöörduda
Tema poole. Õnnistussõnades me palume, et Jumal vaataks meie poole ja me saaks elada
turvaliselt teades, et Jumal näeb meid – ja vaatab meid armastusega.
Lõpus on võimalik veel palvetada igaühe eest, nii et nimetatakse kõiki nimepidi.

Jeesus palvetas palju. Ta läks tihti hommikul õue üksi palvetama, Jumalaga koos olema (Mk
1:35, Lk 4:42). Ta palvetas ka siis, kui Ta oli tööst väsinud (Mt 14:23, Lk 5:16) või oli kuulnud
halbu uudiseid (nt Ristija Johannese surm, Mt 14:13), ning ka enne, kui tal oli vaja teha tähtsaid
otsuseid. Näiteks enne jüngrite valimist Ta palvetas (Lk 6:12). Ta õpetas ka oma jüngreid
palvetama, võttis neid kaasa rahulikku paika, et nad saaks puhata ja palvetada (Mk 6:31). Jeesus
tänas Jumalat toidu eest ja selle eest, Jumal kuuleb ja vastab palvetele. Ta käis ka pühakojas
palvetamas (Lk 4:16). Ükskord Jeesuse jüngrid palusid, et Ta õpetaks neid palvetama. See ei ole
ju alati lihtne. Või kas teie meelest on? (Sellel teemal võiks veidi arutleda. Samuti võib uurida,
kas lastel on mõni palve, mis neile on õpetatud.)

Palve ei ole võlumine, ega tähenda, et saame alati, mida soovime. Jumal on meist suurem ja
targem ning teab paremini kui meie, mida me vajame. Palve on palumine, murede jagamine, 
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Teeme harjutuse: tõuseme püsti ja kõnnime toas läbisegi. Kui märkad kedagi, tervita teda
rõõmsalt nimepidi. Tema aga ei tohi sulle vastata, vaid ta peab vaatama sinust mööda ja
vaikima. Kui seda on natuke aega tehtud, tehakse teistmoodi: kõnnime endiselt ringi ja
tervitame, kui keegi tuleb meile vastu. Nüüd aga see, keda tervitatakse, vastab sama rõõmsalt ja
tervitab, kas käteldes või kallistades. Kui seda on tehtud natuke aega, räägitakse sellest, kumb
reaktsioon tervitusele oli toredam.

Piibliõpetus

rõõmude jagamine ja tänamine, teiste eest palumine ja selle palumine, et Jumal
oleks kogu aeg meie kõrval, meid aitamas ja juhtimas. Mõnikord võib tunduda, et
palvest ei ole mingit kasu, tundub nagu Jumal ei kuuleks, kuna mingit vastust ei
tule.



Meie Isa, see tähendab, et me ei palveta õhku ega mingi ebamäärase universumi poole, vaid
räägime oma taevase Isaga. Tõsi, me Teda ei näe, aga Tema näeb ja kuuleb meid. Ja Talle
lähevad meie asjad korda, sest Ta armastab meid nii, nagu kõige parem isa maailmas. Ta tahab
oma lapsi ära kuulata.

kes sa oled taevas. Piiblis öeldakse, et Jumal elab kõrges ja pühas paigas ning rõhutute ja
vaimult alandlike juures. (Js 57:15) See tähendab, et Jumal suudab olla mitmes kohas korraga, ja
Ta on alati meie lähedal kui me Temaga räägime. Mitte keegi ei ole sellises kohas, et Jumal teda
ei märkaks.

Pühitsetud olgu sinu nimi. Jumala nimi on eriline nimi, ja seda ei tohi kasutada valetamiseks,
norimiseks, teistele haiget tegemiseks ega millekski, mis on õel ja kuri.

Sinu riik tulgu. Jumala riik on rahu ja rõõm. Me palume et Jumal saaks olla kuningas nii meie
elus kui ka kõigi inimeste elus siin maa peal, ja et rahu ja rõõm saaks olla meie südames.

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Mis on Jumala tahtmine? Et me
elaksime rahus teistega ning tehes neile head, ja räägime ikka Jumalaga, elame Tema heade 
juhiste järgi. Siis on igaühel hea. Palume siin ka, et Jumala tahtmine sünniks meie enda elus.
Usaldame, et Jumal teab paremini kui meie, mida me vajame.

Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Siin me palume, et meil oleks kõike seda, mida
me eluks vajame: Toitu, pere, kodu, riided, kooliasjad, sõbrad, mõistlikud tegevused…kõike
seda, mida igapäevaseks eluks vaja on.

Ja anna meile andeks meie võlad, Kui iga päev jäävad hambad või käed aina pesemata, siis
koguneb nendele aja jooksul ikka väga palju mustust. Sama asi on meie südame või
südametunnistusega. Me ikka ütleme halvasti, riidleme, jonnime, valetame, teeme asju, mis
kurvastavad teisi ja meid endidki. Jumal on hea, ja Tema tahab meile andestada. Me saame
paluda vabandust ja usaldada, et Jumal ei võta oma armastust ära. Ta annab andeks. On suur 
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Sellisel hetkel on oluline teada, et Jumal on alati lubanud meid kuulda, kui Tema poole
pöördume, ja Tema on siis meie lähedal, isegi kui me midagi erilist ei tunne. Alati ei saa me
seda, mida nii väga palume. Sellega on raske leppida. Mõnikord on nii, et alles pärast avastame,
et oligi parem, et meie soov täide ei läinud. Aga mitte alati. Jeesus õpetas siiski igal juhul olema
palves järjekindel ja mitte alla andma.

Kas te teate, mis oli see palve, mille Jeesus oma jüngritele ja meile õpetas? Loeme Piiblist
Matteuse 6:5-13.

Jah, see on Meie Isa palve, mida me kirikus ka loeme. See on väga tark palve. Selles on kõik
oluline öeldud. (Õpetajal võiks olla palve osad kas eraldi suurematele paberitele kirjutatud, et
need on lastel silme ees, kui õpetaja seletab neid lahti):

kergendus, kui saame asjad ausalt Jumalale ära rääkida.

nagu meiegi andestame oma võlglastele. Jumal ootab, et me oleme sama
head ja andestavad teiste vastu, nagu Tema on meie vastu. See on mõnikord
raske, aga Jumal aitab meid ka selles.



Suurematega võib arutada, milline palve lõik tundub kõige lihtsam ja milline kõige raskem ning
miks. Võib ka küsida, kas lapsed teavad, kas keegi nende eest palvetab. Võib olla ka hea mõte
loosida laste hulgast eestpalveinimesed, ehk, et igal lapsel ja täiskasvanul on rühmas keegi,
kelle eest ta regulaarselt palvetab.

Kuldsalm

Praktilisi võimalusi palvetamiseks

21.TUND PALVEPÜHAPÄEV 4/9

Hea Jumal, tänu Sulle, et Sinul on alati aega meie jaoks. Palun õpeta meid Sinuga kõnelema ja 
Sinu häält kuulama. Õnnista kõiki, kes meile kallid on. Aamen.

Palve

Liigutav palvus noortele

Üks näide, kõike saab vabalt lisada, muuta, ära võtta jne. „Liigutav palve” tähendab nii
liikumapanevat palvet kui palvet, mis liigutab midagi meie sees.

 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega
palumises ja anumises. Fl 4:6

Ja ära saada meid kiusatusse, Palume, et Jumal hoiaks meid olukordadest, kus on liiga raske
valida hea ja õige tegutsemise vahel.

vaid päästa meid ära kurjast. Palume, et Jumal annaks meile julgust ja tahtmist teha õigeid
valikuid, ja et Ta annaks meile usaldust Tema vastu.

Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Me ülistame Jumalat, et Ta on hea ja kõige suu
rem ja tugevam maailmas.

Aamen. Aamen tähendab, et see, mida ma ütlesin, on tõesti tõsi.

Arutelu suurematega

Sissejuhatus: Meid on loonud kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Ta on
mõelnud nii hästi, et on andnud meile ihu, hinge ja vaimu. Kolm erinevat osa,
millest koosneme. Kõik need on olulised. Mõnikord, kui tunneme, et hing tahab
palvetada, siis igasugu mõtted segavad ja ei saa rahuneda, või siis keha on
rahutu. Aga iseendaga ei maksa ka tülli minna, see on elu. Nüüd palvetame nii, et
katsume kõigi osapooltega arvestada. 



Piiblis öeldakse, et meie ihu on Püha Vaimu tempel. „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie
sees elab Jumala Vaim?” (1.Kr 3:16). Nüüd me ei lähe eraldi templisse (ehk kirikusse) vaid
palvetame selles templis, mille Jumal meile on andnud.

Kõigepealt kõnnime ringi. Siin ruumis läbisegi, ja laulame koos laulu: „Sa ümbritsed mind kõigil
teedel ja Sa hoiad mind oma käel – Sa ümbritsed mind kõigil teedel ja Sa hoiad mind oma käel.”
(Noore koguduse laulikus on noot).

Jää seisma. Kus sa oled? Kus on Jumal? Tihti küsitakse, kus elab Jumal. Piiblist loeme: „Ma elan
kõrges ja pühas paigas ning rõhutute ja vaimult alandlike juures.” Proovime, kas ulatume:
Tõstame käed üles, sirutame, tõuseme kikikuvarvule….ja kummardame nii, et käed on vastu
maad. Ja uuesti…. Keegi ei saa olla ei nii kõrgel, et Jumal sinna ei ulatuks, ega nii madalal või
sügaval, et Jumal ei oleks seal. „Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on
püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada
alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.” (Js 57:15)

Kõnnime veel veidi. Pea meeles, Jumal kõnnib sinuga koos seal, kus sa oled.

Stop. Jääme seisma. Otsi üles oma naba. Pane näpp oma naba sisse. Miks sul on naba? Naba
kaudu olid sa kunagi ühendatud oma emaga. Naba näitab, et sa oled nüüd emast eraldi,
iseseisev üksus. Sa saad ja pead ka otsima oma teed, tegema ise otsuseid. Mõnikord on
keeruline teada, mis on õige ja mis vale, mida peaks tegema. Oleme kui kahevahel. Seisa jalad
harkis ja tõsta kordamööda üks jalg õhku, siis teine, siis vaheta jälle…. nagu kõiguksid kahe asja
vahel ja keegi sikutaks sind kätest. Jumal on lubanud meid juhatada ja aidata, kui me palume
Temalt abi. „Sulle on antud teada, inimene, mis on hea: „Tema on andnud sulle teada, inimene,
mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid
headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?” (Miika 6:8)

Nüüd pane silmad kinni. Kuidas pimedad näevad? Nad vaatavad oma kätega. Katsu oma nägu
kätega. Püüa „näha” ennast kompamise „silmadega”. Tuleta meelde, kui sa hommikul vaatasid
ennast peeglist. Mis sa mõtlesid? Kas olid endaga sõbralik? Kas riidlesid endaga? Kas tead, mida
Jumal ütleb, kui ta sind vaatab? „Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta
rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust
rõõmu.” (Sefanja 3:17)

Nüüd otsi hea koht, kus istuda. Otsi oma pulss üles. Kas leiad? Kui süda tuksub, see tähendab,
et sa elad. Me oleme harjunud ütlema, et südames on tunded. Süda pakatab armastusest,
valutab, vajub saapasäärde, läheb lõhki… Piibli ajastul olid tunded kõhus. Aga mis sinu süda
praegu sulle ütleb? Kas ta muretseb, kas rõõmustab, kas kardab… Kellel on sinu südames
oluline koht? Võtame hetke, et kuulata, ja rääkida kõigist nendest asjadest ja inimestest
Jumalale.
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Vaikuse hetk. 

Kui vaikus on kestnud sobiva aja, juhendaja loeb psalmist 139 näiteks salmid
1 – 6 ja 13 – 16.



Öeldakse, et inimese silmad on kogu elu ühe suurusega. Ma arvan, et seda on mõeldud nii, et
suhtes muu peaga on need kogu elu samas proportsioonis. Meile on oluline, et saame silme
ees hoida meile tähtsad inimesed. Tihti on meil telefonis või arvutis ekraanil pilt kellestki, kes on
meile oluline. Teeme nüüd nii, et loeme õnnistussõnu ja selle aja jooksul vaata igaühte, kes siin
on. Jäta pilk korraks pidama igaühe peale. (Võib ka laulda laulu „Õnnistussõnad", Noore
koguduse laulikus Emmause missa kavas, või kui kõigil ei ole õnnistussõnad peas, võib
juhendaja lugeda õnnistussõnu 4. Moosese 6:24 - 26)

Kui palume Jumalalt õnnistust, me palume, et võiksime julgesti elada Tema palge ees ja et Tema
alati vaataks meie poole oma armastava pilguga.

Lõpuks tuleme veel kokku, seisame ringis ja palvetame seda palvet, mille Jeesus ise on meile
õpetanud. Inimestel on erinevaid palveasendeid või -poose. Üks paneb käed kokku ja langetab
pea. Teine tõstab käed ülesse. Kolmas kummardab maani. Neljas vaatab taeva poole jne.
Vanasti kirikutes, palvemajades ja kodudes pandi põlved maha. See näitab alandlikust ja
kuulekust Jumala ees. Ka Piiblis mainitakse seda. „Nagu on kirjutatud: „Nii tõesti kui ma elan,
ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.” (Rm 14:11)
Mõnikord on hea ka seda teha.

Põlvitame ja palvetame Meie Isa palve

Ja seejärel– nagu Martin Luther ütles – lähme rõõmuga oma tööde juurde (või kiiresti ja
rõõmsalt magama)!
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Läkitamine (pühapäevakoolist või pereteenistuselt)

Tõsta käed enda ette ja vaata neid. Igalt poolt. Sinu kätesse on peidetud Jumala plaane, ja
sellepärast su käed on hästi olulised. Nendesse on peidetud puudutus, abistamine ja kallistus.

Tõuse püsti ja siruta oma jalgu, mõlemat kordamööda. Võid oma hüppeliigeseid keerutada.
Sinu sammudesse on peidetud Jumala juhtimist. Vaata oma jalgu ja näe nendes suunda, kuhu
Jumal sind juhatab.

Tõsta oma jopet või kotti või seljakotti, mis sul oli kaasas kirikusse tulles. Kas see on nüüd
süütunde poolest kergem? Said oma koorma siin ära anda – jäta see ka päriselt siia. Kas su jope
või kott on nüüd armust raskem? Kanna endaga kaasas Jumala armu ning armastust ja jaga
                          seda teistele. 

Pane jope selga ja sall kaela. Pea meeles, et Jumal hoiab sind oma kaitse all ja
annab sooja. Sa võid ära minna rahus ja teenida Jumalat ja teisi inimesi rõõmuga.



Liigutav usutunnistus
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Mina usun Jumalasse,
kes on Isa,
Poeg, 
ja Püha Vaim.
Isa lõi maailma
ja hoolitseb endiselt selle eest.
Poeg kannatas ja suri,
et me võiks saada taevasse.
Püha Vaim annab jõudu
ja ühendab meid.

Aamen.

Tõsta käed üles ja vaata ülesse.
Pane käed enda ümber ja kallista ennast.
Lase käed sirgelt alla enda kõrvale, peod taeva poole.
Hoia paremat kätt suu ees ja puhu üle sõrmede.
Tee kätega ring alt ülesse.
Tee kätega nagu kiigutaksid beebit enda süles.
Tee kätest rist, alguses käed rusikas, siis avatud.
Tõsta käed ja silmad üles taeva poole.
Puhu üle sõrmede ja näita mõlema käega musklit.
Tee kätega suur ring horisontaalset, alusta külgedelt ja vii
lõpuks käed kokku enda ees.
Pane parema käe nimetis- ja keskmine sõrm vasaku käe
peopesale.

Liigutav psalm (Ps 139)

Pane mõlemad käed oma südame peale.
Tammu ühe koha peal nagu kõnniksid.
Pane mõlemad käed oma silme ette.
Pane käed oma suu ette.
Kummarda vaadates ette poole.
Vaata oma õla taha ja pööra üks täisring ümber.
Pane käsi oma pea peale ja vaata ülesse.
Levita oma käed laiali, nii suurelt kui saad.
Kratsi kukalt.
Tammu ühe koha peal.
Pane käed kokku nagu palves.

Issand, Sina tunned mind.
Sina tead, kus ma olen ja kuhu lähen.  
Sa tead juba ette ära mis ma teen. 
Sa tead kõik mu sõnad ja laused.
Sa oled mu ees.   
Sa oled mu taga.   
Sinu käsi on mu pea peal.  
Sa tead kõike.       
See on imeline. See ei mahu mulle pähe. 
Kuhu iganes ma ka ei lähe,
Sa oled seal, et mind juhatada. 

Pühapäevakoolis, lasteteenistusel või noorte palvusel, kui on eestpalve aeg, võta kandik või korv
ja palu, et kõik paneksid sinna oma telefoni (Palu kindlasti et kõigil on need hääletu peal). Vii
telefonid altarile ja palveta näiteks nii:

Eestpalve telefone kasutades

Kallis Jumal, Sina näed kõik need inimesed, kes on meie kontaktides. Sa näed kõik
nende jutud, teod, kõned ja sõnumid. Aita meil hoida ühendust. Aita meil
armastada, ka siis kui see tundub keeruline. Aita meil pidada teisi meeles, kuigi
meil on ka palju muud teha. Õnnista neid inimesi: kingi neile rahu, mõõdukust ja
häid hetki koos ja eraldi.
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Õnnista meid osadusega omavahel ja Sinuga. Luba, et nende telefonide läbi kulgeks õiged
sõnad siis, kui keegi vajab lohutajat, või kedagi, kellega rõõmu jagada. Õnnista meid kõiki.
Aamen.

Meisterdamine ja tegevus

Kunst on hea vahend palvetamiseks. Väiksemad lapsed võivad joonistada oma palve, ja
suuremate lastega võib lugeda mõnda psalmi ning siis maalida neid palveid, mis sellest
tõusevad.

Veel ideid palvetamiseks leiad 12. tunnist Palvepäev 1.

Joonista / maali oma palve

Tegevus 1 - Palvesoovid 
Sobib koolilastele ja täiskasvanu abiga sobib ka väiksematele lastele.
Mõelge palvesoove ja kirjutage need paberile. Aitab lapsi ise mõelda erinevaid asju, mida
palvetades võib öelda. Palvetage koos paberile kirjutatud asjade eest. Igale lapsele prinditava
lehe leiad LISA 1.

Meisterdus 1 - Meie Isa palve käevõru
Siin on üks võimalus, kuidas Meie Isa palvet lastega käeliselt läbi teha. Lisaks jääb lastele ka
midagi alles, mis aitab neil seda palvet lugeda. Võib kasutada seda varianti siin või vastavalt
oma vajadustele ja võimalustele teha muudatusi. 
Vaja läheb: paela/ kummipaela, 8 erinevat värvi helmest/ pärlit ja prinditud palveleht igale
lapsele LISA 2. 
Kui on kasutada ainult ühtemoodi puidust helmed võib teha helmeste peale värvidega täpid, et
palveosad oleksid eristatavad. Võib vahetada ka värve või panna pärleid juurde. Kuid siis peab
ise tegema palvelehe lastele. 

Panna pärlid ükshaaval paela või kummipaela peale. Võib vahele teha
sõlmed, kui on soovi. Sõltub ka lapse käe suurusest. 

Pärlid:
Sinine - taevas
Pärl - pühitsetud
Roheline - riik
Puidust (suurem) - tahtmine

Pruun - leiba
Puidust (väike) - võlad
Lilla - päästa
Kuldne - au

Veel palveteemalisi meisterdusi ja tegevusi leiad LNÜ
Pinteresti lehelt - LINK

https://www.pinterest.com/eelk_lny/palve/


Autorid

Allikad

Laulud
„Armas Jumal, mind Sa kuule”, S. Kaasik, NOOTIDE LISA 2
„Väikene süda”, T. Lige, NOOTIDE LISA 2
„Telefon heliseb taevasse”, M.Tankler, NOOTIDE LISA 2
„Jumal räägib”, T. Lige, NOOTIDE LISA 2
„Rõõmulüliti”, S. Kaasik & S.-A. Mickelin, NOOTIDE LISA 2
„Saada kaitseingleid", J. Salminen, kogumik „Laululinnu lood"
„Südame palve, A.-M. Sild, NOOTIDE LISA 2
„Jeesus, hoia”, R. Õunapuu, kogumik „Kevadviisid”
„Õnnistussõnad" kogumik „Noore koguduse laulik"
„Palvetelefon”, Võrratu Lastekas, Youtube LINK 

Eedu ja õhtupalve: Youtube LINK 

Piibel
Liikuttava rukous -raamat Hanna Vaittinen ja Juha Luodeslampi
Liikuttava messu -raamat, Hanna Vaittinen ja Juha Luodeslampi
Salaisuuslaatikko 1 -raamat, Aulikki Mäkinen ja Eero Jokela
Perede palveraamat Iga päev sinu juures, Palgi, Kaljuste, Hämäläinen
Pinterest
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Video

Titta Hämäläinen
Anna Humal
Triin Salmu 

https://www.youtube.com/watch?v=YywiHNi-J_E
https://www.youtube.com/watch?v=YywiHNi-J_E
https://www.youtube.com/watch?v=6m4Zf6gJwC8


21.TUND LISA 1



21.TUND LISA 2


