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Abiks õpetajale

President Gordon B. Hinckley on öelnud: „Ma loodan, et [pühakirjade uurimisest]
saab teie jaoks midagi palju enamat kui kohustus, et Jumala sõna uurimisest saab
pigem teie südameasi. Ma võin kinnitada, et lugedes valgustatakse teie meelt ning
ülendatakse hinge” (The Light within You. – Ensign, mai 1995, lk 99).

Evangeeliumiõpetuse õpetajana on sul võimalus aidata tunnis osalejatel õppida
armastama Vana Testamenti ja saada valgustatud, nagu lubas president
Hinckley. Õpetamisel on sulle eeskujuks Päästja, kes armastas pühakirju ja õpe-
tas nende varal oma jüngreid.

Kohe pärast ülestõusmist õpetas Jeesus pühakirjade abil oma jüngritele vägevaid
tõdesid. Jünger Kleopas oli oma kaaslasega teel Emmausse. Nad vahetasid paras-
jagu mõtteid äsja kuuldud uudise üle, et Jeesuse keha pole enam hauakambris,
kui nendega liitus Jeesus, keda nad aga ära ei tundnud. Jeesus küsis neilt, millest
nad räägivad ja miks nad nii kurvad on. Nad rääkisid talle Jeesuse ristilöömisest
ja ülestõusmisest. Kui Jeesus seda kuulis, „seletas [ta] neile, mis temast kõigis
kirjades oli üteldud” (Lk 24:27).

Kleopas ja ta kaaslane palusid, et Päästja jääks nendega, ning kui nad siis eines-
tamiseks istet olid võtnud, tundsid nad temas ära ülestõusnud Issanda. Seejärel
kadus Ta nende silmist ja nad ütlesid üksteisele: „Eks meie süda põlenud meie
sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas?” (Lk 24:32)

Pühakirjasalmid, mis jüngrite südamed põlema olid pannud, pärinesid Moosese
ja prohvetite raamatutest – pühakirjadest, mida me tunneme Vana
Testamendina. Kui sa õpetad neidsamu pühi tõdesid, tunnistab Püha Vaim nen-
de õigsusest sinu klassile, just nagu Ta tunnistas Kleopasele ja tema kaaslasele.

Vana Testamendi uurimine tugevdab tunnis osalejate tunnistust Päästjast ja
nende pühendumust elada Tema evangeeliumi järgi. Juhindudes uurimisel
Vaimust, suudavad tunnis osalejad tunnistada koos Iiobiga: „Ma tean, et mu
Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma!” (Ii 19:25)

Vaimuga
õpetamine Evangeeliumiõpetuse tunniks valmistudes on tähtis otsida innustust ja juhatust

Issanda Vaimult. „Vaim antakse teile usu palve kaudu,” ütles Issand, „ja kui te ei
saa Vaimu, ei või te õpetada” (ÕL 42:14). Pea meeles, et Püha Vaim on sinu
klassis õpetaja.

Vaimu tuleb otsida palve, paastumise, igapäevase pühakirjade uurimise ja käsku-
de pidamise kaudu. Tunniks valmistudes palveta, et Vaim aitaks sul mõista pü-
hakirju ja klassi vajadusi. Vaim aitab sul leida tõhusamaid viise mõttevahetuseks
pühakirjade üle ja nende kohandamiseks tänapäevale (1Ne 19:23). Vaimu abil
saab sinust tõhus vahend Issanda kätes, et Tema lastele Tema sõna õpetada.
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Alljärgnevalt mõned soovitused, kuidas kutsuda Vaimu tundi:

1. Palu tunnis osalejatel tunni alguses ja lõpus palve teha. Palveta tunni ajal
oma südames, et Vaim sind juhataks, avaks tunnis osalejate südamed ning
tunnistaks ja inspireeriks.

2. Kasuta pühakirju (vt alajaotust „Keskendumine pühakirjadele”).

3. Tunnista alati, kui Vaim sind selleks õhutab, mitte ainult õppetunni lõpus.
Tunnista Päästjast. Palu tunnis osalejatel ikka ja jälle tunnistust jagada.

4. Kasuta Kiriku- ja Algühingu laule ning muud pühalikku muusikat, et avada
tunnis osalejate südamed Vaimu vastu võtma.

5. Väljenda armastust tunnis osalejate, kaasinimeste ning Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse vastu.

6. Räägi õppetunni põhimõtetega seonduvatest kaemustest, tunnetest ja koge-
mustest. Palu seda teha ka tunnis osalejatel. Ka võiksid nad rääkida sellest,
kuidas nad on varasemates õppetundides arutatut rakendanud või õpitut
edasi andnud.

Keskendumine
pühakirjadele Evangeeliumiõpetuse tunniks valmistumine nõuab usinat ja palvemeelset püha-

kirjade uurimist. Issand käskis: „Ära püüa kuulutada minu sõna, vaid püüa kõi-
gepealt saada endale minu sõna.” Issand lubab, et kui sa saad pühakirju uurides
endale Tema sõna, „siis päästetakse su keelepaelad valla; siis, kui sa seda ihal-
dad, saab sul olema minu Vaim ja minu sõna, jah, Jumala vägi inimeste veen-
miseks” (ÕL 11:21).

See käsiraamat on vahend, mille abil pühakirju õpetada. Pane tunnis osalejatele
südamele, et nad oma pühakirjad alati tundi kaasa võtaksid. Osuta väljavõtetele
Joseph Smithi piiblitõlkest, mis on ära toodud „Pühakirjajuhis”.

Jälgi, et arutelud tunnis keskenduksid pühakirjadele. Ole arukas kommentaaride
ja teiste mittepühakirjaliste teabeallikate kasutamisel. Õpeta tunnis osalejaid ot-
sima teadmisi ja inspiratsiooni pühakirjadest ja viimse aja prohvetite sõnadest.

Iga tunnis osaleja peab saama endale Vana Testamendi õpiku (34592). Selles
õpikus on kirjas kokkuvõtted ja küsimused, mis aitavad mõista pühakirju, mõel-
da nende rakendamise üle ja valmistuda klassiaruteluks. Julgusta lapsevanemaid
kasutama seda õpikut perekondlikul pühakirjade uurimisel.

Õppetunni
ülesehitus See käsiraamat on kirjutatud noorte ja täiskasvanute evangeeliumiõpetuse tun-

dide tarvis ja seda kasutatakse iga nelja aasta järel. Õppetunnid sisaldavad ette-
kavatsetult rohkem teavet, kui sa ühe tunni jooksul tõenäoliselt õpetada
suudad. Klassi vajadustele vastavate pühakirjasalmide, küsimuste ja tegevuse
valimisel otsi Issanda Vaimu.

Kõik õppetunnid koosnevad järgmistest osadest:

1. Eesmärk. Eesmärk annab sulle teada, millele õppetunniks valmistudes ja
õpetades keskenduda.

2. Ettevalmistus. Selle osa alguses tuuakse ära kokkuvõte õppetunnis käsitletava-
test pühakirjalugudest. Mõnes õppetunnis soovitatakse õpetuse paremaks
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mõistmiseks täiendavat lugemismaterjali. Lisaks sellele antakse paljude õppe-
tundide tarvis hulganisti muidki soovitusi. Näiteks materjalide osas, mida
tundi kaasa võtta.

3. Tähelepanu koondav tegevus. See osa koosneb lihtsamast tegevusest, näitlikus-
tamisest ja küsimustest, mis aitavad klassil valmis olla õpetatava omandami-
seks, osalemiseks ja Vaimu mõju tundmiseks. Pole tähtis, kas sa kasutad
käsiraamatus pakutavat või mõnda omapoolset tähelepanu koondavat tege-
vust, tähtis on haarata kohe õppetunni alguses klassi tähelepanu. See osa
tunnist ei tohiks olla ülemäära pikk.

4. Pühakirjade arutamine ja rakendamine. See on õppetunni põhiosa. Uuri püha-
kirjasalme palvemeelselt, et oskaksid neid tõhusalt õpetada ja nende üle mõt-
teid vahetada. Õpetamisviisi mitmekesistamiseks ja kuulajate huvi
alalhoidmiseks kasuta osas „Abiks pühakirjade õpetamisel” toodud soovitusi
(vt allpool).

5. Kokkuvõte. See osa tunnist aitab sul õpitu kokku võtta ja innustada tunnis
osalejaid käsitletud põhimõtete järgi elama. See tuletab ka meelde, et jagaksid
tunnistust. Veendu, et iga õppetunni lõpuosaks jääks piisavalt aega.

6. Täiendavaid soovitusi. See osa tunnist sisaldab täiendavaid tõdesid pühakirjalu-
gudest ning muid õppetunni ülesehitust täiendavaid õpetamisviise, tegevusi ja
soovitusi. Soovi korral kasuta mõnda neist õppetunni osana.

Abiks pühakirjade
õpetamisel Soovitusi pühakirjalugude õpetamise tõhustamiseks ja mitmekesistamiseks:

1. Aita klassil mõista, mida pühakirjades õpetatakse Jeesusest Kristusest, Vana
Testamendi Jehoovast, kelle sünnist, surelikust missioonist, teisest tulemisest ja
tuhandeaastasest valitsemisest Vanas Testamendis prohvetlikult kuulutatakse.

2. Palu klassil mõelda ja tuua välja konkreetsed viisid, kuidas üks või teine pü-
hakirjasalm võiks seonduda nende eluga.

3. Õpetamisel pööra tähelepanu ka Vana Testamendi lugudele, eriti nendele,
mis käsitlevad usku, veendumaks, et klass neid mõistab, ja aruta, kuidas neid
rakendada.

4. Palu tunnis osalejatel otsida sõnu, väljendeid või mõtteid, mida pühakirjasalmi-
des sagedamini korratakse või millel on nende jaoks eriline tähendus.

5. Kirjuta tahvlile mõned pühakirjasalmidega seotud väljendid, võtmesõnad või
küsimused. Seejärel loe salmid ette või tee nendest kokkuvõte. Kui klass mär-
kab, et oled jõudnud lugemisel antud väljendi, võtmesõna või küsimuse vas-
tuseni, katkesta lugemine, et loetu üle mõtteid vahetada.

6. Läbi kogu Mormoni Raamatu kasutatakse väljendit „ja nõnda me näeme”
vmt, et õpetatud põhimõtted kokku võtta. Pühakirjasalmide arutamisega lõ-
pule jõudnud, palu tunnis osalejatel lõpetada lause „ja nõnda me näeme”,
veendumaks, et arutamisel olnud evangeeliumi põhimõttest on saadud aru.

7. Otsi Vanas Testamendis kasutatud sümboleid ja kutsu klassi üles nende üle
mõtteid vahetama. Pruudi ja Peigmehe all näiteks mõistetakse Vanas testa-
mendis Iisraeli ja Päästjat.

Abiks õpetajale
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8. Pane tähele, kuidas pühakirjades inimesi või sündmusi omavahel vastanda-
takse. Võid vastandada Kaini Aabelile ja Eenokile (Ms 5–7), Taavetit ja
Batsebat (2Sm 11) Egiptuse Joosepile ja Pootifari naisele (1Ms 39:7–13),
prohvet Eelijat pahelisele kuningas Ahabile (1Kn 16:29–33; 17–19).

9. Korralda dialoogide lugemist, kus tunnis osalejad kehastuvad üheks või tei-
seks pühakirja tegelaseks.

10. Jaga klass kahte või enamasse väiksemasse gruppi. Kui olete pühakirjaloo lä-
bi vaadanud, palu igal grupil kirjutada üles loos õpetatud põhimõtted.
Seejärel palu gruppidel kordamööda avaldada oma mõtteid, kuidas need põ-
himõtted seonduvad nende eluga.

11. Palu tunnis osalejatel kaasa võtta pliiats, et märkida arutletud salmidest ära
kõige tähendusrikkamad.

Arutelule
ergutamine Ära pea loenguid, vaid loo klassis elava arutelu õhkkond. Arutelus osaledes õpi-

takse pühakirjadest tõhusamalt ja mõistetakse paremini, kuidas evangeeliumi
põhimõtteid rakendada. Otsi Vaimu juhatust, kui mõtled küsimustele, mida esi-
tada, millisesse järjekorda need seada ja kuidas neid arendada. Klassiarutelud
peavad keskenduma asjadele, mis aitavad tunnis osalejatel tulla Kristuse juurde
ja elada Tema jüngritena. Väldi arutelusid, mis neid eesmärke ei täida.

Pühakirjaviited aitavad nii sinul kui tunnis osalejatel leida vastused enamikule kü-
simustest. Mõnele küsimusele leitakse vastus tunnis osalejate kogemuste põhjal.

Olulisem kui kogu õppematerjali läbivõtmine on aidata klassil paremini mõista
pühakirju ja pühenduda süvenenumalt jüngriksolemisele. Kui näed, et arutelu
tuleb klassile kasuks, jätka seda, selle asemel et püüda kogu õppetunni materjali
läbi võtta.

Järgi arutelu arendamisel järgmisi juhiseid:

1. Esita küsimus ja juhi seejärel tähelepanu pühakirjale, milles peitub vastus.

2. Esita küsimusi, mis nõuavad pigem mõtlemist ja arutlemist kui ühesõnalist
jaatavat või eitavat vastust. Klassiarutelu elavdamiseks on otstarbekas kasu-
tada rohkem küsimusi, mis algavad sõnadega miks, kuidas, kes, mis, millal ja
kus.

3. Innusta tunnis osalejaid rääkima oma tunnetest seoses pühakirjadest õpituga.
Õhuta neid rääkima kogemustest, millest on näha, kuidas pühakirja põhimõt-
teid ellu rakendada. Anna neile nende panuse eest positiivset tagasisidet.

4. Ole tähelepanelik kõikide tunnis osalejate vajaduste suhtes. Kuigi klassiaru-
telu peaks haarama kogu klassi, võib ühele või teisele tunnis osalejatest aru-
telus osalemine kõhedust tekitada. Räägi nendega nelja silma all, et teada
saada, kuidas nad suhtuvad ettelugemisse või tunnis osalemisse. Jälgi hooli-
kalt, et sa ei pöörduks nende poole, kellele see võib ebamugavust tekitada.

5. Innusta klassi tunniks ettevalmistusi tegema: uurima etteantud pühakirjasal-
me ja Vana Testamendi õpikut (34592). Ettevalmistunutena suudetakse aru-
telust elavamalt osa võtta. Soovita tunnis osalejatel vahetada
pühakirjasalmide ja õppetundide üle mõtteid pere ringis.
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1

1.
õppetund

„Minu töö ja minu hiilgus”

Ms 1

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, et me oleme Jumala lapsed, et me suudame vas-
tu panna Saatana kiusamistele ja et Jumala töö ja hiilgus on tuua meile surema-
tus ja igavene elu.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Kallihinnalisest Pärlist järgmisi pühakirjasalme:

a. Ms 1:1–11. Mooses näeb Jumalat ja räägib Temaga palgest palgesse. Mooses
saab teada, et ta on Jumala poeg, Isa Ainusündinu sarnane. Pea silmas, et
klass mõistaks, et selles nägemuses ilmus Moosesele mitte Taevane Isa, vaid
Jehoova. Jehoova oli Jeesus Kristus enne surelikkust ja Vana Testamendi
Jumal. Tal on sama eesmärk, mis Isal, ning väe ja volituse poolest on Ta
Tema esindaja. Tema sõnad on Isa sõnad ja mõnikord, nagu nt Ms 1:6, rää-
gib Ta Isa eest esimeses isikus. (Vt James Talmage. The Articles of Faith, 12.
tr, 1924, lk 470–471.)

b. Ms 1:12–23. Saatan astub Moosesele vastu. Mooses ajab ta minema.
c. Ms 1:24–39. Jumal ilmub jälle ning õpetab oma tööst ja hiilgusest.

2. Süvene õppetunni sisusse ja mõtle järele, kuidas neid pühakirjalugusid pare-
mini õpetada. Kuna kõikide küsimuste esitamiseks ja kõikide punktide käsit-
lemiseks tunnis napiks aega, keskendu palvemeelselt nendele küsimustele ja
punktidele, mis vastavad kõige enam klassi vajadustele. Vajadusel sõnasta kü-
simused klassi jaoks ümber.

3. Muretse kõikidele tunnis osalejatele Vana Testamendi õpik (34592). (Need
peaksid olema koguduse käesoleva aasta õppematerjalide tellimisnimekirjas;
koguduse juhatuse liige peaks need üle andma pühapäevakooli juhatusele.)

4. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust nr 2, muretse endale paberist või
riidest kotike ja pane sellesse mõned lihtsad esemed, nagu kivi, kamm, pliiats.

Soovitatav
õppetunni käik

Sissejuhatus Vanasse
Testamenti

Vanas Testamendis kirjeldadakse Jumala läbikäimist oma lepingurahvaga ajava-
hemikul, mis saab alguse maailma loomisest ja lõpeb mõnisada aastat enne
Päästja sündi. Vanas Testamendis on vägevaid näiteid usust ja kuulekusest. Sealt
näeb ka, millised tagajärjed on unustamisel, sõnakuulmatusel ja Jumala vastu
võitlemisel. Vana Testamendi prohvetlikud kuulutamised tunnistavad Messia
sünnist, lunastusohvrist, teisest tulemisest ja tuhandeaastasest valitsemisest.

Lisaks Vanale Testamendile kuuluvad selle õppekursuse juurde Moosese ja
Aabrahami raamat Kallihinnalisest Pärlist. Need raamatud on oluliseks täiendu-
seks ja selgituseks Esimesele Moosese raamatule. Moosese raamat on üks osa
Joseph Smithi piiblitõlkest. Aabrahami raamatu tõlkis prohvet Joseph Smith
Egiptuse papüürusrullidelt. Täiendavat teavet Joseph Smithi tõlke kohta leiad



„Pühakirjajuhist” (vt JST). Samuti pane tähele, et valik Joseph Smithi tõlkest on
kirjas „Pühakirjajuhile” järgnevatel lehekülgedel.

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tege-
vus, mis klassile kõige enam sobib.

1. Palu klassil Ms 1:6, 20–22 ja 39 järele vaadata, milliseid tähtsaid tõdesid on il-
mutatud. Vastused võivad olla erinevad. Selgita, et selles õppetunnis kesken-
dutakse kolmele tõele, mis on kirjas leheküljel 1 sõnastatud eesmärgis.

2. Vali välja kaks tunnis osalejat ja ulata neile eespool mainitud kotike sinu
poolt valitud lihtsate esemetega (vt „Ettevalmistus”, lk 1). Ütle, et nad hakka-
vad mängima üht mängu, kuid ära anna juhiseid ega selgita mängu eesmärki.
Palu mängus osalejatel kotike avada ja alustada mängu. Mängijad eeldavad,
et koti sisu toob selgust, milles mäng seisneb. Koti sisu aga selgust ei too ja
osalejad on segaduses ega tea, mida teha.

Juhi klassi tähelepanu sellele, et mängu mõistmiseks, peame aru saama selle
mõttest ja eesmärgist. Täpselt samuti tuleb meil oma elu mõistmiseks maa
peal aru saada selle mõttest ja eesmärgist. Ms 1 aitab meil seda teha, sest an-
nab vastuse kolmele tähtsale küsimusele:

Kes me oleme?
Kuidas vastase mõjutuste alt vabaneda?
Mis on Jumala töö ja hiilgus?

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest. Jaga
sobival hetkel välja Vana Testamendi õpikud (34592) ja innusta tunnis osalejaid
kasutama neid edaspidisel pühakirjade uurimisel nii omaette kui pere ringis.

1. Jumal õpetab, et Mooses on Jumala poeg.

Õpeta ja aruta Ms 1:1–11.

• Mida sai Mooses teada Jumala kohta Ms 1:1–7 kirjeldatud kogemustest? Mida
sai Mooses teada iseenda kohta? (Lase tunnis osalejatel kokku lugeda, kui mi-
tu korda pöördub Jumal nendes salmides Moosese poole sõnadega „mu
poeg”.)

• Mida see tähendab, et Mooses loodi Päästja „sarnaseks”? (Ms 1:6) Kuidas
muudab meie elu teadmine, et me oleme Jumala lapsed, kes on loodud tema
Poja sarnaseks?

Vanem Dallin H. Oaks on õpetanud: „Mõelge, milline vägi peitub meie ar-
mastatud laulus „Olen Jumala laps”. See sisaldab vastust elu ühele olulisimale
küsimsele: „Kes ma olen?” Ma olen Jumala laps, kelle vaimne päritolu ulatub
taevaste vanemateni. See päritolu määrab ära meie igavikulise potentsiaali.
See vägev arusaam on võimas rahuallikas. See annab kõigile meile jõudu teha
õigemeelseid valikuid ja otsida endas parimat. Sisendage inimesesse … vägev
teadmine, et ta on Jumala laps ning te annate talle eneseväärikuse ja motivat-
siooni eluraskustele vastu seista” (Conference Report, 31. okt 1995; või
Ensign, nov 1995, lk 25).

• Pöördudes korduvalt Moosese poole sõnadega „mu poeg” ning öeldes, et ta
loodi „minu Ainusündinu sarna[seks]”, andis Jumal Moosesele enesekindlust
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ja pani ta mõistma oma väärtust. Kuidas selle põhimõtte järgimine aitab
meid lapsevanematena? Kuidas tugevdab see abielusid? Kuidas muudab tuge-
vamaks sõprussuhted?

Avalda arvamust, et maailmas, kus lokkab keelepeks ja halvustavad märkused,
peame meie järgima Issanda eeskuju ja ütlema seda, mis aitab teistel näha
end väärikate ja hinnatud Jumala lastena.

• Moosese tähtsust ja igavikulist potentsiaali rõhutatakse Ms 1:1–7. Kui aga
Jumal oli Moosese juurest lahkunud, ütles Mooses: „Nüüd, sellepärast ma
tean, et inimene ei ole midagi” (Ms 1:10). Mis mõttes on nii üks kui teine kä-
sitlus õige? (Jumal on lõpmatult palju arukam ja vägevam kui surelikud ini-
mesed. Me pole ilma Temata midagi. Ometi on meil Tema lastena potentsiaal
saada selliseks nagu Tema.)

2. Saatan astub Moosesele vastu. Mooses ajab ta minema.

Õpeta ja aruta Ms 1:12–23.

• Kui Saatan tuli, siis mida käskis ta Moosesel teha? (Vt Ms 1:12.) Miks kutsus
Saatan Moosest „inimese pojaks”? (Saatan tahtis, et Mooses usuks, et ta ei ole
Jumala poeg.) Miks tahab Saatan, et me kahtleksime või ei hooliks sellest, et
me oleme Jumala lapsed? Kuidas ta seda teeb?

• Mida ütles Mooses, kui Saatan teda „inimese pojaks” nimetas? (Vt Ms 1:13.)
Kuidas aitab meil kiusatusele vastu seista tugev tunnistus, et oleme Jumala
lapsed?

• Mitu korda käskis Mooses Saatanal lahkuda? (Vt Ms 1:16, 18, 20 ja 21.) Mida
õpetab see meile vastuseismisest Saatana ponnistustele?

• Kust sai Mooses jõudu Saatana kiusamisele vastu seista? (Vt Ms 1:18, 20–21.)
Kuidas sundis Mooses Saatana lahkuma? Kuidas annab palve meile jõudu kiu-
satusele vastu seista? Mida saame teha veel, et sellist jõudu omandada?

3. Jumal ilmub jälle ning õpetab oma tööst ja hiilgusest.

Õpeta ja aruta Ms 1:24–39.

• Kui Saatan oli lahkunud, nägi Mooses jälle Jumala hiilgust ja talle näidati
veel üht nägemust maast ja selle elanikest (Ms 1:24–28). Millised kaks küsi-
must esitas Mooses, kui talle seda nägemust näidati? (Vt Ms 1:30.) Mida
Jumal vastas? (Vt Ms 1:31–32, 39.)

• Kuigi Jumal on loonud meie jaoks loendamatul hulgal maailmu ja inimesi,
kinnitas ta Moosesele, et tunneb neid kõiki (Ms 1:35). Kuidas olete jõudnud
teie äratundmisele, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus tunnevad teid isiklikult
ning armastavad teid? (Võiksid tunnistada juhtudest, mil tundsid, et nad sind
armastavad ja sinust hoolivad.)

• Jumala töö ja hiilgus on „tuua inimesele surematus ja igavene elu” (Ms 1:39).
Mis on surematus? Kes saavad osa surematusest? Mis on igavene elu? Kellele
saab osaks igavene elu?

Vanem James E. Faust on öelnud: „Surematus ehk igavik pole sama, mis igave-
ne elu. Igavene elu tähendab kohta Jumala juures. Jeesuse Kristuse armu kau-
du saab surematus osaks kõigile, … õiglastele ja ebaõiglastele, õigemeelsetele ja

1. õppetund
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pahelistele. Igavene elu on aga „suurim kõikidest Jumala andidest” (ÕL 14:7).
Me saame selle suure anni vastavalt Issanda sõnadele „kui sa pead kinni minu
käskudest ja pead vastu lõpuni”. Kui me nõnda vastu peame, järgneb sellele
lubadus, et „[sa saad] igavese elu” (ÕL 14:7)” (Conference Report, okt 1988, 
lk 14; või Ensign, nov 1988, lk 12).

• Miks on oluline teada, mis on Jumala töö ja hiilgus? Kuidas me saame Teda
selles suures töös aidata?

President Gordon B. Hinckley on öelnud: „Me oleme siin selleks, et aidata oma
Isal Tema töö ja hiilguse juures „tuua inimesele surematus ja igavene elu” (vt
Ms 1:39). Teie kohustus teie vastutusalal on sama suur kui minu kohustus minu
vastutusalal. Ükski kutse Kirikus pole väike või vähetähtis. Igaüks meist puutub
oma kohust täites kokku teiste eludega. Issand on öelnud meie kõigi kohustuste
asjus järgmist: „Tehes neid asju, teed sa suurimat head oma ligimestele ning
kasvatad tema hiilgust, kes on sinu Issand” (ÕL 81:4)” (Conference Report, apr
1995, lk 94; või Ensign, mai 1995, lk 71; vt ka ÕL 81:5–6).

Kokkuvõte Moosese raamatu 1. peatükis on kirjas vägev õpetus, et me oleme Jumala pojad
ja tütred. Palu klassil mõtelda selle tähenduse üle. Tunnista, et meie Taevane Isa
tunneb ja armastab meid kõiki. Julgusta tunnis osalejaid rääkima oma perele
oma tunnetest seoses Moosese raamatu 1. peatükist õpituga.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Mooses jäi omaette” (Ms 1:9)

• Meil võib ette tulla aegu, mil me „[jääme] omaette” nagu Mooses, aegu, mil
me ei tunneta Vaimu või mil meid tabab palju katsumusi. Mida õpetab meile
Ms 1, kuidas sellistel aegadel toime tulla? (Mõned võimalikud vastused: sellis-
te raskuste taga ei pruugi olla meie endi eksimused; 15. salmist nähtub, et
Jumal ei jäta meid täielikult maha; katsumustega silmitsi olles, Jumalat hüü-
des ja usku tugevdades saame jõudu juurde.)

2. Kõik on Jumala lapsed

• Ms 1. peatükis kirjeldatakse nägemust, mille Mooses sai, enne kui ta Iisraeli
lapsed Egiptusest välja juhatas. Kuidas see nägemus teda aitas olukorras, kus
teda tegi nõutuks rahva mässumeelsus ja vähene usk? Kuidas aitab õpetajat
või juhti teadmine, et kõik me oleme Jumala lapsed? Kuidas saab see teadmi-
ne aidata meid suhetes pereliikmete, sõprade ja kaaskodanikega?

3. Joseph Smithi piiblitõlge

Kui sul on võimalik kasutada Vana Testamendi videofilmi Old Testament Video
Presentations (53224), näita viieminutilist lõiku „Joseph Smithi tõlke vägi” (The
Power of the Joseph Smith Translation). Tuleta klassile meelde, et Moosese raa-
mat on väljavõte Joseph Smithi piiblitõlkest.
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2.
õppetund

„Sind valiti enne, 
kui sa sündisid”
Aabr 3; Ms 4:1–4

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista õpetust ettemääramisest ja kohustust aidata ehi-
tada Jumala kuningriiki ning tuua hingi Kristuse juurde.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Kallihinnalisest Pärlist ning Õpetusest ja Lepingutest järg-
misi pühakirjasalme:

a. Aabr 3:11–12, 22–23; ÕL 138:53–57. Aabraham räägib Issandaga palgest
palgesse ja saab teada, et surelikkusele eelnevas elus oli surelike ülesannete
täitmiseks määratud palju „õilsaid ja suursuguseid” vaime (Aabr 3:11–12,
22–23). President Joseph F. Smith saab nende „õilsate ja suursuguste” kohta
veel enamgi teada nägemuses Päästja külaskäigust vaimumaailma enne
oma ülestõusmist (ÕL 138:53–57).

b. Aabr 3:24–28; Ms 4:1–4. Aabrahamile ja Moosesele näidatakse nägemuses,
et Jeesus Kristus valiti taevase nõupidamise ajal meie Päästjaks ja et meie
otsustasime Teda järgida. Neile näidati ka, et Lutsifer (Saatan) ja talle järg-
nenud vaimud heideti taevast välja.

2. Täiendav lugemine: Js 14:12–15; Ilm 12:7–9; Al 13:3–5; ÕL 29:36–39 ning üle-
jäänud Aabr 3. peatükk ja ÕL 138.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tege-
vus, mis klassile kõige enam sobib.

1. Juhi tähelepanu sellele, et pühakirjad muutuvad meie jaoks palju tähendus-
rikkamaks, kui me rakendame nende õpetusi oma elus. Et seda teha, tuleb
meil sageli asetada end muistsete prohvetite ja nende järgijate kohale. Aabr
3:22–28 aga nähtub, et meil ei tule panna end kellegi teise asemele, sest need
salmid räägivad tähtsatest sündmustest, millest me ise oleme osa võtnud.
Need sündmused leidsid aset surelikkusele eelnevas elus.

2. Tõmba tahvlile punktiir 13 kriipsust, mis tähistavad 13 tähte sõnas ettemäära-
mine. Selgita, et see 13 tähest koosnev sõna on seotud surelikkusele eelneva
eluga.

Anna klassile 13 korda võimalus ära arvata, millistest tähtedest see sõna võiks
koosneda. Kui nad on õige tähe ära arvanud, kirjuta see õige(te)le
kriipsu(de)le. Kui pakutakse tähte, mida sõna ei sisalda, kirjuta see tahvli nur-
ka, et sama vale tähte rohkem ei pakutaks.

Kui kõik kriipsud on asendatud tähtedega ja sõna ära arvatud, aita klassil
mõista selle tähendust. (Ettemääramine on see, kui Jumal määrab oma vai-
mulapsed surelikkusele eelnevas elus surelikus elus teatud ülesandeid täitma.)



Selgita, et käesolev õppetund käsitleb surelikkusele eelnevat elu, mil paljud
vaimud määrati ette Taevase Isa jaoks midagi olulist tegema.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Aabraham saab teada, et surelikkusele eelnevas elus olid paljud vaimud
oma surelikeks ülesanneteks ette määratud.

Õpeta ja aruta Aabr 3:11–12, 22–23 ning ÕL 138:53–57.

• Aabrahami raamatu 3. peatükis kirjeldatakse nägemust, kus Issand näitab
Aabrahamile taevas enne maa loomist toimunud nõupidamist. (Juhi tähele-
panu sellele, et viimse aja prohvetid on tähendanud, et taevane nõupidamine
oli pigem terve rida koosolekuid kui üksainus koosolek.) Kes sellel nõupida-
misel osalesid? (Taevane Isa ja Tema vaimulapsed.) Mida annab meile selle
nõupidamise kohta teada Aabr 3:22–23?

• Kes on need „õilsad ja suursugused”, keda kirjeldatakse Aabr 3:22–23?
(Prohvetid ja teised Kiriku juhid.) Selgita, et aastal 1918 nägi president Joseph
F. Smith mõnda neist „õilsatest ja suursugustest” vaimumaailma puudutavas
nägemuses. Keda president Smith nägi? (Vt ÕL 138:53; vt ka 2. täiendavat
soovitust.)

• Kuidas seda mõista, et Aabraham „valiti enne, kui [ta] sündi[s]”? (Vt Aabr
3:23. Ta oli määratud prohvetiks saama.) Mida tähendab ettemääramine? (Vt
selgitust tähelepanu koondavas tegevuses nr 2.) Mida olid ÕL 138:53 maini-
tud inimesed määratud tegema? (Vt ÕL 138:53–56.)

• Kas ettemääramine tähendas, et Aabrahamist, Joseph Smithist ja teistest saa-
vad prohvetid? Milline seos on ettemääramise ja valikuvabaduse vahel?
(Ehkki kutse on inimesele ette ära määratud, sõltub selle vastuvõtmine tema
küpsusest ja väärilisusest.)

• Lisaks prohvetite ette määramisele nende kutsesse, määras Jumal ette veel
paljud „teised valitud vaimud”, et nad aitaksid ehitada tema kuningriiki
muul viisil. Milleks võidi ette määrata meid? (Vt ÕL 138:56.)

President Ezra Taft Benson õpetas:

„Jumal on hoidnud teid varuks, et ilmuksite välja viimsel ajal enne Issanda
teist tulemist. Mõned inimesed langevad ära, kuid Jumala kuningriik jääb
puutumatuks, et tervitada oma juhi Jeesuse Kristuse tagasitulekut. Kui meie
põlvkond ongi ehk pahelisuse poolest võrreldav Noa-aegse põlvkonnaga, mil
Issand puhastas maa veeuputusega, on nende vahel siiski suur erinevus. Vahe
on selles, et viimseks ajajärguks on Jumal jätnud mõned oma tugevaimad lap-
sed, kes aitavad viia kuningriigi ehitamise võiduka lõpuni …

… Ärge kahelge – te olete äramärgitud põlvkond. Nii lühikese ajaperioodi väl-
tel ei ole ustavatelt kunagi midagi enamat oodatud kui meilt” (The Teachings
of Ezra Taft Benson, 1988, lk 104–105).

• Kuidas saame olla kindlad, et täidame meile ettemääratult antud kutseid?
(Mõned võimalikud vastused: elades evangeeliumi järgi, uurides oma patriar-
haalset õnnistust, püüeldes isikliku ilmutuse poole. Tuleta klassile meelde, et
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nende kutsete täitmiseks tuleb meil olla teenistusvalmid ja väärilised. Vt ka
ÕL 58:27–28.)

2. Jeesus Kristus valiti taevase nõupidamise ajal meie Päästjaks; meie otsus-
tasime Teda järgida. Lutsifer (Saatan) ja talle järgnenud vaimud heideti
taevast välja.

Õpeta ja aruta Aabr 3:24–28 ja Ms 4:1–4.

• Selgita, et taevase nõupidamise ajal esitas Taevane Isa oma päästmisplaani ja
valis meile Päästja. Kes olid need kaks vaimu, kes pakkusid end meie
Päästjaks? (Vt Aabr 3:27; Ms 4:1–2.) Mille poolest nende pakkumised erine-
sid? (Jeesus tahtis järgida Taevase Isa plaani ja anda au Temale. Lutsifer tahtis
järgida omaenda plaani ja võtta au endale.) Miks valis Taevane Isa meie
Lunastajaks Jeesuse Kristuse? (Vt Ms 4:2–3.)

• Kellele me otsustasime taevasel nõupidamisel järgneda? Kuidas me teame, et
otsustasime järgneda Jeesusele Kristusele? (Me oleme sündinud maa peale, et
saada endale füüsiline keha.)

• Mida tähendavad väljendid esimene seisund ja teine seisund Aabr 3:26?
(Esimene seisund viitab surelikkusele eelnenud elule, teine seisund meie sureli-
kule elule. Me jäime ustavaks esimeses seisundis, sest otsustasime järgneda
Jeesusele Kristusele mitte Lutsiferile.) Millega meid kõiki õnnistati selle eest,
et me oma esimeses seisundis ustavaks jäime? (Võimalusega sündida maa
peale.) Millega meid õnnistatakse, kui jääme ustavaks oma teises seisundis?
(Vt Aabr 3:26.) Kuidas saame oma teises seisundis ustavaks jääda?

• Mis juhtus Lutsiferi (Saatana) ja nendega, kes talle järgnesid? (Nad heideti
taevast välja ja neilt võeti võimalus saada endale füüsiline keha. Vt Ms 4:3;
Aabr 3:28; Ilm 12:7–9; ÕL 29:36–37.)

• Mida teevad Saatan ja tema järgijad praegu? (Nad püüavad ikka veel hävitada
meie valikuvabadust. Nad on maa peal kurjade vaimudena, kes ahvatlevad
meid patustama. Vt Ms 4:4.) Mil viisil püüavad Saatan ja tema järgijad meie
valikuvabadust piirata või hävitada? Mida teha, et nende sepitsusi märgata ja
neile vastu seista?

• Mida annab meile teadmine, et otsustasime taevasel nõupidamisel järgneda
Jeesusele Kristusele? Innusta klassi jätkuvalt järgima Kristust nii nagu surelik-
kusele eelnevas elus.

Kokkuvõte Tunnista Jeesusest Kristusest ja Tema rollist meie määratud Päästjana. Väljenda
veendumust, et tunnis osalejad suudavad täita neile määratud ülesandeid
Jumala kuningriigi ülesehitamisel.

2. õppetund
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Ja paneme nad nõnda proovile”

• Aabr 3:24–25 toob välja ühe peamise põhjuse, miks lõi Jeesus Kristus Taevase
Isa juhatusel maa. Miks loodi maa? Kuidas aitab teid tõdemus, et olete tulnud
maa peale teadmisega, et teid pannakse siin proovile?

2. „Suured ja vägevad”

• President Joseph F. Smith nägi nägemuses, mida kirjeldatakse ÕL 138. osas,
ka mõnesid „suuri ja vägevaid”, kes elasid maa peal enne Kristuse sündi. Keda
president Smith nägi? (Vt ÕL 138:38–49. Soovi korral kirjuta need nimed
tahvlile. Juhi tähelepanu sellele, et paljudest neist õpitakse eeloleval aastal
pühapäevakoolis.)
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3.
õppetund

Loomine

Ms 1:27–42; 2–3

Eesmärk Aidata kaasa, et tunnis osalejad oskaksid olla tänulikud selle eest, et kõik, mis
Jumal lõi, lõi Ta meile ja et me oleme loodud Tema kuju järgi.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Kallihinnalisest Pärlist järgmisi pühakirjasalme:

a. Ms 1:27–42. Mooses näeb nägemust Jumala loomingust ja tal kästakse maa
loomine kirja panna.

b. Ms 2:1–25; 3:1–14. Mooses saab teada, et Jumal on kõige looja.
c. Ms 2:26–31; 3:7, 15–25. Mooses saab teada, et mehed ja naised on loodud

Jumala kuju järgi.

2. Täiendav lugemine: Aabr 4–5; 1Ms 1–2.

3. Kui otsustad kasutada tähelepanu koondavat tegevust nr 2, võta tundi kaasa
tükk plastiliini või kriiti.

4. Kui võimalik, kasuta tunnis järgmisi audiovisuaalseid materjale:

a. „Jumala kuju järgi” (In the Image of God), kolmeminutiline lõik Vana
Testamendi videofilmilt Old Testament Video Presentations (53224).

b. Pilt „Loomine: elusolendid” (62483; Kunstitööd evangeeliumist; 100).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tege-
vus, mis klassile kõige enam sobib.

1. Palu tunnis osalejatel järele mõelda, kuidas nad vastaksid, kui lasteaialaps
neilt küsib: kuidas püsib lennuk õhus, kuidas töötab televiisor, kuidas kasva-
vad taimed? Enamik meist arvestaks lapse vanust ja annaks asjadele vaid
üldsõnalise seletuse, jättes üksikasjad selleks ajaks, kui laps küpsemasse 
ikka jõuab.

• Kuidas neid näiteid võrrelda Issanda ilmutustega maailma loomisest?
(Issand on ilmsiks teinud ainult selle osa igavesest tõest, mida meie surelik
meel suudab mõista ja mida peame teadma, et saada päästetud.)

Selles õppetunnis arutatakse tõdesid, mida Issand on ilmutanud maailma
loomise kohta.

2. Palu mõnel tunnis osalejal voolida plastiliinist või joonistada kriidiga tahvlile
suvaline loomake (aega anna selleks paar minutit). Arutle tõsiasja üle, et kui
meie suudame luua üksnes elusolendi kujutise, suudab Jumal luua elu. Selles
õppetunnis arutatakse seda suurt imet, mida kujutab endast maa ja kõige
elava loomine Jumala poolt.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Mooses näeb nägemust Jumala loomingust.

Õpeta ja aruta Ms 1:27–42.

• Kes kirjutas maailma loomisest Esimeses Moosese raamatus? (Vt Ms 1:40;
2:1.) Miks Mooses sellest kirjutas? (Vt Ms 1:40–41.) Mida õpetab Ms 1:27–39
meile Jumala väest? Mida saame teada Jumala armastusest oma laste vastu?

• Mille poolest erinevad üksteisest Esimene Moosese, Moosese ja Aabrahami
raamatud? (Aabraham ja Mooses nägid nägemuses selle maa loomist ning
seejärel panid need nägemused kirja. Kumbki lisas ülevaatele pisut erinevaid
üksikasju. Esimese Moosese raamatu kirjutas algselt Mooses, kuid osa sellest
läks kaduma. Tervikuna on Moosese poolt kirja pandu taastatud Moosese
raamatus.)

2. Mooses saab teada, et Jumal on kõige looja.

Õpeta ja aruta Ms 2:1–25; 3:1–14.

• Kes lõi maa? (Vt Ms 1:32; 2:1; vt ka Jh 1:1–3, 14; Hb 1:1–2; Mo 3:8; ÕL 14:9.)
Miks on oluline teada, kes on Looja?

• Mida on Jumal ilmutanud loomise eesmärgi kohta? (Vt Ms 1:39; Aabr
3:24–25; vt ka 1Ne 17:36; 2Ne 2:11–15. Loomise eesmärgiks on kindlustada
koht, kuhu Taevase Isa vaimulapsed võiksid tulla füüsilist keha saama, ennast
proovile panema ja järele proovida laskma, kas nad kuuletuvad Temale, kui
nad on Temast eemal. Need, kes on ustavad, saavad igavese elu. Juhi tähele-
panu sellele, et kuigi Esimeses Moosese raamatus kirjutatakse maailma loomi-
sest, selgitatakse loomise eesmärke ja tähtsust üksnes viimse aja ilmutuses.)

• Kuidas valmistab maine elu meid ette igaveseks eluks? (Mõned võimalikud
vastused: me saame füüsilise keha, õpime kasutama oma valikuvabadust,
omandame teadmisi, loome pere, saame osa talitustest, sõlmime lepinguid.)

• Mida ütles Jumal loomise tulemuste kohta? (Vt Ms 2:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31;
3:2. Jumal kuulutab lühikeses loomise kirjelduses kaheksa korda, et Tema töö
on hea.) Mis on Jumala loomingus teie arvates eriti ilus? Miks peaksime iga
päev järjest enam ja enam märkama loomise ilu?

• Kas maa loodi eimillestki? (Vt Aabr 3:24; 4:1.)

Prohvet Joseph Smith ütles: „Sõna „loomine” pärineb [heebreakeelsest] sõnast
baurau, mis ei tähenda loomist eimillestki. See tähendab korrastamist. Just
nagu inimene seab materjali korda ja hakkab siis laeva ehitama. Sellest järel-
dame, et Jumalal oli olemas materjal – korrapäratu aine, millest kesest kaost
luua maailm” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, valinud Joseph Fielding
Smith, 1976, lk 350–351).

• Kuidas mõjutab teadmine loomisest teie tundeid Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse vastu? Kuidas „tunnistab” loodu Jumalast? (Vt Ms 6:63; Al 30:44.)
Kuidas saame näidata tänulikkust maailma loomise kui kingituse eest?
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3. Mooses saab teada, et mehed ja naised on loodud Jumala kuju järgi.

Õpeta ja aruta Ms 2:26–31; 3:7, 15–25.

• Kelle kuju järgi meid loodi? (Vt Ms 2:26–27.)

Esimese Presidentkonna sõnum on: „Kõik mehed ja naised on kogu maailma
Isa ja Ema sarnased ning sõna otseses mõttes Jumala pojad ja tütred” (The
Origin of Man. – Improvement Era, nov 1909, lk 78).

• Kuidas õnnistab meie elu teadmine, et me oleme loodud Jumala kuju järgi?
Kuidas mõjutab see meie suhteid teiste inimestega?

• Kuidas mõista Eenose sõnu Ms 7:30, et Jumal hoolib meist igaühest eraldi?
Mida need õpetavad meile meie Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest?

• Mida mõtles Issand, käskides meil valitseda Tema loodu üle siin maa peal?
(Vt Ms 2:26. Me peame austama maailma ja hoolitsema Jumala loodu eest.)
Kuidas täita oma kohustust valitseda loodu üle paremini?

Kokkuvõte Tunnista õpetatud põhimõtete õigsusest. Lase klassil rääkida oma tunnetest seo-
ses loomisega.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

Maailma loomise kestus

Loomiseks kulunud ajahulk ei ole teada. Sõna päev pühakirjas loomist käsitlevas
osas ei tähenda 24-tunnist ajaperioodi. Heebreakeelne sõna yom võib tähendada
päeva, aega või ajaperioodi. Apostel Peetrus on öelnud, et „üks päev on Issanda
juures nagu tuhat aastat” (2Pt 3:8; vt ka Aabr 3:4).

3. õppetund
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4.
õppetund

„Minu üleastumise tõttu on 
minu silmad avanenud”

Ms 4; 5:1–15; 6:48–62

Eesmärk Aidata igal tunnis osalejal mõista, et langemine oli Taevase Isa plaani 
tarvilik osa.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Ms 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56. Saatan tuleb Eedeni aeda ja püüab petta
Eevat. Eeva ja Aadam söövad hea ja kurja tundmise puu vilja (4:5–12).
Aadam ja Eeva aetakse langenutena aiast välja (4:13–31). Aadam ja Eeva
tunnevad hiljem rõõmu langemise õnnistuste üle (5:10–11). Eenok õpetab
langemise tagajärgedest (6:48–49, 55–56).

b. Ms 5:14–15; 6:50–54, 57–62. Jeesuse Kristuse lepituse tõttu päästeti sureli-
kud ülestõusmise läbi füüsilisest surmast ja nad võivad saada päästetud
vaimsest surmast usu, meeleparanduse, ristimise, Püha Vaimu anni ja käs-
kude pidamise läbi.

c. Ms 5:1–9, 12. Aadam ja Eeva alustavad elu surelikena. Nad saavad lapsi ja
õpetavad neile endi õpitud tõdesid (5:1–4, 12). Aadam teeb ohverdusi, mis
on Ainusündinu ohverdamise võrdkujuks (5:5–9).

2. Täiendav lugemine: 1Ms 2–3; 1Kr 15:20–22; 2Ne 2:5–30; 2Ne 9:3–10; Hl
14:15–18; ÕL 19:15–19; 29:34–44; 2UA; PJ, „Aadama ja Eeva langemine”.

3. Soovi korral lase kellelgi klassist valmistada ette kokkuvõtte Aadama ja Eeva
langemisloost (Ms 4:6–31) ja mõnel teisel Aadama ohverdustest (Ms 5:5–9).

4. Kui võimalik, kasuta õppetunnis järgmisi audiovisuaalseid materjale:

a. „Langemine” (The Fall), kuueminutiline lõik Vana Testamendi videofilmilt
Old Testament Video Presentations (53224).

b. Pilt „Aadam ja Eeva” (62461; Kunstitööd evangeeliumist; 101).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Joonista tahvlile lk 13 toodud pilt. Räägi klassile, et vanem Bruce R. McConkie
sõnul saab meie päästmine võimalikuks „kolme jumaliku sündmuse – igaviku
sammaste” tõttu (A New Witness for the Articles of Faith, 1985, lk 81). Seejärel kü-
si järgmist:

• Millised on need olulised sündmused – „igaviku sambad”, mille tõttu saab
võimalikuks päästmine? (Vanem McConkie ütles, et nendeks sammasteks on
loomine, langemine ja lepitus, mis kuuluvad kõik Jumala päästmisplaani
juurde. Kirjuta sõnad loomine, langemine ja lepitus tahvlile kolme sambana.)



Selgita, et see õppetund aitab mõista, miks oli langemine vajalik osa Taevase Isa
plaanis, et tuua meile surematus ja igavene elu (Ms 1:39).

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Aadama ja Eeva langemine ning selle tagajärjed neile ja meile.

Õpeta ja aruta Ms 4; 5:10–11; 6:48–49, 55–56.

Eedeni aias andis Jumal Aadamale ja Eevale käsu: „Olge viljakad ja paljunege
ning täitke maa” (Ms 2:28). Ta andis neile ka käsu mitte süüa hea ja kurja tund-
mise puu vilja (Ms 3:17). Kui nad poleks maitsnud keelatud vilja, oleksid nad
jäänud aeda ja poleks surnud. Aga nad poleks saanud kuuletuda ka paljunemis-
käsule (Ms 5:11; 2Ne 2:23). Taevane Isa andis neile vabaduse valida nende kahe
käsu vahel.

Tee Ms 4:6–31 alusel Aadama ja Eeva langemisest lühiülevaade või palu seda te-
ha mõnel tunnis osalejal, kellele oled selle eelnevalt ülesandeks teinud.

• Millised tagajärjed olid langemisel Aadamale ja Eevale ning meile? (Vt Ms
4:22–29; 5:10–11; 6:48–49, 55–56; 2Ne 2:22–23; 9:6; 1Ms 3:16–23.) Soovi kor-
ral kirjuta mõned neist tagajärgedest tahvlile. Juhi tähelepanu sellele, et pal-
jud neist langemist puudutavatest tõdedest taastati prohvet Joseph Smithi
kaudu ja kaugeltki mitte kogu maailm ei tea seda.

a. Aadam ja Eeva said lapsi, mistõttu saime meie tulla maa peale ja saada
sureliku keha (Ms 5:11; 6:48; 2Ne 2:23, 25).

b. Meile saab osaks füüsiline surm ehk füüsilise keha eraldumine vaimust 
(Ms 4:25; 6:48; 2Ne 9:6).

c. Meile saab osaks vaimne surm ehk Jumalast eemaldumine (Ms 4:29; 6:49;
2Ne 9:6).

d. Meile saab osaks häda ja viletsus (Ms 6:48; 1Ms 3:16–17).
e. Me patustame (Ms 6:49, 55; 2Ne 2:22–23).
f. Maapind on ära neetud, mistõttu meil tuleb teha tööd (Ms 4:23–25; 1Ms

3:17–19).
g. Me õpime märkama head ja halba (Ms 4:28; 6:55–56; 2Ne 2:23; 1Ms 3:22).
h. Me võime surelikkuses rõõmu tunda (Ms 5:10; 2Ne 2:23, 25).

PÄÄSTMINE
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i. Me võime tunda oma lunastamise rõõmu (Ms 5:11).
j. Me võime saada igavese elu (Ms 5:11).

Arutle langemise tagajärgede üle ja rõhuta, mis kasu meil kõigil langemisest
on. Viimse aja ilmutusest selgub, et Taevasel Isal oli juba enne maailma loo-
mist kavatsus, et maine elu saab olema proovilepaneku ja järeleproovimise
aeg, et võiksime saada rohkem Tema sarnaseks (Aabr 3:24–26). Selleks oli va-
ja, et me oleksime surelikud, et me oleksime suutelised valima hea ja halva
vahel. See sai võimalikuks läbi langemise.

• Kuidas saab õige teadmine langemisest meid surelikkuses aidata?

• Miks on oluline mõista, et Jumal nägi langemist ette ja et see oli Tema pääst-
misplaani oluline osa?

• Saatan lootis, et kui tal õnnestub meelitada Aadama ja Eeva keelatud vilja
sööma, ajab ta Jumala plaani nurja (Ms 4:6). Mida õpetab lepitust käsitlev
aruanne meile Saatana võimest Jumala eesmärke nurjata? (Vt ÕL 3:1–2.)

2. Jeesuse Kristuse lepitus päästab meid füüsilisest ja vaimsest surmast.

Õpeta ja aruta Ms 5:14–15; 6:50–54, 57–62.

Aadama ja Eeva langemine tõi maailma füüsilise ja vaimse surma. Füüsiline
surm tähendab vaimu eraldumist kehast, mis leiab aset meie sureliku elu lõpus.
Vaimne surm on eraldumine Jumalast, mis leidis aset siis, kui Aadam ja Eeva
aeti aiast välja. Selgita, et meie ise ei või surmast võitu saada. Seetõttu saatis
Taevane Isa oma Ainusündinud Poja meid oma lepitava ohverduse kaudu sur-
mast lunastama (Al 22:14).

• Kui prohvetid õpetavad Aadama ja Eeva langemisest, õpetavad nad sageli
Jeesuse Kristuse lepitusest (Ms 5:10–15; 6:48–62; 2Ne 9:6–10). Miks on tähtis
õpetada koos langemisega ka lepitusest? (Langemise tõttu tekkis Jumala
päästmisplaanis vajadus lepituse järele. Lepituse õpetamine koos langemisega
aitab meil mõista, kuidas meid on lunastatud füüsilisest ja vaimsest surmast.)

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Lunastusplaan peab algama ülevaate-
ga Aadama langemisest. Moroni sõnas, et: „Aadama kaudu tuli inimese lange-
mine. Ja inimese langemise pärast tuli Jeesus Kristus … ja Jeesuse Kristuse
tõttu tuli inimese lunastus” (Mr 9:12). Just nagu inimene ei tunne tõsist soovi
toidu järele, enne kui tuleb nälg, nii ei tunne ta ka soovi Kristuse lepituse jä-
rele, enne kui ta ei tea, miks ta Kristust vajab. Keegi ei tea õieti ja piisavalt,
miks ta vajab Kristust, enne kui mõistab langemise õpetust ja selle mõju kogu
inimkonnale ning sellega nõus on” (Conference Report, apr 1987, lk 106; või
Ensign, mai 1987, lk 85).

• Kuidas me pääseme füüsilisest surmast? (Vt 1Kr 15:20–22; 2Ne 2:8; 9:6. Me
tõuseme üles Jeesuse Kristuse lepituse kaudu.)

• Kuidas võime pääseda vaimsest surmast? (Vt Ms 5:14–15; 6:50–52, 59; Hl
14:15–18; ÕL 19:15–19. Kui meil on usku Jeesusesse Kristusesse, kui paranda-
me meelt, saame ristitud, saame Püha Vaimu anni ja peame käske, võime le-
pituse läbi saada puhtaks ja vääriliseks elama koos Jumalaga.)

Mormoni Raamatu prohvet Jaakob rõõmustas surmast lunastamise üle, mis saab
osaks Päästja lepitava ohverduse kaudu (2Ne 9:10). Soovi korral loe see lõik ette
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ning tunnista ja räägi oma tunnetest seoses õnnistustega, mida saab lepituse
kaudu. Palu seda teha ka tunnis osalejatel.

3. Aadam ja Eeva alustavad elu surelikena, saavad lapsi, õpetavad neile
evangeeliumi ning kummardavad Jumalat ja kuuletuvad Temale.

Õpeta ja aruta Ms 5:1–9, 12.

• Mida tegid Aadam ja Eeva, kui nad Eedeni aiast välja aeti? (Vt Ms 5:1–5, 12.)
Võrrelge Aadama ja Eeva elu meie tänapäeva eluga. Mida õpetab Ms 5:1–9, 12
meile sureliku elu eesmärkidest?

• Tee lühiülevaade pühakirjaloost Ms 5:5–9 või palu seda teha kellelgi klassist,
kellele oled selle eelnevalt ülesandeks teinud. Millise käsu andis Issand
Aadamale? (Vt Ms 5:5.) Miks tegi Aadam ohverdusi, teadmata ise milleks
need on vajalikud? (Vt Ms 5:6.)

Prohvet Joseph Smith on öelnud: „Mida iganes Jumal nõuab, see on õige, …
kuigi me võime näha selle põhjust alles tükk aega pärast seda, kui sündmused
aset leiavad” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, valinud Joseph Fielding
Smith, 1976, lk 256).

• Miks on tähtis pidada Issanda käske, isegi kui me ei mõista kõiki nende põh-
juseid? Kuidas on teid õnnistatud mõnest käsust kinnipidamise eest, mida te
täielikult ei mõistnud?

• Mis oli Aadama ohverduste eesmärk? (Vt Ms 5:7–9. Need olid selle ohverduse
võrdkujuks, mille Taevane Isa teeb oma Ainusündinud Poja näol. Selliste oh-
verduste tegemine oli Aadamale ja tema järelpõlvedele meeldetuletuseks, et
kõik surelikud võivad saada lunastatud langemisest Jeesuse Kristuse lepituse
kaudu.) Milliseid meeldetuletusi on selle õpetuse kohta antud? Kuidas saame
väljendada tänu langemise ja lepituse eest?

Kokkuvõte Loe uuesti ette Eeva tunnistus langemise õnnistuste kohta (Ms 5:11). Väljenda
tänulikkust Aadama ja Eeva tegude, langemise ja Jeesuse Kristuse lepituse eest.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Keelatud vilja söömine polnud patt

Selgitamaks, et Aadam ja Eeva ei teinud keelatud vilja süües pattu, loe ette, mi-
da on selle kohta öelnud vanem Dallin H. Oaks:

„See oli Eeva, kes astus esimesena üle Eedenis kehtivatest piirangutest, et hak-
kaksid kehtima surelikkuse tingimused. Tema tegu, olgu see sisult milline 
tahes, oli kehtivaid piiranguid silmas pidades üleastumine, kuid igaviku seisuko-
hast paratamatus, mis avas ukse igavesse ellu. Aadam näitas üles tarkust, kui
tegi sama.

Me ülistame Eeva tegu ning austame tema tarkust ja vaprust selles suures lange-
mise episoodis. Vanem Joseph Fielding Smith on öelnud: „Ma ei räägi sellest,

4. õppetund
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mis Eeva langemisel enda peale võttis, kunagi kui patust, ega süüdista patus ka
Aadamat. See oli küll seadusest üleastumine, kuid mitte patt.”

See patu ja üleastumise vastandamine, millest siin kõneldakse, tuletab meile
meelde 2. usuartikli hoolikat sõnavalikut: „Me usume, et inimesi karistatakse
nende endi pattude ja mitte Aadama üleastumise eest” (rõhutus lisatud). Sellest
kajab vastu ka tuttavlik vahetegemine seadustes. Mõni tegu, nagu mõrv, on ku-
ritegu, kuna see on loomult vale. Mõni teine tegu, nagu juhiloata sõitmine, on
kuritegu üksnes seetõttu, et see on seadusega keelatud. Sellise vahetegemise järgi
pole langemise põhjustanud tegu patt, mis on loomult vale, vaid üleastumine,
mis on vale, kuna see oli ametlikult keelatud. Nende sõnadega ei osutata alati
millelegi erinevale, kuid selline vahetegemine tundub tähtis langemise seisuko-
hast” (Conference Report, okt 1993, lk 98; või Ensign, nov 1993, lk 73).

2. Langemise tagajärjed ja langemise eest vastutamine

Kõik Aadama ja Eeva järeltulijad said pärandina kaasa langemise tagajärjed, k.a
füüsilise ja vaimse surma, kuid nad ei ole langemise eest vastutavad. 2. usuartik-
kel õpetab, et „inimesi karistatakse nende endi pattude ja mitte Aadama üleas-
tumise eest”. (Vt ka Mn 8:5–23.)

3. „Sa ihaldad oma meest”

Järgmised avaldused võivad aidata klassil mõista Issanda sõnu, mis ta ütles
Eevale: „Sa ihaldad oma meest, ja tema valitseb sinu üle” (Ms 4:22).

President Spencer W. Kimball on öelnud: „Ma sean sõna valitseb küsimärgi alla.
Sellest jääb vale mulje. Mina eelistaksin kasutada sõna juhatab, sest just seda ta
teeb. Õigemeelne mees juhatab oma abikaasat ja perekonda” (The Blessings and
Responsibilities of Womanhood. – Ensign, märts 1976, lk 72).

Vanem M. Russell Ballard on öelnud: „Jumal on ilmutanud oma prohvetite kau-
du, et mehed peavad saama preesterluse, saama isaks ning juhtima ja kasvatama
leebuse ja siira armastusega oma perekonda õigemeelsuses, just nagu Päästja ju-
hib Kirikut (vt Ef 5:23).” (Equality through Diversity. – Ensign, nov 1993, lk 90.)
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5.
õppetund

„Kui sa teed hästi, 
võetakse sind vastu”
Ms 5–7

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, et Jeesuse Kristuse järgimine viib vabaduse, õn-
ne ja igavese eluni, samas kui Saatana järgimine viib viletsuse ja vangistuseni.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Kallihinnalisest Pärlist järgmisi pühakirjasalme:

a. Ms 5:16–41. Kain armastab Saatanat rohkem kui Jumalat ja kuuletub
Saatana käsule teha Issandale ohverdus (5:16–19). Issand hülgab Kaini oh-
verduse ja käsib Kainil meelt parandada (5:20–25). Kain teeb Saatanaga le-
pingu ja tapab Aabeli (5:26–33). Issand neab Kaini ja Kain saadetakse
Issanda juurest ära (5:34–41).

b. Ms 6:26–63. Issand kutsub Aadama lapselapselapselapse Eenoki jutlustama
rahvale meeleparandusest (6:26–36). Eenok kuuletub Issanda käsule ja õpe-
tab rahvast (6:37–63).

c. Ms 7:13, 17–21, 23–47, 68–69. Eenoki usk on nii suur, et mäed taganevad,
jõed muudavad suunda ja kõik rahvad tunnevad suurt hirmu (7:13, 17).
Issand ja Eenok nutavad rahva pahelisuse pärast maa peal (7:23–47).
Eenoki linna rahval on Issandaga üks süda ja üks meel ning kogu linn võe-
takse taevasse (7:18–21, 68–69).

2. Täiendav lugemine: Ms 5:42–55; 6:10–23; 7:14–16, 59–64; 2Ne 2:25–27; 
1Ms 4:1–16.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Kirjuta enne tundi tahvlile kaks avalduste tulpa:

Räägi klassile, et need avaldused pärinevad kahelt mehelt, kellest nad selles
tunnis rohkem teada saavad. Küsi klassilt, mida nad saavad nende lausete alusel
kummagi mehe kohta öelda. (Soovi korral palu klassil moodustada väikesed

1. tulp

„Kes on Issand, et ma
peaksin teda tundma?”

„Ma olen vaba.”

„Kas ma olen oma ven-
na hoidja?”

2. tulp

„Ta on minu Jumal ja
teie Jumal.”

„Miks te järgite omaen-
da nõu ja eitate taeva
Jumalat?”

„Teie olete minu
vennad.”



rühmad nende avalduste arutamiseks. Kui rühmad on avaldusi viis-kuus minutit
arutanud, palu, et igast rühmast keegi teeks ülejäänutele arutelust kokkuvõtte.)

Kui aruteluga on lõpule jõutud, siis selgita, et esimese tulba avaldused pärinevad
Kainilt, kes otsustas järgida Saatanat. Teise tulba avaldused tegi Eenok, kes ot-
sustas järgida Issandat. Kummagi mehe avaldustest peegeldub tema suhtumine
Jumalasse.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Kain teeb Saatanaga lepingu, tapab Aabeli ja Issand paneb ta peale
needuse.

Õpeta ja aruta Ms 5:16–41.

• Aadam ja Eeva lootsid, et nende poeg Kain järgib Issandat nagu nemadki.
Kuid Kain „ei võtnud kuulda” ei oma vanemaid ega Issandat ja küsis: „Kes on
Issand, et ma peaksin teda tundma?” (Ms 5:16). Mida räägib see küsimus
Kaini suhtumisest Jumalasse? Mida me peame tegema, et Jumalat tundma õp-
pida? (Vt Al 22:17–18.)

• Miks tegi Kain Issandale ohverduse? (Vt Ms 5:18.) Mida Kain ohverdas? (Vt
Ms 5:19.) Miks võttis Issand vastu Aabeli ohverduse, kuid hülgas Kaini oma?
(Vt Ms 5:5, 20–23. Issand oli käskinud Aadamal ja Eeval ning nende lastel
tuua ohvriks oma karja esmasündinud loomad. Aabel kuuletus, kuid Kain
võttis kuulda Saatana sõnu ja ohverdas maa vilju.) Miks on tähtis teha ohver-
dusi nii, nagu Issand on käskinud?

Prohvet Joseph Smith õpetas: „Aabel tegi Jumalale tunnustatud ohverduse,
milleks oli esmasündinud loom karjas. Kain ohverdas maa vilju ega saanud
heakskiidu osaliseks, kuna ta ei teinud seda usuga… Ainusündinu vere vala-
mine inimese lepitamiseks … oli lunastusplaan; … ja kuna ohverdamine pidi
olema eeskujuks, mille kaudu inimene oleks märganud seda suurt Ohvrit,
mille oli valmistanud Jumal, siis sellele vastupidise ohverduse tegemisel ei
saadud rakendada mingit usku … ; järelikult ei saanud Kainil olla usku ja
kõik, mis ei tule usust, on patt” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, valinud
Joseph Fielding Smith, 1976, lk 58).

• Kuidas Kain reageeris, kui Issand ta ohverduse hülgas ja teda meeleparanduse-
le kutsus? (Vt Ms 5:21, 26.) Miks on kutse meeleparandusele meie jaoks mõ-
nikord nii ränk? Kuidas saaksime oma südamed meeleparandusele rohkem
avada?

• Tapnud oma venna Aabeli, ütles Kain: „Ma olen vaba.” (Ms 5:33) Millest us-
kus Kain end vabanenud olevat? Kuidas Jumala käskude eiramine meie vaba-
dust hoopis piirab? Kuidas kuulekus meie vabadust suurendab?

• Mida ütles Kain, kui Issand temalt küsis, kus on Aabel? (Vt Ms 5:34.) Mida tä-
hendab olla oma venna hoidja? (Vt 1Jh 3:11, 17–18.) Kuidas me saame olla
oma vendade ja õdede hoidjad?

Piiskop Robert L. Simpson on öelnud: „Tänapäeva maailm käsib teil oma
sõber rahule jätta. Tal on õigus tulla ja minna, nagu ta ise heaks arvab.
Maailm ütleb, et kui teid kutsutakse Kirikusse või preesterluse koosolekule või
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keelitatakse halba harjumust maha jätma, võib see tekitada tõrksust ja liigseid
pingeid, kuid ma kordan jälle Issanda sõnu: te olete oma venna hoidja ja kui
te pöördute, olete te kohustatud oma venda toetama” (Conference Report,
okt 1971, lk 114; või Ensign, dets 1971, lk 103).

• Mis juhtus Kainiga, kui ta Jumala järgimise asemel otsustas järgida Saatanat?
(Vt Ms 5:23–25, 36–41.) Kuidas Kaini valikud mõjutasid nii teda ennast kui
ka tema järeltulijaid? (Vt Ms 5:41–43, 49–52, 55.) Kuidas mõjuvad meie õiged
või valed valikud meie pereliikmetele?

2. Eenok jutlustab rahvale meeleparandusest.

Õpeta ja aruta Ms 6:26–63.

• Kuidas Eenok reageeris, kui Issand kutsus teda rahvale meeleparandusest jut-
lustama? (Vt Ms 6:31.) Mida Issand Eenokile lubas, kui ta Tema käsku täidab?
(Vt Ms 6:32–34.) Mida me võime õppida Eenoki loost selle kohta, kuidas
Issand oma juhte valib? (Vt ka 1Sm 16:7.) Mida me võime õppida Eenokilt
Issanda teenimise kohta, isegi kui me arvame, et me seda ei suuda?

• Miks said inimesed pahaseks, kui Eenok hakkas meeleparandust jutlustama?
(Vt Ms 6:37; vt ka 1Ne 16:2; Mo 13:7.) Miks nad teda edasi kuulasid, kuigi
olid pahased? (Vt Ms 6:38–39. Esialgu olid nad pelgalt uudishimulikud, kuid
mõistsid siis, et ta on Jumala mees.) Kuidas võime saada tunnistuse, et elav
prohvet on Jumala mees? Kuidas saab see tunnistus aidata meil prohvetit jär-
gida, isegi kui üldsus ei hooli tema õpetustest?

• Milliseid evangeeliumi õpetusi Eenok õpetas, kui ta rahvast meeleparandusele
kutsus? (Vt Ms 6:47–63. Kui te arutasite neid salme 4. õppetunnis, ei pruugi
teil olla vaja neid uuesti korrata.)

• Issand on teinud meid „vaba[ks] tegutsema” (Ms 6:56). Mida see tähendab?
(Meil on õigus valida.) Miks on valikuvabadus Jumala päästmisplaanis vaja-
lik? (Meil on vaja valikuvabadust, et vastutada oma valikute eest.) Millised
tagajärjed on sellel, kui järgida Saatanat? Millised tagajärjed on sellel, kui
järgida Issandat? (Vt 2Ne 2:25–27.)

3. Eenoki linna rahval on Issandaga üks süda ja üks meel ning kogu linn
võetakse taevasse.

Õpeta ja aruta Ms 7:13, 17–21, 23–47, 68–69.

• Milliseid imesid tegi Issand Eenoki suure usu tõttu? (Vt Ms 7:13.) Milliseid
imesid teeb Issand inimeste usu tõttu meie ajal?

• Kuidas õnnistati inimesi, kes võtsid kuulda Eenoki sõnu ja parandasid meelt
oma pattudest? (Vt Ms 7:17–18.) Miks kutsuti nende linna Siioniks? (Vt Ms
7:18.) Mida see tähendab, kui kellelgi on „üks süda ja üks meel”? Mida me
saame teha ise, oma peres või Kirikus, et meil oleks Issandaga üks süda ja 
üks meel?

• Mis Eenoki ja tema linna rahvaga lõpuks juhtus? (Vt Ms 7:19–21, 69.)

• Ms 7:28 nägi Eenok Issandat nutmas. Miks Issand nuttis? Miks Issanda 
nutt Eenokis küsimusi tekitas? (Vt Ms 7:29–31.) Mida Issand vastas? 
(Vt Ms 7:32–33, 36–37.) Mis tunded tekivad teil seoses Issandaga, kui neid
salme loete?

5. õppetund
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• Kui Eenok nägi rahva pahelisust, nuttis ka tema (Ms 7:41, 44). Kuidas Issand
Eenokit lohutas? (Vt Ms 7:44–47.)

Soovi korral juhi klassi tähelepanu sellele, et eelseisvates õppetundides kõnel-
dakse Siioni taasasutamisest viimsel ajal (sh Uuest Jeruusalemmast), Päästja tei-
sest tulemisest ja Tema tuhandeaastasest valitsemisest maa peal, mida Eenok
nägemuses nägi (Ms 7:62–65).

Kokkuvõte Juhi klassi tähelepanu sellele, et Kain järgis Saatanat ja õpetas tema riukalikke
kombeid oma lastele ja järgijatelegi. Selle tagajärjeks oli Kaini järeltulijate järjest
kasvav pahelisus ja kuna nad polnud õigemeelsed, needis Jumal nad ära.
Vastupidi Kainile, otsustas Eenok järgida Issandat. Selle tulemusel, et Eenok ot-
sustas olla kuulekas ja õpetada evangeeliumi kõigile, kes olid valmis kuulama,
sai kogu linn nii õigemeelseks, et võeti maa pealt Jumala juurde.

Tunnista, et meie otsus järgida Jeesust Kristust aitab meil saada Temaga läheda-
semaks ning viib meid vabaduse, õnne ja igavese eluni.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Perekonna ülestähenduste pidamine

• Miks oli tähtis, et Aadam ja Eeva ning nende järeltulijad peaksid mälestuste-
raamatut ja teeksid märkmeid oma sugupuu kohta? (Vt Ms 6:5–8, 45–46.)
Miks on oluline teha selliseid ülestähendusi tänapäeval? Mida on andnud tei-
le ülestähendused teie esivanemate elust? Kuidas võiks teie elu ja usku kajas-
tav kirjapanek olla abiks teie pereliikmetele?

• Miks võib pühakirju pidada perekonna ülestähendusteks? Kuidas saavad lap-
sevanemad ja õpetajad tõhusamalt kasutada pühakirju laste õpetamisel?

2. Eenoki võrdlus Kainiga

Joonista tahvlile kaks treppi, millest üks läheb üles ja teine alla (vt pilti lk 21).
Kirjuta ülespoole suunduva trepi kohale Suhtumine, mis viib meid Jumala poole,
trepi esimesele astmele kirjuta „Eenok”. Allapoole suunduva trepi kohale kirjuta
Suhtumine, mis viib meid hävingusse, esimesele astmele kirjuta „Kain”.

Palu klassil lugeda esimest salmi Eenoki trepil (Ms 7:59) ja esimest salmi Kaini
trepil (Ms 5:16). Seejärel kirjuta õigetele trepiastmetele mõned võtmesõnad.
Korda sama ülejäänud astmete puhul. Kui kõik salmid on loetud, kirjuta Eenoki
trepi otsa Elu Jumalaga ja Kaini trepi lõppu Vaimne häving. Aruta, kuidas Eenoki
sõnad ja teod aitasid tal saada Jumalaga lähedasemaks, samas kui Kaini sõnad ja
teod lähendasid teda Saatanale.

• Kuidas saame järgida Eenoki eeskuju ja saada lähedasemaks Jumalaga?

20



3. „Võia oma silmi … ning siis sa näed” (Ms 6:35) 

Kord tegi Jeesus Kristus terveks pimeda mehe, võides mehe silmi mudaga (Jh
9:1–7). Eenokile, kes polnud veel vaimselt küps ja oli seepärast mõne asja suhtes
vaimselt pime, anti käsk: „Võia oma silmi saviga ja pese neid” (Ms 6:35).

• Mida Eenok nägi, kui ta seda oli teinud? (Vt Ms 6:36.) Mida õpetab meile savi
mahapesemise lugu?

• Mida saame teha, et avada silmad täielikumalt Jumala asjadele? Kuidas täius-
tada pühakirjade uurimist, et näha paremini neis peituvaid aardeid?

4. Armsad inimesed, kes satuvad eksiteele

• Kuigi Aadam ja Eeva õpetasid oma lastele evangeeliumi (Ms 5:12), otsustasid
Kain ja teised loobuda õigemeelsest elust. Mida teha, et tulla toime valuga,
kui armsad inimesed teelt eksivad? Mida teha, et neid armsaid inimesi aidata?

Järgmine nõuanne pärineb vanem Richard G. Scottilt.

„Paljud teist vaevavad südant, kuna poeg, tütar või abikaasa on kurjuse kan-
nul õigelt teelt ära pöördunud. Minu sõnum on teile.

Eenok

„Sa oled

„On siis

„Teie olete

„Tema

„Eenok …

„Neil oli üks

Elu

Jumalaga

Kain

„Kes on

„Tema

„Kas ma

„Ma olen

„Ta suurustas

„Kain

Vaimne

Jumal ja ma
tunnen sind”
(Ms 7:59)

minust
sinule
teenijat?”
(Ms 6:31)

minu
vennad” 
(Ms 6:43)

kõndis
Jumalaga”
(Ms 6:39)

nuttis oma
vendade
pärast” 
(Ms 7:44)

süda ja üks
meel” 
(Ms 7:18)

Issand?” 
(Ms 5:16)

lükkas 
tagasi
suurema
nõu” 
(Ms 5:25)

olen oma
venna
hoidja?” 
(Ms 5:34)

vaba” 
(Ms 5:33)

oma
pahelisuses”
(Ms 5:31) eemaldati

Issanda
juurest” 
(Ms 5:41)

häving

Suhtumine, mis viib meid Jumala poole

Suhtumine, mis viib meid hävingusse

5. õppetund
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Teie elu on täis ahastust, valu ja vahel ka meeleheidet. Ma ütlen teile, kuidas
Issand teid trööstida saab.

Esiteks tuleb teil arvestada kahe põhimõttega, mis on kõige alus:

1. Kuigi te saate hädas oleva armsa inimese aitamiseks nii mõndagi ära teha,
jääb mõni asi siiski Issanda hooleks.

2. Edusammud ei jää kestma, kui ei rakendata õigemeelselt valikuvabadust.
Ärge tallake valikuvabadust jalge alla! Issand ise ei teeks seda ka. Sunnitud
kuulekus ei too õnnistusi (vt ÕL 58:26–33).

Mul on seitse soovitust, kuidas saate abiks olla.

Esiteks ärge piirake oma armastust… Teiseks ärge otsige üleastumistele vaban-
dusi, kuid ärge kaotage ka üleastuja suhtes lootust ja toetage teda…
Kolmandaks õpetage tõde… Neljandaks andestage tõsimeelselt nii sageli, kui
on vaja… Viiendaks palvetage usaldavalt. „Õige inimese vägev palve suudab
palju” (Jk 5:16)…

Kuuendaks ärge heitke käega tulevikuväljavaadetele… Kui te olete teinud
kõik, mida te tegelikkust arvestades teha saite, jätke asi Issanda hoolde ja ärge
enam muretsege. Ärge süüdistage end, kui enamat teha ei suutnud. Ärge ku-
lutage energiat asjatule muretsemisele… Kui tuleb õige aeg, tunnete oma sisi-
mas, kuidas veel abiks olla. Silme ees igavik, leiate te rohkem rahu ja õnne, ei
jäta hooletusse teisi abivajajaid ning suudate olla suuremaks abiks.

Viimane soovitus – armsa inimese suhtes ei tohi iial, mitte iial alla anda!”
(Conference Report, apr 1988, lk 69–71; või Ensign, mai 1988, lk 60–61.)
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6.
õppetund

„Noa … ehitas … laeva oma
perekonna päästmiseks”
Ms 8:19–30; 1Ms 6–9; 11:1–9

Eesmärk Äratada tunnis osalejates tahet elada vääriliselt ja hoiduda maailma pahedest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Ms 8:19–30; 1Ms 6:5–22; 7:1–10. Noa jutlustab evangeeliumi, aga inimesed
ei kuula teda (Ms 8:19–25). Issand kuulutab, et hävitab inimeste pahelisuse
tõttu kogu liha maa pealt (Ms 8:26–30; 1Ms 6:5–13). Issand käsib Noal ehi-
tada laeva ning viia sinna oma pere ja ühe paari elusolendeid igast liigist
(1Ms 6:14–22; 7:1–10).

b. 1Ms 7:11–24; 8; 9:8–17. Vihma sajab 40 päeva ja 40 ööd (7:11–12). Kõik
inimesed ja elusolendid, kes ei ole laevas, hukkuvad. Maa jääb 150 päevaks
vee alla (7:13–24). Kui vesi alaneb, lahkub Noa oma pere ja loomadega lae-
vast (8:1–19) ning teeb Issandale ohverduse (8:20–22). Issand sõlmib Noaga
lepingu ja annab selle tähiseks vikerkaare (9:8–17; pane tähele, et Joseph
Smithi tõlkes ütleb 15. salm, et leping sõlmiti Jumala ja Noa, mitte Jumala
ja iga elava hinge vahel.)

c. 1Ms 11:1–9. Mõni põlvkond pärast veeuputust püüavad inimesed ehitada
torni, mis ulatuks taevani (Paabeli torn). Issand ajab segi nende keele. Nad
ei saa enam üksteisest aru ja Issand hajutab nad üle maa laiali.

2. Täiendav lugemine: Hb 11:7; Ms 7:32–36.

3. Kui võimalik, kasuta tunnis järgmisi pilte:

a. „Laeva ehitamine” (62053; Kunstitööd evangeeliumist; 102); „Noa, laev ja
loomad” (62305; Kunstitööd evangeeliumist; 103) ja „Loomine: elusolen-
did” (62483; Kunstitööd evangeeliumist; 100)

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tege-
vus, mis klassile kõige enam sobib.

1. Kui klassiruum on piisavalt suur, siis palu, et osa klassist tõuseks püsti, moo-
dustaks rivi, sirutaks käed kõrvale välja, sõrmeotsad kõrvalseisja sõrmeotstega
vastamisi. Selgita, et kui rivi peaks ära näitama Noa laeva pikkuse, peaks seal
niiviisi seisma umbes 85 inimest.

2. Näita õppetunni lõpus toodud tabelit, et õppijad võiksid saada ettekujutuse,
kui suur oli Noa laev võrreldes teiste, veidi tuttavamate laevadega.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.



1. Inimesed ei võta Noad kuulda, kui ta neid meeleparandusele kutsub; Noa
ehitab laeva.

Õpeta ja aruta Ms 8:19–30 ning 1Ms 6:5–22; 7:1–10. (Kui tunnis osalejatel on
küsimusi seoses puhaste ja ebapuhaste loomadega, võiksid lasta neil lugeda 
3Ms 11:1–31.)

• Milline oli maailm, kui Issand Noa evangeeliumi jutlustama kutsus? (Vt Ms
8:20–22.) Võrrelge Noa-aegseid inimesi meie aja inimestega? Kuidas oleksid
Noa aja inimesed saanud hävingut ära hoida? (Vt Ms 8:23–24.) Kuidas aitab
prohvetite kuulamine ja järgimine meil vältida vaimset ja ajalikku hävingut?

• Miks ehitas Noa laeva? (Vt Hb 11:7.) Kiriku juhid on andnud meile nõu, et
igaüks meist „ehitaks oma isikliku laeva” (W. Don Ladd. Conference Report,
okt 1994, lk 36; või Ensign, nov 1994, lk 29). Mida me saame teha, et kaitsta
ennast ja oma perekonda vaimselt? Millised käsud on tänapäeva seisukohalt
eriti tähtsad, et oleksime kaitstud? (Soovi korral kasuta arutlemisel trükist
„Sulle, noor” (36550 124).)

• Mida teha, et olla õnnetusjuhtumi korral või vajaduse tekkides ajalikult ette-
valmistunud? (Vt tsitaate allpool ja vanem L. Tom Perry lausungit lk 54.)
Miks paljud meist vajalike ettevalmistustega viivitavad? Kuidas saaksime olla
veelgi pühendunumad ja juba praegu ettevalmistusi teha?

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Toiduainete hoidistamise ja säilitami-
se kohta antud ilmutus võib meie ajaliku heaolu tarvis tänapäeval olla niisa-
ma vajalik kui Noa aja inimestele laevaleminek” (Conference Report, okt
1987, lk 61; või Ensign, nov 1987, lk 49).

Vanem W. Don Ladd õpetas: „Kui vihma juba kallab, on hilja laeva ehitama
hakata… Me peame kuulama Issanda eestkõnelejaid. Me peame rahulikult
edasi minema ja valmistuma selleks, mis tulemata ei jää. Pole mõtet paani-
kasse sattuda ega karta, sest kui me oleme valmis – vaimses ja ajalikus
tähenduses – elame oma perega üle igasuguse veeuputuse. Meie laevad sõida-
vad vääramatult usumerd, kui oleme tulevikuks kindlalt ja vankumatult
ettevalmistusi teinud” (Conference Report, okt 1994, lk 37; või Ensign, nov
1994, lk 29).

• Milliseid omadusi ilmutas Noa laeva ehitades? (Mõned võimalikud vastused:
usku, kuulekust, usinust.) Kuidas saame tugevdada neid omadusi iseendas?

President Spencer W. Kimball selgitas, et kui Noa laeva ehitas, „polnud vih-
masaju ja veeuputuse kohta mingeid silmnähtavaid tõendeid… Tema hoiatusi
peeti tarbetuks… Milline rumalus on ehitada laev kuivale maale, kui päike
paistab ja elu läheb edasi nagu ikka! Kuid aeg sai otsa. Laev sai valmis.
Veeuputus tuli. Sõnakuulmatud ja tõrksad uppusid. Laeva imevägi järgnes sel-
le ehitamisel ilmutatud usule” (Faith Precedes the Miracle, 1972, lk 5–6).

2. Issand puhastab maa veeuputusega.

Õpeta ja aruta 1Ms 7:11–24; 8 ja 9:8–17.

• Mis juhtus, kui tuli veeuputus? (Vt 1Ms 7:23.) Millised „laevad” aitavad meil
tänapäeval pääseda meie ümber lokkavast kurjusest? (Soovi korral kirjuta vas-
tused tahvlile ja palu tunnis osalejatel rääkida, kuidas need „laevad” on neid
kaitsnud. Mõned võimalikud vastused: meie kodu ja pere, sõbrad, templid,
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seminar, Kiriku koosolekud, palve, pühakirjad, elavad prohvetid.) Kuidas saa-
me aidata teistel nendes „laevades” varju leida?

• Miks saatis Noa tuvi laevast välja, kui vihm lõppes? (Vt 1Ms 8:8.) Mis juhtus
kahel esimesel korral, kui ta tuvi välja saatis? (Vt 1Ms 8:8–11.) Mis juhtus kol-
mandal korral? (Vt 1Ms 8:12.)

• Mida tegi Noa laevast lahkudes kõigepealt? (Vt 1Ms 8:20; vt ka JST, 1Ms 9:4.)
Kuidas saame meie Issandale tänu näidata, kui Ta meid raskest olukorrast läbi
aitab?

• Mille pani Jumal taevasse, kui veeuputus oli lõppenud? (Vt 1Ms 9:13.) Mida
pidi vikerkaar Jumala sõnul tähistama? (Vt 1Ms 9:12–13, 16–17.) Millise le-
pingu sõlmis Jumal Noaga? (Vt 1Ms 9:8–11, 15; vt ka JST, 1Ms 9:21–22, 24.)

3. Inimesed ehitavad Paabeli torni.

Õpeta ja aruta 1Ms 11:1–9.

• Miks otsustasid Noa järeltulijad torni ehitada? (Vt 1Ms 11:4.) Mida nad enda-
le nime tegemisega saavutada lootsid? Mille poolest erineb iseendale nime te-
gemine Kristuse nime enda peale võtmisest? Millised kohustused me Kristuse
nime kandes enda peale võtame? (Vt Mo18:8–10.)

• Millega lõppes inimeste katse ehitada torn, mis ulatuks taevani? (Vt 1Ms
11:5–9.) Miks me ei jõua taevasse iseseisvalt ega inimmeetodite abil? Mil viisil
aitab Issand meil taevasse saada?

Kokkuvõte Selgita, et Paabeli torni ehitanud inimesi karistati, kuna nad püüdsid jõuda tae-
vasse maiste vahendite abil. Noa ja tema pere aga pääsesid veeuputusest, sest
elasid Jumala käskude kohaselt.

Tunnista, et ainus tee, kuidas jõuda taevasse – naasta elama oma Taevase Isa
juurde – kulgeb Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu. Me peame elama õige-
meelselt nagu Noa, uskudes Kristusesse, parandades meelt oma pattudest, saades
osa pühadest talitustest ja pidades vastu elu lõpuni. Kui me seda teeme, oleme
kurjusest üle ja võime minna tagasi Jumala juurde.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Eenok näeb nägemuses Noa aega

Noa vanavanaisa Eenok nägi nägemuses ette Noa põlvkonna pahelisust ja vee-
uputust, mis sellele järgneb (Ms 7:41–52). Rahva pahelisus kurvastas Eenokit
ning ta palus Issandat halastada Noale ja ta lastele. Issand lubas Eenokile, et Ta
ei hävita enam iial maailma veeuputuse läbi (Ms 7:51). Issand lubas Eenokile ka
seda, et Noast saab tema järeltulija. Seega jätkub Eenoki sugu maa peal ka pärast
veeuputust (Ms 7:52; 8:2, 6, 8–9). Issand uuendas seda lepingut Noaga pärast
veeuputust (1Ms 9:8–17; märgi, et JST 9. ja 11. salmis viidatakse Issanda lepin-
gule Eenokiga; vt ka JST, 1Ms 9:21–25).

6. õppetund
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2. Issand hoiab õigemeelseid

Just nagu Noa ja ta pere pääsesid veeuputusest tänu oma õigemeelsusele, nii
kaitses Issand ka õigemeelseid Paabeli torni ehitamise ajal. Arutle lühidalt Jeredi
ja tema vennaga juhtunut Et 1:1–5, 33–37 järgi ning seda, miks nende keelt segi
ei aetud.

Erinevad laevad ja nende pikkused (vt tähelepanu koondav tegevus)

Noa laev

Vana-Kreeka sõjalaev

Sõjalaev

Jäälõhkuja

Ookeanilaev

100’ 200’ 300’ 400’ 500’ 600’ 700’ 800’ 900’ 1000’
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7.
õppetund

Aabrahami leping

Aabr 1:1–4; 2:1–11; 1Ms 12:1–8; 17:1–9

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista Aabrahami lepingust tulenevaid õnnistusi ja
kohustusi.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Aabr 1:1–4; 2:1–11; 1Ms 12:1–8; 17:1–9. Aabraham püüab
olla õigemeelne ja elada Jumala õnnistuste vääriliselt. Jumal sõlmib
Aabrahamiga lepingu, lubades, et tal saab olema arvukas järelpõlv, kes saab
endale tõotatud maa, preesterluse õnnistused ja evangeeliumi.

2. Täiendav lugemine: 1Ms 15; ÕL 132:19–24, 29–32; PJ, „Aabrahami leping”.

3. Kui võimalik, kasuta tunnis järgmisi pilte:

a. Pildid misjonäridest (62611) ja kohalikust templist.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

• Mis on patriarhaalne õnnistus?

Esimene Presidentkond on öelnud: „Patriarhaalne õnnistus on inspireeritud
avaldus õnnistusesaaja põlvnemise kohta ja kui Vaim selleks tõuke annab, siis
ka inspireeritud ja prohvetlik avaldus saaja eluülesande kohta ühes õnnistus-
te, hoiatuste ning manitsustega, mille andmiseks patriarh tunneb õhutust…
Kõikide lubatud õnnistuste tõekssaamise tingimuseks on ustavus meie
Issanda evangeeliumile” (Kiri vaia juhatajatele, 28. juuni 1957, Mormon
Doctrine, koostaja Bruce R. McConkie, 2. tr, 1966, lk 558).

• Kui paljud teist on saanud oma patriarhaalse õnnistuse? Mida see tähendab,
kui patriarh teeb õnnistuses teatavaks meie päritolu? (Kui patriarh teeb teata-
vaks meie päritolu, saame teada, et oleme prohvet Aabrahami järeltulijad
Efraimi, Manasse või mõne muu Aabrahami järeltulija kaudu.)

Selgita, et selles õppetunnis arutatakse õnnistusi, millest võime osa saada, ja ko-
hustusi, mis meil on Aabrahami järeltulijatena.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Jumal sõlmib Aabrahamiga lepingu.

Õpeta ja aruta Aabr 1:1–4; 2:1–11 ning 1Ms 12:1–8; 17:1–9.

• Kui Aabraham oli noor mees, tahtis ta olla õigemeelne ja elada Jumala õnnis-
tuste vääriliselt. Milliseid õnnistusi Aabraham ihaldas Aabr 1:2–4 järgi?



• Jumal juhatas Aabrahami ja tema peret, et nad jätaksid maha oma kodu
Uurimaal ja rändaksid maale, millele nad panid nimeks Haaran (Aabr 2:1–4).
Haaranis Aabraham palvetas ja sai nägemuse, milles Jumal kohustus lepingu-
ga teda ja tema järeltulijaid õnnistama. Seda lepingut kutsutakse Aabrahami
lepinguks. Milliseid õnnistusi lubas Jumal Aabrahamile selles lepingus? (Vt
Aabr 2:6–11; 1Ms 12:1–8; 17:1–9. Soovi korral märgi, et Aabraham pidi oota-
ma mitu aastat, enne kui mõned neist lubatud õnnistustest täitusid. Nende
täitumine jätkub veel tänapäevalgi.)

Järgnev tabel võib aidata sul Aabrahami lepingu õnnistused kokku võtta.
Soovi korral võid selle tabeli lühendatud kujul üle kanda tahvlile, jättes ruu-
mi „kohustuste” osale, nagu on näidatud lk 29:

2. Meie oleme Aabrahami lepingu õnnistuste ja kohustuste pärijad.

Selgita, et kõik Kiriku liikmed on Aabrahami sugu, mis tähendab, et me oleme
tema järeltulijad. Vanem Joseph Fielding Smith on öelnud: „Enamik Kiriku liik-
meid on Aabrahami otsesed järglased Joosepi poja Efraimi kaudu. Need, kes ei
ole Aabrahami ja Iisraeli otsesed järglased, saavad nendeks ristimisel ja liikmeks
kinnitamisel, mil nad poogitakse selle puu külge ning pärijatena saavad nad en-
dale kõik õigused ja eesõigused” (How One May Become of the House of Israel.
– Improvement Era, okt 1923, lk 1149).

• Aabrahami soona on Kiriku liikmed Aabrahami lepingu õnnistuste ja kohus-
tuste pärijad. Kuidas meist saavad selle lepingu pärijad? (Kui meid ristitakse
Kirikusse, laieneb Aabrahami lepingu päästmislubadus meile. Kui meid pitsee-
ritakse templis, laieneb meile Aabrahami lepingu ülenduse lubadus. Selleks, et
saada lepingu õnnistusi, peame täitma nendega seotud kohustused ja elama
vääriliselt.)

Vanem Bruce R. McConkie selgitas:

„Aabraham sai kõigepealt evangeeliumi ristimise läbi (mis kujutab endast
päästmislepingut). Seejärel anti talle kõrgem preesterlus ja ta sõlmis selestilise

Igavikulised
paralleelid:

Selestiline
kuningriik 
(ÕL 88:17–20)

Igavene abielu ja
igavene järelkasv
(ÕL 132:19–22)

Ülendus ja 
igavene elu 
(ÕL 132:23–24)

Maised
õnnistused:

Tõotatud maa,
kus elada 
(Aabr 2:6, 19;
1Ms 12:7; 17:8)

Arvukalt järeltuli-
jaid (Aabr 2:9–10;
1Ms 12:2–3; 17:2,
4–6)

Jeesuse Kristuse
evangeelium 
ja preesterlus
Aabrahamile ja
tema järeltulijate-
le (Aabr 2:9–11;
1Ms 17:7)

Aabrahami lepingu õnnistused ja kohustused
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abielu (mis kujutab endast ülenduse õnnistust). Seeläbi sai ta kinnituse, et te-
ma sugu saab olema igavene. Lõpuks anti talle lubadus, et kõiki neid õnnistu-
si saavad ka kõik tema surelikud järeltulijad (Aabr 2:6–11; ÕL 132:29–50).
Aabrahamile antud jumalike lubaduste seas oli kinnitus, et Kristus tuleb tema
sugupuu kaudu, ja kinnitus, et Aabrahami järelpõlv saab endale igaveseks pä-
randuseks välja valitud tõotatud maad (Aabr 2; 1Ms 17; 22:15–18; Gl 3).

Kõiki neid lubadusi ühtekokku kutsutakse Aabrahami lepinguks. Seda lepingut
laiendati Iisakiga (1Ms 24:60; 26:1–4, 24) ja uuesti Jaakobiga (1Ms 28;
35:9–13; 48:3–4.). Seda osa, mis käib isikliku ülenduse ja igavese järelkasvu kohta,
laiendatakse iga Iisraeli koja liikmega, kes sõlmib selestilise abielu; sellise abielu-
korralduse järgi saavad osapooltest kõigi Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi õnnis-
tuste pärijad (ÕL 132; Rm 9:4; Gl 3; 4)” (Mormon Doctrine, 2. tr, 1966, lk 13).

• Milliseid õnnistusi võime saada Aabrahami lepingu kaudu? (Me võime saada
kõik õnnistused, mis Aabrahamgi sai. Need kõik on välja toodud tabelis ees-
pool. Nende õnnistuste seas on evangeelium, preesterlus, ülendus ja igavesed
peresuhted.)

• Millised on meie kohustused Aabrahami lepingu pärijatena? (Vt Aabr 2:9, 11;
1Ms 18:19. Meil tuleb aidata kõikidel Jumala lastel, nii elavatel kui surnutel, saa-
da kõik evangeeliumi õnnistused. Meil tuleb kuuletuda ka Jumala käskudele.)

Kui oled lk 28 toodud tabeli tahvlile üle kandnud, lisa tabeli lõppu meie
kohustused:

• Kuidas saame aidata teistel evangeeliumi vastu võtta? (Tehes misjonitööd, te-
hes lahkunute eest templitalitusi ja olles õigemeelsed eeskujud. Soovi korral
näita pilte templist ja misjonäridest.)

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Aabrahami sugu, kelleks oleme meie,
on kohustatud tegema misjonäritööd, kandma „selle teenimistöö ja preester-
luse … kõikidele rahvastele” (Aabr 2:9)” (Conference Report, apr 1987, lk
107; või Ensign, mai 1987, lk 85).

Rõhutamaks meie kohustust jagada teistega evangeeliumi on vanem Boyd K.
Packer toonud järgmise võrdluse:

„Kujutage ette, et meie piiskop on määranud meid korraldama koguduseliik-
mete piknikku. Sellest peab saama parim seltskondlik koosviibimine kogudu-
se ajaloos ja me ei tohi millegagi kokku hoida. Me reserveerime ürituse tarvis
linnast väljas kauni piknikuplatsi. Plats on ainult meie päralt.

Piknikupäev jõuab kätte. Kõik on täiuslik. Lauad on kaetud ja pidusöök mis-
sugune! Siis aga, just toidu õnnistamise ajal, pöörab piknikuplatsile vana auto
ja jääb seisma. Mootor on välja surnud. Murelik meesterahvas avab aurust pa-
hiseva kapoti. Autost ronivad välja lapsed. Ärevil ema asetab lähimale lauale

Kohustused: Aidata kõigil Jumala
lastel saada kõik evan-
geeliumi õnnistused
(Aabr 2:9, 11)

Kuuletuda Jumala käs-
kudele (1Ms 18:19)

7. õppetund
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kasti, tõstab lauale mõned toiduülejäägid ja püüab neist näljaste laste jaoks
einet kokku panna. Toitu aga ei jätku.

Siis märkab üks väike tüdruk meie lauda. Ta veab oma väikevenna meie juur-
de ja torkab ta peadpidi minu ja sinu vahele. Me võtame end koomale. Väike
tüdruk sõnab: „Vaata seda! Ei tea, mis maitse sel võiks olla?”

Mida me teeme? Kas ei tee neist välja või käsime neil tasa olla? Kas anname
neile veidi toitu, mida meil ju tegelikult eriti vaja pole, ja saadame nad tagasi
oma laua juurde? Või äkitselt kutsume nad hoopiski endi juurde istuma ja
pidusöögist osa saama, pakume oma abi auto remontimisel ja anname neile
isegi midagi teele kaasa?”

Vanem Packer küsib: „Kas saab olla veel ehedamat rõõmu, kui nendele näljas-
tele lastele toitu pakkuda? Kas võib olla midagi rahuldustpakkuvamat, kui
katkestada lustimine ja aidata neil auto ära parandada? …

… Meie ümber on igal pool inimesi – naabreid, sõpru, oma pere liikmeid, kes
on vaimses mõttes alatoidetud. Mõni neist on lausa nälga suremas! Kas see ei
tundu näljase ees maiustamisena, kui me seda kõike endale hoiame?”
(Conference Report, apr 1984, lk 59–61; või Ensign, mai 1984, lk 41–42.)

• Mida see analoogia õpetab meile meie kohustusest aidata teistel saada evan-
geeliumi õnnistusi? (Meid on õnnistatud evangeeliumi täiusega, suurima pi-
dusöögiga, mida maailmas eales nähtud [ÕL 58:8–12]. Jumal ootab, et me
jagaksime seda õnnistust teistega, nii elavate kui surnutega.)

• Kuidas meie patriarhaalse õnnistuse päritoluavaldus on kui kutse, mis kohus-
tab meid Aabrahami lepingu pärijatena oma kohustusi täitma? (Kuulutades,
et me oleme Aabrahami sugu, rõhutavad meie patriarhaalsed õnnistused veel
kord meie õigust saada osa Aabrahami lepingu õnnistustest ja meie ülesannet
täita selle kohustusi.)

Kokkuvõte Tunnista Aabrahami lepingu õnnistustest. Innusta klassi täitma oma kohustusi
selle lepingu pärijatena.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

Maailmas elamise väljakutse

Selgita, et muistsete iisraellaste ümber elas palju rahvaid, kes ei uskunud tõelisse
Jumalasse. Nende seas oli assüürlasi, babüloonlasi, egiptlasi jt. 

• Miks pani Issand oma lepingurahva elama keset Vana Maailma, mitte aga sel-
lisesse paika, kus nad oleksid saanud isekeskis rahus elada? (Vt 5Ms 4:6–8. Ta
tahtis, et nad oleksid teistele eeskujuks ja viiksid täide Aabrahami lepingu õn-
nistada kõiki rahvaid.)

Selgita, et paljud Vana Testamendi lood kajastavad Issanda rahva edu ja eba-
õnnestumisi oma lepingute pidamisel ja teistele õigemeelse eeskuju andmisel.
Aabrahami, Joosepi, Taanieli, Estri ja paljude teiste eeskuju oli õigemeelne.
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Simson, Ahab, kõrbes ringi rändavad Iisraeli lapsed ja teised lasid end aga
maailmal mõjutada.

Nii nagu muistse Iisraeli, nii pani Issand ka meid, oma viimse aja lepingurah-
va elama keset maailma. Meie ülesanne on õigemeelselt maailma mõjutada,
mitte aga lasta maailmal endale halba mõju avaldada.

7. õppetund
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8.
õppetund

Õigemeelne elu 
pahelises maailmas

1Ms 13–14; 18–19

Eesmärk Aidata igal tunnis osalejal keset üha kasvavat kurjust jääda kindlaks õigetele
käitumisnormidele.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme. NB! 1Ms 17:5 räägib, et Issand
muutis Aabrami nime Aabrahamiks. Käesolevas õppetunnis on kasutusel vaid
nimi Aabraham.

a. 1Ms 13. Aabraham, kes Kaananimaal valitseva nälja tõttu mõnda aega
Egiptuses elas, naaseb perega Kaananimaale. Aabraham asub elama
Hebronisse, tema vennapoeg Lott Soodoma lähedale.

b. 1Ms 14:1–2, 8–24. Lott võetakse kuningate sõjas vangi, Aabraham vabastab
ta (14:1–2, 8–16). Aabraham maksab Melkisedekile kümnist ja keeldub
Soodoma kuningalt sõjasaaki vastu võtmast (14:17–24).

c. 1Ms 18:16–33; 19:1–29. Issand teatab, et ta hävitab Soodoma ja Gomorra
rahva pahelisuse pärast (18:16–22). Aabraham palub, et Issand säästaks
neid linnu, kui seal peaks leiduma õigemeelseid inimesi (18:23–33). Lotil ja
tema perel kästakse Soodomast lahkuda (19:1–23; pane tähele, et JST, 1Ms
19:11–13 öeldakse, et Issand ei pakkunud oma tütreid Soodoma meestele,
vaid pigem püüdis neid meeste eest kaitsta). Issand hävitab Soodoma ja
Gomorra (19:24–29).

2. Täiendav lugemine: 1Ms 12; JST, 1Ms 14:25–40; 19:9–15.

3. Kui otsustad kasutada tähelepanu koondavat tegevust, võta tundi kaasa värs-
ke ajaleht.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Näita klassile värsket ajalehte. Peatumata ühelgi artiklil eraldi, juhi tähelepanu
sellele, kui palju halba mõju on ümberringi. Selgita, et selles õppetunnis
kõneleme sellest, kui tähtis on olla õigemeelne ka siis, kui ümberringi lokkab
pahelisus.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Aabraham ja tema pere asuvad elama Hebronisse, Lott ja tema pere
Soodoma lähedale.

Õpeta ja aruta 1Ms 13.

Jutusta lühidalt Aabrahami senistest rännakutest. Aabraham kasvas üles Kaldea
Uuris, seejärel juhatas Issand ta elama Haaranisse (1Ms 11:31; Aabr 2:1–5).



Hiljem juhatas Issand ta Haaranist Kaananimaale ja lubas: „Sinu soole ma an-
nan selle maa!” (1Ms 12:7) Kuna Kaananis tekkis nälg, läks Aabraham koos
perega Egiptusesse (1Ms 12:10). 1Ms 13 algab sellega, kuidas Aabraham naaseb
oma perega Egiptusest Kaananimaale.

• Miks ei saanud Aabraham ja Lott ning nende pered koos elada, kui nad
Egiptusest Kaananimaale naasid? (Vt 1Ms 13:5–7.) Millise järelduse võime te-
ha Aabrahami kohta 1Ms 13:8–9 järgi? Kuidas järgida Aabrahami eeskuju, kui
meil on lahkhelisid pereliikmete või ükskõik kelle teisega?

• Kuhu otsustas Lott elama jääda? (Vt 1Ms 13:10–12.) Juhi tähelepanu sellele,
et kuigi Soodoma rahvas oli tuntud pahelisuse poolest (1Ms 13:13), otsustas
Lott ikkagi nende naabruses end sisse seada. Mis tegi Lotile selle maa nii mee-
lepäraseks? (Vt 1Ms 13:10. See oli veerikas ja ilus.)

• Algul elas Lott Soodoma lähedal, „piirkonna linnades, [kuid] lõi oma telgid
üles Soodomast saadik” (1Ms 13:12). Hiljem elas ta otse Soodoma linnas 
(1Ms 14:12). Millised meie teod on võrreldavad Loti telkide üleslöömisega
„Soodomast saadik”? (Vahel teeme me tegemist paheliste asjadega, selle ase-
mel et neist hoiduda, või lubame endale väikseid patte, mõtlemata, et need
võivad viia suuremateni.) Kuidas muuta oma käitumist, enne kui väikestest
probleemidest või pattudest saavad suured?

• Nagu Lott, nii püstitas ka kuningas Benjamini rahvas Mormoni Raamatust
oma telgid millegi lähedusse. Mille poole olid pööratud nende telgisuud? (Vt
Mo 2:6.) Kuidas pöörata oma kodu rohkem templi kui maiste paikade poole?

2. Aabraham päästab Loti, maksab kümnist Melkisedekile ja keeldub
Soodoma kuningalt sõjasaaki vastu võtmast.

Õpeta ja aruta 1Ms 14:1–2, 8–24.

• Sellal kui Lott Soodomas elas, hakkasid mõnede linnriikide kuningad, sh
Soodoma ja Gomorra kuningas üksteise vastu sõdima (1Ms 14:1–2, 8–9). Mis
juhtus Lotiga selle sõja ajal? (Vt 1Ms 14:10–12.) Kuidas Aabraham aitas Lotti,
kui Lott vangi viidi? (Vt 1Ms 14:13–16.)

• Kellega Aabraham kohtus pärast Loti päästmist? (Vt 1Ms 14:17–18.) Kes oli
Melkisedek? (Vt 1Ms 14:18; vt ka ÕL 107:1–2.) Mida Aabraham andis
Melkisedekile? (Vt 1Ms 14:20; vt ka JST, 1Ms 14:36–40.)

• Miks polnud Aabraham nõus lõngaotsagi Soodoma kuningalt tasuks võtma?
(Vt 1Ms 14:21–24. Ta ei tahtnud midagi vastu võtta paheliselt kuningalt.)
Mida võiks pidada kõlblusetuse „lõngaotsaks” tänapäeva maailmas? Mis võiks
olla ebaaususe „lõngaots”? Milliseid järeleandmisi pahelisuse osas me teine-
kord meelelahutuste otsinguil teeme? Miks on tähtis mitte lasta oma ellu ise-
gi väikest jagu siitilma kombeid? (Vt 2Ne 28:20–21.)

• Mida õpetab meile Aabrahami pühendumus Issandale, kui võrdleme tema
suhtumist Melkisedekisse ja Soodoma kuningasse?

3. Issand hävitab Soodoma ja Gomorra.

Õpeta ja aruta 1Ms 18:16–33; 19:1–29.

• Soodoma ja Gomorra rahva pahelisuse tõttu kavatses Issand need linnad
hävitada (1Ms 18:20–21). Mida Aabraham palus Issandalt, kui ta sellest
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kavatsusest teada sai? (Vt 1Ms 18:23–32.) Mida õpetab meile tõsiasi, et Issand
oli nõus neid linnu säästma, kui sealt leitaks õigemeelseid inimesi?

• Miks kästi Lotil Soodomast lahkuda? (Vt 1Ms 19:12–13, 15.) Kuidas reageeri-
sid Loti väimehed, kui Lott neid lahkuma keelitas? (Vt 1Ms 19:14.) Miks keel-
duvad mõned inimesed halva juurest lahkumast ka siis, kui on ohust
teadlikud?

• Millist nõu andsid inglid Lotile ja tema perele, kui nad linnast lahkusid? (Vt
1Ms 19:17.) Juhi klassi tähelepanu sellele, et Päästja on andnud samasugust
nõu oma järgijatele (Lk 9:62; 17:29–32; ÕL 133:14–15). Mida „tagasivaatami-
ne” sümboliseerib? (Vastumeelsust loobuda sellest, millest meil loobuda palu-
takse; puudulikku pühendumist Kristuse järgimisele.) Kuidas võime vahel
meie „tagasi vaadata”?

• Mis juhtus Loti naisega, kui ta vaatas tagasi Soodoma poole? (Vt 1Ms 19:26.)
Mida Loti naise lugu õpetab meile meeleparandusest? (Selleks, et meelt paran-
dada, peame muutma oma südant ja käitumist. Et seda teha, tuleb vahel
muuta keskkonda ja leida endale uued kaaslased.)

• Millest Lott ilma jäi, kui „lõi oma telgid üles Soodomast saadik”? Mille kaota-
misega riskime meie, kui paneme end olukorda, kus on teada, et võime sattu-
da kiusatusse? Millist mõju see meile avaldab, kui elame pahelises
keskkonnas, kuigi ise patustes tegemistes ei osale?

• Mida pakub 1Ms 19:29 põhjuseks, et Lotti Soodoma ja Gomorra hävitamisel
säästeti? (Issandal oli meeles Aabrahami õigemeelsus.) Mis kasu on teistel
meie õigemeelsest käitumisest?

President Spencer W. Kimball on öelnud: „Meie tänapäeva maailm on paljus-
ki samasugune, nagu see oli ühe nefilasest prohveti päevil, kes ütles: „Kui see
ei oleks õigemeelsete palvete pärast, … teid oleks nimelt praegu nuheldud
täieliku hävitamisega.” (Al 10:22) Mõistagi on väga palju õigemeelseid ja us-
tavaid, kes elavad kõikide käskude järgi ning nende elu ja palved hoiavad
maailma hävingu eest” (Conference Report, apr 1971, lk7; või Ensign, juuni
1971, lk 16).

Kokkuvõte Tunnista, kui tähtis on hoida end patust puutumata ka siis, kui patt meid ümb-
ritseb. Innusta klassi näitama maailmale õigemeelset eeskuju, mitte aga laskma
siitilma asjadel ennast mõjutada.

Soovi korral lõpeta tund vanem M. Russell Ballardi avaldusega:

„Kirikus kordame me sageli: „Ole maailmas, mitte aga maailmast!” Vaadates te-
lesaateid, kus labasusse, vägivalda ja truudusetusse suhtutakse kui millessegi ta-
vapärasesse, isegi lummavasse, tuleb tahtmine uks maailma ja enda vahel kinni
tõmmata ja oma pere sellest kõigest isoleerida…

Ehk tuleks see avaldus kaheks eraldi manitsuseks lahutada. Esiteks: „Ole maail-
mas!” Ole pühendunud, ole asjadega kursis. Püüa olla mõistev ja salliv ning
väärtustada mitmekesisust. Olgu sinu panus ühiskonnas tähendusrikas teenimi-
se ja osaluse kaudu. Teiseks: „Ära ole maailmast!” Ära kõnni mööda valesid ra-
dasid, ära paindu kohaotsingul ega lepi sellega, mis pole õige…
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Kiriku liikmed peaksid rohkem ise mõju avaldama, kui ennast mõjutada laskma.
Tehkem tööd, et patu ja kurjuse voolu tõkestada, mitte aga lasta end voolul kaa-
sa viia. Igaüks meist peab probleemi lahendamisel andma oma osa, mitte seda
vältima või eirama” (Conference Report, apr 1989, lk 100–101; või Ensign, mai
1989, lk 80).

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Soodoma ja Gomorra patud

Nagu 1Ms 19:4–11 ja JST, 1Ms 19:9–15t nähtub, tehti Soodomas ja Gomorras
raskeid seksuaalpatte. Need patud, olgugi tõsised, polnud ainsad, mille pärast
need linnad hävitati. Lase kellelgi klassist ette lugeda Hs 16:49–50 ning aruta
klassiga teisi patte, milles Soodom ja Gomorra süüdi olid. Aita õppijatel mõista,
et ühtmoodi hävitavad võivad olla nii suured kui pealtnäha väikesed patud.

2. Eeskujuga juhtimine

Kirjeldamaks üht viisi, kuidas viimse aja pühad head eeskuju saavad näidata,
mitte aga end maailmast mõjutada lasta, võid näidata seitsmeminutilist lõiku
„Eeskujuga juhtimine” (Leading by Example) Vana Testamendi videofilmilt Old
Testament Video Presentations (53224). Selles räägitakse, kuidas ühe noore naise
õigemeelne eeskuju aitab tema sõbral Jeesuse Kristuse evangeeliumi vastu võtta.

8. õppetund
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9.
õppetund

„Jumal vaatab 
enesele ohvritalle”

Aabr 1; 1Ms 15–17; 21–22

Eesmärk Rääkides Aabrahami valmidusest ohverdada Iisak, aidata tunnis osalejatel pare-
mini mõista, millise ohverduse tegi Taevane Isa, tuues ohvriks oma Poja.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme. NB! 1Ms 17 räägib sellest, et
Issand muutis Aabrami nime Aabrahamiks ja Saarai nime Saaraks (vt s-d 5,
15). Käesolevas õppetunnis on kasutusel vaid nimed Aabraham ja Saara.

a. Aabr1:1, 5–20. Aabraham satub noore mehena vaarao valepreestrite taga-
kiusamise alla. Nad püüavad teda ohverdada, kuid Jehoova päästab ta.

b. 1Ms 15–17; 21. Hilisemas elus igatseb Aabraham järeltulevat sugu ja saab
selle kohta tõotuse (15:1–6). Saara annab Haagari Aabrahamile naiseks;
Haagar toob ilmale Ismaeli (16:1–16). Jumal räägib taas Aabrahamiga sõl-
mitud lepingust, lubades, et temast saab paljude rahvaste isa (17:1–14; vt 7.
õppetund). Antakse teada Iisaki sünnist, kelle kaudu leping jääb kestma
(17:16–22). Saara toob ilmale Iisaki (21:1–12).

c. 1Ms 22. Jumal käsib Aabrahamil ohverdada Iisak (22:1–2). Aabraham val-
mistub Iisakit ohverdama, kuid Jumal annab ohverdamiseks hoopiski jäära
(22:3–19).

2. Täiendav lugemine: Hb 11:8–19; Jk 2:21–23; Jb 4:5; ÕL 132:34–36.

3. Kui otsustad kasutada teist tähelepanu koondavat tegevust, tee vähemalt nä-
dal aega enne tundi mõnedele tunnis osalejatele ülesandeks valmistuda rääki-
ma juhtumitest, mil neid ohverdamise eest õnnistati.

4. Kui võimalik, kasuta näitlikustamiseks järgmisi pilte:

a. „Ingel päästab Aabrahami” (62607; Kunstitööd evangeeliumist; 104) ja
„Aabraham viib Iisakit ohvriks” (62054; Kunstitööd evangeeliumist; 105)

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tegevus,
mis klassile kõige enam sobib.

1. Palu tunnis osalejatel mõtelda kellelegi, keda nad väga armastavad, või mille-
legi, mis on nende jaoks ülimalt oluline.

• Mis tunne teil oleks, kui Jumal paluks teil armsast inimesest või varast loo-
buda või need ohvriks tuua? Mida te teeksite?

2. Palu mõnedel tunnis osalejatel rääkida juhtumitest, mil neid õnnistati, kui
nad olid valmis ohverdama.

Kui oled ühe neist tegevustest läbi viinud, selgita, et Jumal käskis Aabrahamil
ohverdada oma poeg Iisak, keda Aabraham väga armastas. Kuigi Aabraham ei
pidanud seda ohverdust lõpuks siiski tegema, arvati tema valmidus seda teha



„temale õigemeelsuseks” (ÕL 132:36). Aabrahami õigemeelsuse tõttu said talle
ja tema järgijatele osaks suured õnnistused.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Vaarao valepreestrid oleksid Aabrahami äärepealt ohvriks toonud.

Õpeta ja aruta Aabr 1:1, 5–20. Osa sellest õppetunnist keskendub Jumala käsule,
et Aabraham ohverdaks Iisaki. Aitamaks klassil mõista, kui oluline oli see käsk ja
kui sügav oli Aabrahami usk, käsitletakse õppetunni alguses lühidalt Aabrahami
kogemust sellest, kuidas vaarao valepreestrid oleksid ta enda noore mehena
äärepealt ohvriks toonud.

• Milline olukord valitses Kaldeas Aabrahami aegadel? (Vt Aabr 1:1, 5–8.) Mida
püüdsid vaarao valepreestrid Aabrahamile teha? (Vt Aabr 1:7, 12.) Kuidas
Aabraham nende valepreestrite käest pääses? (Vt Aabr 1:15–16, 20.)

• Kuidas võis Aabrahamile valepreestrite altaril osaks saanud kogemus aidata tal
valmis olla edaspidisteks katsumusteks? Kuidas saavad meie katsumused aida-
ta meil valmis olla edaspidisteks raskusteks?

2. Aabraham saab lapsi Haagarilt ja Saaralt.

Õpeta ja aruta 1Ms 15–17; 21.

• Millise tõotuse andis Issand Aabrahamile seoses lastega? (Vt 1Ms 15:1–6.)
Miks Saara andis Haagari Aabrahamile naiseks? (Vt 1Ms 16:1–3; ÕL
132:34–35.) Millise tõotuse andis Issand Haagarile? (Vt 1Ms 16:10–11.)

• Mida ilmutas Jumal Aabrahamile 1Ms 17:15–16, 19 ja 21? Kuidas Aabraham
sellele reageeris? (Vt 1Ms 17:17. Juhi tähelepanu sellele, et kuigi Piiblis öel-
dakse, et Aabraham „naeris”, kui kuulis, et Saara toob ilmale poja, on selle 
sõna teine tähendus heebrea keeles „rõõmustas”. Joseph Smithi piiblitõlkes
seisab, et Aabraham „rõõmustas” sellise uudise üle.)

• Mida õpetab Jumala ilmutus, et Aabraham Saaraga poja saavad, sellest, kuidas
Jumal oma tõotusi täidab? (Jumal täidab oma tõotused, kuid Ta ei pruugi seda
teha sellisel viisil ja ajal, nagu meie seda ootame. Märgi, et Aabraham ja pal-
jud teised pühakirjade tegelased pidid aastaid ustavalt ootama, enne kui neile
tõotatud õnnistused anti.)

• Mille poolest erinesid Jumala tõotused Iisakile ja Ismaelile? (Vt 1Ms
17:19–21.)

3. Jumal käsib Aabrahamil ohverdada Iisak.

Õpeta ja aruta 1Ms 22.

• Miks palus Jumal Aabrahamil ohverdada Iisak? (Vt 1Ms 22:1. Pane tähele
Kuningas Jamesi piibliversiooni joonealust märkust 1a, mis ütleb, et sõna
„kiusas” tähendab selles salmis proovile panemist või järele proovimist.) 
Miks oli see Aabrahami jaoks raske proovilepanek? (Iisak oli ta poeg ja 
lisaks sellele oli Jumal tõotanud, et Aabrahami leping jätkub Iisaki ja tema 
järeltulijate kaudu [1Ms 17:19]. Teine põhjus, mis selle raskeks tegi, oli see, 
et noore mehena oleksid vaarao valepreestrid Aabrahami enda äärepealt 
ohvriks toonud [Aabr 1:1, 5–20].)
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• Kuidas Aabraham reageeris Jumala käsule tuua Iisak ohvriks? (Vt 1Ms 22:2–3.)
Mida me saame õppida Aabrahamilt usu ja kuulekuse kohta? (Vt Hb
11:17–19; Jk 2:21–23.)

• Kuidas reageeris sellele situatsioonile Iisak? (Vt 1Ms 22:3–10. Miski ei osuta
sellele, et Iisak oleks sellele vastu seisnud, et Aabraham teda ohverdada
kavatseb.)

Vanem Dallin H. Oaks on selgitanud: „Saabudes ettenähtud kohta, ehitas
Aabraham altari ja ladus sellele puud. Edasi seisab Piiblis: „Aabraham … sidus
kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale” (1Ms 22:9). Mida võis
Iisak mõelda, kui Aabraham midagi nii imelikku tegi? Piibel ei maini vähi-
matki heitlust ega vastupanu. Iisaki vaikimine on seletatav üksnes oma isa
usaldamise ja temale kuuletumisega” (Conference Report, okt 1992, lk 51; või
Ensign, nov 1992, lk 37).

• Aabrahami valmidus tuua ohvriks Iisak on võrdkujuks Taevase Isa valmiduse-
le tuua ohvriks oma Ainusündinud Poeg (Jb 4:5; 1Ms 22:8, 13). Mis on ühist
Aabrahami ja Taevase Isa kogemustel? Milline on kõige suurem erinevus?

• Kuidas saab kõrvutada meid Iisakiga? Kui Iisaki all mõistetakse meid, keda
mõistetakse siis rägastikku kinni jäänud jäära all? Kuidas aitavad sellised
võrdlused meil paremini mõista, kui väga Taevane Isa meid oma Poega ohv-
riks tuues armastas?

Vanem Dallin H. Oaks on öelnud: „See lugu … näitab Jumala heldust Iisaki
kaitsmisel ja asendaja andmisel, et ta ei peaks surema. Oma pattude ja sure-
likkuse pärast oleme meiegi Iisaki kombel surma mõistetud. Kui igasugune
muu lootus on kadunud, annab Taevaisa Jumala Talle ja meid päästetakse te-
ma ohverduse kaudu” (Conference Report, okt 1992, lk 51; või Ensign, nov
1992, lk 37).

• Mida Aabraham selle proovilepaneku käigus tõestas? (Vt 1Ms 22:11–12.) Palu
tunnis osalejatel rääkida muudest pühakirjadest pärit olukordadest või isikli-
kest kogemustest, kus proovilepanek on tõestanud kellegi ustavust. Palu, et
tunnis osalejad räägiksid ka rõõmudest ja õnnistustest, mida ustavus neile on
toonud.

• Miks viidatakse 1Ms 22:16 Iisakile kui Aabrahami ainsale pojale? (Iisak oli
poeg, kelle kaudu leping edasi kestab. See viide rõhutab ka, et Iisak on võrrel-
dav meie Päästja, Isa Ainusündinud Pojaga.) Millised õnnistused tagati
Aabrahamile tema ustavuse tõttu? (Vt 1Ms 22:15–18.) Milliseid õnnistusi lu-
batakse Aabrahami lepingu alusel meile? (Vt 7. õppetund.) Millised kohustu-
sed on meil Aabrahami lepingu pärijatena?

Kokkuvõte Väljenda oma tänulikkust Aabrahami usu ja kuulekuse eest. Tunnista, et
Aabrahami valmisolek tuua ohvriks Iisak oli sama, mis Taevase Isa valmisolek
tuua ohvriks oma Ainusündinud Poeg. Palu, et tunnis osalejad räägiksid oma
tunnetest seoses lepituse ja selle suure armastusega, mida tunnevad meie vastu
Taevane Isa ja Jeesus Kristus.
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Katsumustest õppimine

• Vanem Hugh B. Brown on öelnud, et Jumal käskis Aabrahamil Iisak ohverda-
da, kuna „Aabraham pidi õppima midagi Aabrahami kohta” (Truman G.
Madsen. The Highest in Us, 1978, lk 49). Mida õppis Aabraham sellest koge-
musest enda kohta? Mida olete teie õppinud oma katsumustest?

• Issand ilmutas, et meid tuleb proovile panna „just nagu Aabrahami” (ÕL
101:4). Miks see on vajalik? (Vt ÕL 101:5, 35–38; 122:5–7.) Mida me saame
teha praegu, et olla valmis ohverdusteks, mida Issand võib meilt paluda?

2. Kuidas luua Jumalaga kindel suhe?

Aabr 1 ja 2 kirjeldavad Aabrahami ja tema isa suhet Jumalaga. Aabrahami isa
pöördus raskuste korral Jumala poole, kui aga elu laabus, kummardas ta ebaju-
malaid (Aabr 1:5, 30; 2:5). Aabraham otsis pidevalt Jumalat (Aabr 1:2, 4; 2:12).

• Kuidas saame meie otsida Jumalat, nii et meie suhe Temaga oleks aktiivne?
Kuidas pühenduda Jumalale järjekestvalt, otsida Teda nii katsumuste kui ka
rahu ja heaolu aegadel?

9. õppetund
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10.
õppetund

Sünnijärgsed õnnistused,
lepingujärgne abielu 

1Ms 24–29

Eesmärk Tugevdada tunnis osalejate tahet elada oma sünnijärgsete õnnistuste ja igavese
abielu vääriliselt.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Ms 24. Aabraham rõhutab, kui tähtis on lepingujärgne (igavene) abielu ja
valib Iisakile väärilise naise.

b. 1Ms 25:20–34. Rebeka saab ilmutuse oma veel sündimata kaksikute poega-
de kohta (25:22–23). Kui pojad täiskasvanuks saavad, müüb Eesav oma
esmasünniõiguse Jaakobile (25:29–34).

c. 1Ms 26–29. Iisakile ja tema järeltulijatele lubatakse anda Aabrahami lepin-
gu õnnistused (26:1–5). Eesav abiellub lepinguväliselt ja kurvastab oma va-
nemaid (26:34–35). Iisak õnnistab Jaakobit, et too saab valitsema rahvaste
ja rahvahõimude üle (27:1–46). Iisak annab Jaakobile Aabrahami lepingu
õnnistused ja saadab ta otsima väärilist naist (28:1–10). Jaakob abiellub Lea
ja Raaheliga lepingu järgi (29:1–30).

2. Kui kasutad esimest tähelepanu koondavat tegevust, võta tundi kaasa kausike
või kotike popkorniga või mõni puuvili.

3. Kui õpetad teismelisi või noori vallalisi täiskasvanuid, kasuta teist täiendavat
soovitust: „Õige abielu saab alguse sündsast kohtamas käimisest”.

4. Kui võimalik, kasuta järgmisi audiovisuaalseid materjale:

a. „Lepingujärgne abielu” (Marriage in the Covenant), neljaminutiline lõik
Vana Testamendi videofilmilt Old Testament Video Presentations (53224).

b. Pilt „Rebeka kaevul” (62160).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tegevus,
mis klassile kõige enam sobib.

1. Võta välja kausike või kotike popkorniga või puuvili ja küsi:

• Kui te peaksite valima, kas saada kausike popkorni (või ühe puuvilja) kohe
praegu või piiramatus koguduses popkorni (või puuvilju) pärast seda, kui ole-
te seemned maha külvanud (või istikud maha istutanud), nende eest hoolit-
senud ja terad (või puuviljad) kokku korjanud, siis kumma võimaluse te
valiksite? Miks?

Selgita, et meil tuleb sageli valida millegi sellise vahel, mida oleks kerge kohe
kätte saada, ja sellise vahel, mille nimel peame töötama ja tulemusi ootama.
Vahel valime me selle, millest saame kohe heameelt (rõõmu või rahulolu)
tunda, kuigi vaevanägemine ja ootamine tooksid kaasa suurema õnnistuse.



See, kas süüa popkorni (või puuvilja) siin ja praegu või kunagi hiljem, pole
eriti oluline otsus. Ometi tuleb elus teha ka selliseid otsuseid nagu kus ja kel-
lega abielluda, mille puhul rutakalt saavutatud rahulolu jätab meid ilma hiil-
gavatest ja kestvatest õnnistustest.

2. Küsi:

• Kas olete kulutanud raha või aega millegi saamisele ja seejärel avastanud,
et asi polegi seda väärt?

Palu tunnis osalejatel rääkida juhtumitest, kui nad on maksnud liiga kõrget
hinda millegi sellise eest, mida nad arvasid soovivat. (Soovi korral räägi mõ-
nest omaenda kogemusest.)

Selgita, et nõnda võib juhtuda ka vaimselt. Kui meie valikud pole õigemeel-
sed, võib juhtuda, et vahetame igavesed õnnistused millegi palju väärtusetu-
ma vastu. Kui aga elame õigemeelselt, võime saada kõik õnnistused, mis
Taevane Isa meie jaoks tallele on pannud.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Aabraham rõhutab, kui tähtis on lepingujärgne (igavene) abielu.

Õpeta ja aruta 1Ms 24. Arutledes igavese abielu tähtsuse üle, arvesta nende tun-
nis osalejate tunnetega, kes pole ise või kelle vanemad pole oma abielu templis
sõlminud.

• Miks Aabraham nõudis, et Iisak abielluks oma rahvusest naisega, mitte aga
kellegagi Kaananimaalt, kus nad ju tegelikult elasid? (Aabraham tahtis, et
Iisak abielluks kellegi samausulisega, et ta saaks abielluda lepingu järgi. Seda
oli vaja, et anda Aabrahami lepingu õnnistused edasi Aabrahami järglastele.)
Miks on tähtis abielluda lepingu järgi? (Juhi klassi tähelepanu sellele, et täna-
päeval kasutatakse sõnapaare lepingujärgne abielu, igavene abielu ja templiabielu
sageli samaväärsetena.)

• Kui kaua on lepingujärgne abielu kuulunud Jumala käskude hulka? (See on
igikestev talitus, mis on olnud Issanda tahe kõikidel aegadel, mil evangeeliu-
mi täius on olnud maa peal. Aadam ja Eeva olid esimesed maa peal, kes selle
talituse läbi tegid.)

• Aabraham saatis oma sulase Iisakile naist otsima (1Ms 24:4). Mis teile
Aabrahami sulase juures muljet avaldab? (Vt 1Ms 24. Vastused võivad olla eri-
nevad. Mõned võimalikud vastused: ta oli usaldusväärne, truu, palvemeelne,
ustav. Isegi pika rännaku järel polnud ta nõus sööma enne, kui oli täitnud
Aabrahamilt saadud ülesande. Selle asemel et jääda kümneks päevaks pidus-
tustele, tahtis ta naasta kohe koos Rebekaga Aabrahami juurde.) Mida võiksi-
me Aabrahami sulaselt õppida, et paremini täita Issandalt saadud kohustusi?

• Mille järgi otsustas Aabrahami sulane, et Rebekast saaks Iisakile hea naine?
(Vt 1Ms 24:15–20, 58. Rebeka oli lahke ja abivalmis, andis juua Aabrahami
sulasele ja jootis ära tema kaamelid. Võid juhtida tähelepanu sellele, et kaa-
mel võib juua korraga ära 115 liitrit vett. Kui palju vett pidi Rebeka ammuta-
ma, et kümne kaameli janu kustutada! Rebeka oli ka nõus Iisakiga
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abiellumiseks oma pere maha jätma, sest tal oli suur usk ja ta teadis, et
Iisakiga abiellumine on Issanda tahe.)

• Milliseid omadusi tahaksite teie oma abikaasas näha? Miks on vaimsed oma-
dused tähtsamad kui välimus? Milliseid omadusi peaksime endas arendama
(olgu me abielus või veel mitte), et võiksime olla head abikaasad?

• Millal tuleks teha algust igaveseks abieluks valmistumisega? Mida saavad teha
lapsed ja noored, et igaveseks abieluks valmis olla? Kuidas saavad lapsevane-
mad ja teised täiskasvanud aidata lastel ja noortel valmistuda abiellumiseks
templis?

President Howard W. Hunter ütles: „Tehkem plaane ning õpetagem ja palu-
gem, et meie lapsed abielluksid Issanda kojas. Kinnitage jõulisemalt kui kuna-
gi varem, et see on tähtis, kus me abiellume ja millise volitusega meid
meheks ja naiseks kuulutatakse” (Conference Report, okt 1994, lk 118; või
Ensign, nov 1994, lk 88).

2. Eesav müüb oma esmasünniõiguse Jaakobile.

Õpeta ja aruta 1Ms 25:20–34.

• Millise ilmutuse sai Rebeka oma veel sündimata kaksikute poegade kohta? 
(Vt 1Ms 25:22–23.) Mille poolest oli Issanda ilmutus, et „vanem orjab noore-
mat,” ebatavaline? (Esmasünniõigus läks tavaliselt isalt vanemale pojale.
Esmasünniõiguse saamine tähendas seda, et vanim poeg pärib topeltosa pere-
konna varast ja asub pärast isa surma perekonna etteotsa ning kannab hoolt
oma ema ja õdede eest. Issanda ilmutuses Rebekale öeldud lause, et „vanem
orjab nooremat,” tähendas seda, et antud olukorras saab esmasünniõiguse
endale noorem poeg ja tema järglastest saab lepingurahvas.)

• Mida arvas vanem poeg Eesav oma esmasünniõigusest vanaisa Aabrahami ja
Issanda vahel sõlmitud lepingus? (Vt 1Ms 25:29–34. Eesavi valmidus loobuda
esmasünniõigusest oma ajutise näljatunde rahuldamise nimel näitab, kui
vähe ta esmasünniõigusest hoolis.)

• Kiriku liikmetena on meil õigus oma taevastelt vanematelt saadud vaimsele
esmasünniõigusele. Millised õnnistused kuuluvad meie esmasünniõiguse
juurde? (Võimalikud vastused: preesterlus, templi õnnistused, talitused, ilmu-
tus, ülenduse võimalikkus.)

• Kuidas mõjutab meie sünnijärgsete õnnistuste saamist see, kus me abiellume?
(See osa Aabrahami lepingust, mis puudutab ülendust ja igikestvat järelkasvu,
jõustub templianni saamisel ja igavese abielu lepingute sõlmimisel ja neist
kinni pidamisel.)

• Kuidas näitavad meie sõnad ja teod meie suhtumist oma sünniõigusesse?
Kuidas võib mõni meist teha samasuguseid vigu nagu Eesav, valides selle, mis
toob hetkelise rahulolu, selle asemel et valida midagi sellist, mille väärtus on
igavene?

• Lepingu pärija määramisel eelistas Issand Iisakit tema vanemale vennale
Ismaelile (Gl 4:22–23), Jaakobit tema vanemale vennale Eesavile, Joosepit te-
ma vanemale vennale Ruubenile (1Aj 5:1–2) ja Efraimi tema vanemale venna-
le Manassele (1Ms 48:17–20). Millise järelduse võime siit teha sellest, kuidas
meist saavad Jumala kutsete ja õnnistuste väärilised?
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3. Jaakob abiellub Lea ja Raaheliga lepingu järgi ning Aabrahami leping
jätkub tema läbi.

Õpeta ja aruta 1Ms 26–29.

• Mida kõneleb meile Eesavi naisevalik tema eelistustest? (Vt 1Ms 26:34–35;
28:6–9.) Mida kõnelevad Jaakobi jõupingutused lepingu järgi abielluda? 
(Vt 1Ms 28:1–5; 29:1–28. Üks asi, mis me siit õpime, on see, et lepingujärgne
abielu oli Jaakobi jaoks erakordselt tähtis. Ta võttis ette pika tee, et endale us-
tavat naist leida. Seejärel töötas ta seitse aastat Laabani heaks, enne kui
Raaheliga abiellus, ning jätkas tema juures töötamist veel pärast sedagi.)
Kuidas saame meie näidata, et lepingujärgne abielu on meile tähtis?

President Gordon B. Hinckley rääkis kord ühest Austraalia perest, kes liitus
Kirikuga, müüs maha kogu oma vara, et sõita Uus-Meremaale ja lasta end seal
perena kokku pitseerida. Pereisa ütles: „Me ei saanud endale lubada templisse
minekut. Meie maine vara koosnes vanast autoromust, mööblist ja toidunõu-
dest. Ma ütlesin oma perele: „Me ei saa jätta templisse minemata. Kui Issand
annab mulle jõudu, teen ma tööd ja teenin piisavalt uue auto, mööbli ja
toidunõude hankimiseks, kui ma aga kaotan need mulle armsad inimesed,
siis olen ma tõeliselt vaene nii elus kui igavikus”” (Be Thou an Example, 1981,
lk 138).

• Mida peavad kaks inimest pärast templis abiellumist tegema, et nende abielu
oleks tõepoolest igavene? Kuidas saavad abikaasad abielusuhet hoida ja pare-
maks muuta, et templis lubatud lepingud ja õnnistused täituksid? (Soovi
korral palu, et keegi klassist tooks näite millestki, mida nende abikaasa või
vanemad on teinud, et abiellu selestilist vaimu tuua.)

Kokkuvõte Rõhuta lepingujärgse abielu ja sünniõiguse järgi elamise tähtsust. Kutsu klassi
üles tegema arukaid valikuid ja mitte vahetama igavesi õnnistusi ajutise meele-
hea ja rahulolu vastu.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Rebeka valiti Iisakile naiseks

Kirjuta kõik järgmised 1Ms 24 pärit tsitaadid eraldi paberilehtedele ja jaga tun-
nis osalejate vahel ära. Palu, et tunnis osalejad otsiksid need ütlused pühakirjast
üles ja pööraksid tähelepanu sellele, kes nõnda on öelnud ja millises salmis see
kirjas on. Kui ülesanne on täidetud, räägi nendest ütlustest ja nende tagapõh-
jast. Juhi tähelepanu lepingujärgse abielu tähtsusele, Aabrahami sulase usule ja
truudusele ning Rebeka iseloomujoontele, mis tegid temast hea igavese kaaslase.

a. „Et sa mu pojale ei võta naist kaananlaste tütreist.”
b. „Sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale.”
c. „Issand, taeva Jumal, … läkitab oma ingli sinu ees.”
d. „Sellest ma siis tean, et sa mu isandale oled head teinud.”
e. „Ma ammutan ka su kaamelitele, kuni needki on joonud.”
f. „Mina olen Betueli, Naahori ja Milka poja tütar.”

10. õppetund
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g. „Kiidetud olgu Issand, [kes] on mind teekonnal juhtinud mu isanda vendade
kotta!”

h. „Tema [vastab mulle]: joo ise, ja ma ammutan ka su kaamelitele! siis on tema
see naine, kelle Issand on määranud mu isanda pojale.”

i. „Ja kui te nüüd tahate osutada heldust ja truudust mu isandale, siis öelge
mulle. Aga kui mitte, öelge sedagi mulle.”

j. „Vaata, Rebeka on su ees, võta tema ja mine! Saagu ta naiseks su isanda poja-
le, nõnda nagu Issand on öelnud!”

k. „Ma lähen!”
l. „Õeke, sinust tulgu tuhat korda kümme tuhat.”

Vastused: a. Aabraham (s 3); b. Aabraham (s 4); c. Aabraham (s 7); d. sulane 
(s 14); e. Rebeka (s 19); f. Rebeka (s 24); g. sulane (s 27); h. sulane (s
44); i. sulane (s 49); j. Laaban ja Betuel (s 51); k. Rebeka (s 58); l.
Rebeka perekond (s 60).

2. „Õige abielu saab alguse sündsast kohtamas käimisest”

• Nii Iisak kui Jaakob õppisid oma isadelt, et nad peavad abielluma sama usku
naistega. Eesav kurvastas oma vanemaid, kuna abiellus naistega, kes ei usku-
nud Aabrahami Jumalasse. Miks on tähtis abielluda sama usku inimesega?

President Spencer W. Kimball on andnud nõu: „Paulus ütles korintlastele:
„Ärge hakake võõras ikkes vedama!” Ehk tahtis Paulus neile mõista anda, et
usulised lahkarvamused on põhimõttelised lahkarvamused. Usulised lahkar-
vamused tingivad teisi kaugeleulatuvaid lahkarvamusi. Tekib lojaalsuse konf-
likt Kiriku ja pere vahel. Laste elus tuleb sageli ette pettumusi. Inimene, kes
pole Kiriku liige, võib küll olla arukas, koolitatud ja kütkestav, tal võib olla
kõige meeldivam iseloom, kuid ilma ühise usuta kujuneb abielu raskeks.
Tuleb ette ka erandeid, kuid enamasti saab see abielu olema karm ja õnnetu”
(The Miracle of Forgiveness, 1969, lk 240).

• Mida teha, et leida enda kõrvale inimene, kellega teie abielu saaks olla igave-
ne? Kuidas teie praegused sõbrad ja suhted mõjutavad teie ülejäänud elu ja
igavikku?

President Kimball jätkas: „Pole kahtlustki, et õige abielu saab alguse kohtumi-
sest õige inimesega. Abiellutakse tavaliselt kellegagi nende seast, kellega …
läbi käiakse. Seepärast hoiatan: ärge minge kohtama kellegagi, kes pole Kiriku
liige või ehk ongi, aga ei tea Kiriku õpetusi ega ole neile ustav. Tütarlaps võib
öelda: „Ma ei kavatse ju temaga abielluda! Ma lähen temaga niisama välja.”
Ei tohi riskida, et armud kellessegi, kes ei pruugi evangeeliumi iial vastu võt-
ta. Tõsi, väike protsent meestest-naistest on saanud pärast Kiriku liikmega
abiellumist siiski ristitud… Need paarid kuuluvad õndsa vähemuse hulka…
Enamus aga pole Kirikuga liitunud ja … väga paljude selliste abieludega käi-
vad kaasas vastuolud, pettumused ja lahutus” (The Miracle of Forgiveness, 
lk 241–242).

3. Jumal annab ilmutust nii meestele kui naistele

Ilmutustega seotud pühakirjasalmid räägivad peamiselt Jumala läbikäimisest
preesterluse juhtidega, kes on mehed. 1Ms 25:22–23 on aga lugu sellest, kuidas
Jumal annab ilmutuse naisele.
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Vanem Bruce R. McConkie on Rebeka palve kohta öelnud: „Lubage mul seada
meie tütardele tänapäeva Kiriku tegemistes eeskujuks meie ühine esivanem
Rebeka… Kui Rebeka oli mures ja vajas jumalikku juhatust, pöördus ta ise
Jumala poole ja Jumal rääkis temaga. Issand annab ilmutusi naistele, kes palve-
tavad Tema poole usuga” (Conference Report, Tahiti piirkonnakonverents,
1976, lk 16).

• Kuidas saavad nii mehed kui naised valmistuda isikliku ilmutuse saamiseks?

4. Jaakobi nägemus taevasse ulatuvast redelist

• Kui Jaakob läks Kaananimaalt oma suguvõsa maale, et leida endale naine 
ja pääseda Eesavi viha eest, jäi ta teel ööbima ja nägi tähendusrikast und
(1Ms 28:10–19). Mida ta unes nägi? Milliseid õnnistusi Issand talle lubas? 
(Vt 1Ms 28:13–15. Need õnnistused kuuluvad Aabrahami lepingu juurde,
mida Jaakobiga selles nägemuses uuendati; vt 7. õppetund.) Mida sümbolisee-
rib redel?

Vanem Marion G. Romney on selle unenäo kohta öelnud: „Jaakob mõistis, et
Issandaga sõlmitud lepingud … on redelipulgad, mida mööda ta peab üles ro-
nima, et saada lubatud õnnistusi, õnnistusi, mis annavad talle õiguse minna
taevasse ja lävida Issandaga” (Temples–The Gates to Heaven. – Ensign, märts
1971, lk 16).

10. õppetund
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11.
õppetund

„Kuidas tohiksin teha 
seda suurt kurja?”

1Ms 34; 37–39

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel 1) õppida, kuidas panna kõik kogemused ja olukorrad
enda heaks tööle ning 2) kuuletuda pühendunumalt Issanda kehtestatud
kõlblusnormidele.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Ms 37. Vennad vihkavad Jaakobi üheteistkümnendat poega Joosepit ja
müüvad ta orjaks.

b. 1Ms 39. Joosepi elu orjana laabub hästi, kuni teda alusetult kõlblusetuses
süüdistatakse ja vangikotta saadetakse (39:1–20). Vangihoone ülem annab
ülejäänud vangid Joosepi alluvusse (39:21–23).

c. 1Ms 34:1–12; 35:22; 38:1–30. Kõlblusetusel on halvad tagajärjed Jaakobi
perele – tütrele Diinale (34:1–12), vanimale pojale Ruubenile (35:22) ja
Juudale, kes samuti on tema poeg (38:1–30).

2. Täiendav lugemine: 1Ms 34:13–31.

3. Kui võimalik, kasuta järgmisi pilte:

a. „Vennad müüvad Joosepi maha” (62525; Kunstitööd evangeeliumist; 109)
ning „Joosep ja Pootifari naine” (62548; Kunstitööd evangeeliumist; 110).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Palu klassil nimetada mõni film, telesaade, raamat või ajakiri, mida üldsus
parasjagu populaarseks peab.

• Millist seksuaalset kõlblusnormi nendes propageeritakse? Mille poolest
erinevad need normid Issanda normidest, mida õpetavad pühakirjad ja 
Kiriku juhid?

Selgita, et ühiskonna kõlbeline käitumine väljub sageli Issanda kehtestatud
kõlblusnormide piiridest. Ühiskonnas kehtivad normid võivad muutuda,
Issanda normid on muutumatud.

Selles õppetunnis kõneleme kogemustest, mille sai mees, kes järgis Issanda
kõlblusnormi, ja millise kogemuse said mehed, kes seda normi ei järginud.
Arutleme ka selle üle, millised tagajärjed on Issanda normi järgimisel või
järgimata jätmisel.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.



1. Vennad müüvad Joosepi orjaks.

Õpeta ja aruta 1Ms 37.

Jaakob abiellus oma ema venna Laabani tütarde Lea ja Raaheliga ning võttis
naiseks ka nende ümmardajad Billa ja Silpa. Jaakobi naised sünnitasid talle
kaksteist poega, kellest said alguse Iisraeli kaksteist suguharu (Issand muutis
Jaakobi nime Iisraeliks; vt 1Ms 32:28). Jaakobi üheteistkümnes poeg oli Joosep.
Jaakobi ja Raaheli vanima pojana sai Joosep esmasünniõiguse endale, kui
Jaakobi ja Lea vanim poeg Ruuben sellest pahelisuse tõttu ilma jäi (1Aj 5:1–2).

• Miks olid vennad Joosepi peale kadedad? (Vt 1Ms 37:3–8.) Kuidas käitute teie,
kui teie pereliikmed teid haavavad või saavad teist parema kohtlemise osali-
seks? Kuidas saada jagu pereliikmete ja sõprade vastu tekkinud vimmast või
kadedusetundest?

• Mida ütles Joosep, kui isa palus tal minna Sekemisse, et vendade käekäigu jä-
rele uurida? (Vt 1Ms 37:13–14. Märgi, et Sekem asus u 70 km kaugusel.) Mida
Joosep tegi, kui ei leidnud oma vendi Sekemist? (Vt 1Ms 37:15–17. Juhi tähe-
lepanu, et Dotanisse minekuks tuli maha käia veel vähemalt 20 km.) Mida
saame sellest loost teada poisiohtu Joosepi kohta? (Võimalikud vastused: ta
oli isale sõnakuulelik, järjekindel isa palve täitmisel.)

• Mis plaane Joosepi vennad haudusid, kui Joosep saabus väljadele, kus nad
lambaid karjatasid? (Vt 1Ms 37:12–18.) Mille poolest erines Ruubeni põhjen-
dus Joosepi elu säästa Juuda omast? (Vt 1Ms 37:21–22, 26–27.) Mida vennad
Joosepi tapmise asemel temaga lõpuks tegid? (Vt 1Ms 37:28, 31–33.)

2. Joosep keeldub tegemast „pattu oma Jumala vastu”.

Õpeta ja aruta 1Ms 39.

• Kuidas õnnistas Issand Joosepit, kui ta orjaks müüdi? (Vt 1Ms 39:1–4.) Millest
tulenes vaarao rikka hoovkondlase Pootifari usaldus oma orja Joosepi vastu?
(Vt 1Ms 39:5–6.)

• Mida Joosep tegi, kui Pootifari naine püüdis ahvatleda teda vääritult käituma?
(Vt 1Ms 39:11–12. Juhi tähelepanu, et Joosep lahkus otsekohe tekkinud
olukorrast.) Kuidas saame meie järgida Joosepi eeskuju, kui meid kiusatakse?

• Milliseid vabandusi oleks Joosep võinud tuua, kui ta oleks tahtnud Pootifari
naise lähenemiskatsetele järele anda? Milliseid vabandusi toovad inimesed
tänapäeval kõlbeliste üleastumiste õigustamiseks? Miks need vabandused pole
põhjendatud?

• Kuidas Joosepit karistati tema vooruslikkuse eest, kui Pootifari naine talle
läheneda püüdis? (Vt 1Ms 39:12–20. Ta kaotas Pootifari kojaülema ameti ja
temast sai vang.) Kuidas koheldakse vahel tänapäeval vooruslikke inimesi?
(Vastuseid on mitmeid. Neid naeruvääristatakse, nad arvatakse välja sõprade-
ringist, kuid palju sagedamini peetakse neist hoopiski lugu.) Soovi korral arut-
lege, kuidas tänapäeva maailm noori kõlvatutele tegudele ahvatleb ja kuidas
seda vältida.

• Pühakirjades rõhutatakse, et kui Joosep oli vangikojas, oli Issand temaga 
(1Ms 39:21–23). Mida see ütleb Joosepi kohta? (Ta ei lakanud uskumast, ei
kahelnud Jumalas ega süüdistanud Teda vangistuse pärast, mille põhjustas
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vooruslikkus.) Mida me õpime Joosepilt sellest, kuidas halvad kogemused 
ja olukorrad enda kasuks pöörata? (Soovi korral loe vestluse käigus ette 
Rm 8:28.)

Vanem Hartman Rector noorem on öelnud: „Võime kõik heaks pöörata on
iseloomuomadus, mis on Jumalast. Meie Taevane Isa oskab seda alati. Olgu
asi kui tahes hull, väljub Issand sellest ikka võitjana. Kuigi Joosep oli teeni-
matult orjaks tehtud, jäi ta ustavaks Issandale, elas käskude järgi ja pööras
alandava olukorra enda kasuks. Selliseid inimesi ei saa murda” (Conference
Report, okt 1972, lk 170; või Ensign, jaan 1973, lk 130).

3. Sekem, Ruuben ja Juuda panevad toime tõsiseid kõlblusevastaseid patte.

Õpeta ja aruta 1Ms 34:1–12; 35:22 ja 38:1–30. Ära peatu pikalt nende meeste
pattudel, vaid vastanda neid Joosepi ustavusele.

• Juhi tähelepanu sellele, et mitte kõik Joosepi pere liikmed ja tuttavad polnud
kiustatuste käes sama vaprad kui tema. Mida tegid Sekem, Ruuben ja Juuda,
kui neid kiusas iha vastassugupoole järele?

• Pööra tähelepanu sellele, milliste sõnadega kirjeldatakse 1Ms 34:3 Sekemi
tundeid Diina vastu: „Ta hing kiindus Diinasse … ja ta armastas tütarlast.”
Miks ei lähe see kirjeldus kokku Sekemi tegudega? (Kui Sekem oleks Diinat
tõeliselt armastanud, poleks ta teda teotanud. Aita klassil mõista, et inimesed
ütlevad sageli oma kõlvatute tegude vabanduseks, et nad on armunud, kuid
need, kes teineteist tõeliselt armastavad, ei põhjusta teineteisele füüsilise kire
ja iha rahuldamisega süütunnet ja kannatusi. Käitumine, mis teeb palvetami-
se raskeks, mille tõttu inimesed ei vääri templisse minekut, mis lõhub pere-
kondi, ei ole ajendatud armastusest.)

• Kui Jaakob oma poegi elu lõpul õnnistas, tähendas ta Ruubeni kõlbelisele üle-
astumisele viidates: „Veena oled vooganud” (1Ms 49:3–4). Kuidas seda mõis-
ta? Mis oli Jaakobi sõnul Ruubeni „veena voogamise” tagajärjeks?

• Võrdle seda, millist hinda maksis Joosep, et olla vooruslik, ja millist hinda
maksis Ruuben, kui ta seda ei olnud. Millest jäi Ruuben oma kõlblusetuse tõt-
tu ilma? (Vt 1Aj 5:1–2.) Millised vaimsed ja ilmalikud tagajärjed on seksuaal-
sel patul tänapäeval? Miks peab Issand kõlbelist puhtust nii tähtsaks?

• Kiriku juhid õpetavad järjepidevalt, et kuulekus Jumala käskudele on tõeline
vabadus. Kuidas nähtub see Joosepi elust? Kuidas piiras sõnakuulmatus
Sekemi, Ruubeni ja Juuda vabadust? Kuidas teeb käskudest kinnipidamine
meid vabamaks kui käskudest üleastumine? (Vt Jh 8:31–36.)

Kokkuvõte Tunnista, et Issanda abiga saavad kõik meie kogemused ja olukorrad töötada
meie heaks. Tunnista ka, kui oluline on jääda mõtetelt ja tegudelt kõlbeliselt
puhtaks. Kutsu tunnis osalejaid üles hindama filme, ajakirju ja muid massitea-
bevahendeid ning lugema, kuulama ja vaatama vaid neid, mis on kooskõlas
Issanda kehtestatud kõlblusnormidega. Innusta klassi olema kõlblusseaduse
järgimisel sama pühendunud kui Joosep.
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Peetel – Jumala koda

• Kui Jaakob oli teel Kaananimaalt oma suguvõsa maadele, jäi ta ööseks teele
puhkama ja nägi tähendusrikast und taevasse ulatuvast redelist (1Ms
28:10–19; vt 10. õppetund, 4. täiendav soovitus). Jaakob pani sellele paigale
nimeks Peetel, mis tähendab „Jumala koda” (1Ms 28:19; vt joonealune mär-
kus 1). Milline koht kannab seda nime tänapäeval? (Tempel, mida kutsutakse
Issanda kojaks.)

Vanem Marion G. Romney on öelnud: „Templid on meie kõigi jaoks see, mis
Peetel Jaakobile” (Temples–The Gates to Heaven. – Ensign, märts 1971, lk 16).

• 1Ms 35:1–15 viib Jaakob oma pere sinna pühasse paika tagasi. Mida palus
Jaakob oma perel teha, et naasta Peetelisse, „Jumala kotta”? (Vt 1Ms 35:2.)
Kuidas on need asjad võrreldavad ettevalmistustega, mida meie teeme Issanda
kotta minekuks? Millised „võõrad jumalad” võivad olla meie keskel?

President Spencer W. Kimball on öelnud:

„Issand on õnnistanud meie rahvast majandusliku õitsenguga, mida ei anna
võrrelda läinud aegadega. Meie käsutuses on suurepärased vahendid, mida va-
jame oma töös siin maa peal. Ma kardan siiski, et paljudel meist on tegemist
karjade, põldude, aitade ja muu vara üleküllusega ning me oleme hakanud
kummardama neid ebajumalatena ja nad on võtnud meie üle võimust. Kas
meil on neid häid asju rohkem, kui meie usk suudab taluda? …

Vaatamata rahulolule, et elame modernsel ajal ja kalduvusele hinnata oma
elukogemusi suuremaks kui läinud aja inimestel, oleme me üldiselt üks ebaju-
malaid kummardav rahvas. Selline olukord ei sobi Issandale kohe mitte üld-
se” (The False Gods We Worship. – Ensign, juuni 1976, lk 4, 6).

• Kuidas saame „kõrvalda[da] võõrad jumalad … puhasta[da] end” ning olla
väärilised templisse minema? (Vt 1Ms 35:2; Ps 24:3–4; 2Kr 7:1; Mn 10:30, 32.)

2. Jaakob ja Eesav saavad uuesti kokku

• Kaananimaale naastes teadis Jaakob, et kohtab seal uuesti oma venda Eesavit
(1Ms 32:3–23; 33:1–17). Miks Jaakob kartis Eesavit? (Vt 1Ms 32:11.) Kuidas
Jaakob valmistus Eesaviga kohtumiseks? (Vt 1Ms 32:13–20.) Kuidas Eesav käi-
tus, kui nad Jaakobiga uuesti kokku said? (Vt 1 Ms 33:4, 8–11.) Mida me saa-
me õppida Jaakobilt ja Eesavilt peretülide lahendamise kohta?

3. Vana Testamendi aja liignaised

1Ms 35:22 viidatakse Raaheli ümmardajale Billale kui Jaakobi liignaisele. Vanem
Bruce R. McConkie selgitas sõna „liignaine” kasutamist Vanas Testamendis
järgmiselt:

11. õppetund
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„Läbi kogu ajaloo, mil Jumal on oma rahvaga, sh Iisraeli kojaga, läbi käinud,
olid liignaised seaduslikud abikaasad, kes sõlmisid oma mehega uue ja igavesti
kestva abielulepingu… Vanal ajal peeti neid „teisejärgulisteks naisteks”, st nais-
teks, kelle seisus tollal kehtinud kastisüsteemis polnud sama, mis naistel, keda
liignaisteks ei kutsutud” (Mormon Doctrine, 2. tr, 1966, lk 154).
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12.
õppetund

„Viljakas mu viletsuse maal”

1Ms 40–45

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, et kui oleme ustavad ja kuulekad, pühitseb
Issand meie kannatused meie kasuks.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Ms 40–41. Joosep seletab vangikojas vaarao teenijate unenäod. Seejärel
seletab ta vaarao unenäo lehmadest ja viljapeadest. Vaarao määrab Joosepi
kogu Egiptuse valitsejaks. Joosep hakkab valmistama inimesi ette eelole-
vaks näljahädaks.

b. 1Ms 42–45. Jaakob saadab oma pojad kaks korda Egiptusesse vilja ostma.
Joosep annab vendadele teada, kes ta on, andestab neile ning nad rõõmus-
tavad üheskoos.

2. Täiendav lugemine: 2Ne 2:2; ÕL 64:8–11; 122:5–9.

3. Soovi korral palu, et keegi klassist valmistaks ette lühiülevaate 1Ms 42–43.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Palu tunnis osalejatel ette kujutada, et nad on surnud, läinud vaimumaailma ja
vaatavad nüüd tagasi surelikkuses kogetule. Selgita, et esitad neile neli küsimust,
mis aitavad neil järele mõelda, kuidas katsumused on kujundanud nende elu.
Kui oled kõik neli küsimust ette lugenud, palu klassil vabal valikul kommentee-
rida üht neist.

• Milliseid katsumusi te kohtasite surelikus elus?

• Mida elukatsumused teile õpetasid?

• Kui saaksite oma elu uuesti alustada, mida teeksite katsumuste puhul teisiti?

• Kuidas oleksite saanud oma elukogemusi paremini ära kasutada?

Selgita, et see õppetund räägib Jaakobi pojast Joosepist, tema ustavusest ja kuu-
lekusest ka suurte katsumuste ajal.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Jooseb seletab joogikallaja, pagari ja vaarao unenäod. Vaarao määrab
Joosepi kogu Egiptuse valitsejaks.

Õpeta ja aruta 1Ms 40–41.



Palu, et tunnis osalejad meenutaksid eelmisest õppetunnist mõnesid Joosepi
katsumusi tema varasemas elus (1Ms 37; 39). Soovi korral kirjuta vastused
tahvlile. Võimalikud vastused:

a. Vennad vihkasid teda (1Ms 37:4).
b. Vennad pidasid plaani Joosep tappa, kuid müüsid ta siiski vaid orjaks 

(1Ms 37:18–28).
c. Keeldunud tegemast kurja, pandi ta ülekohtuselt vangikotta (1Ms 39:20).

• Kuidas Joosep reageeris oma katsumustele? Kuidas Issand õnnistas Joosepit
selle eest, et ta isegi katsumustes õigemeelseks jäi?

• Kui Joosep oli vangis, sattusid sinna ka vaarao joogikallaja ja pagar, kes
kumbki ei mõistnud seletada oma unenägu. Mida palus Joosep joogikallajalt
vastutasuks, kui ta tema unenäo ära oli seletanud? (Vt 1Ms 40:14–15.) Mis
juhtus, kui joogikallaja vangistusest vabanes? (Vt 1Ms 40:21, 23.) Miks sai 
see Joosepile järgmiseks katsumuseks? (Vt 1Ms 41:1, 14. Ta jäi veel kaheks
aastaks vangi.)

• Miks Joosep viimaks vangistusest vabastati? (Vt 1Ms 41:1, 8–15.) Mida Joosep
vastas, kui vaarao ütles, et on kuulnud, et Joosep oskab unenägusid seletada?
(Vt 1Ms 41:16.) Kuidas tunnustada Issandat oma annete ja andite eest? (Me
võime kasutada oma andeid ja ande Jumala ülistamiseks ja teiste õnnistami-
seks, mitte iseenda upitamiseks.)

• Mida vaarao nägi unes? (Vt 1Ms 41:1–7; 17–24.) Kuidas Joosep seda seletas?
(Vt 1Ms 41:25–32.) Mida soovitas Joosep vaaraol teha, kui oli tema unenäo
ära seletanud? (Vt 1Ms 41:33–36; vt ka 2. täiendavat soovitust.) Kuidas rea-
geeris vaarao Joosepi soovitusele hakata valmistuma näljaajaks? (Vt 1Ms
41:37–43.)

2. Joosep annab vendadele teada, kes ta on, ja andestab neile.

Õpeta ja aruta 1Ms 42–45. Soovi korral palu, et keegi nendest, kes ülesande sai,
teeks 1Ms 42–43 lühikokkuvõtte.

• Miks tulid Joosepi vennad Egiptusesse esimesel korral? (Vt 1Ms 42:1–3.) Miks
tulid nad sinna teist korda? (Vt 1Ms 42:33–34; 43:2.) Miks ei tahtnud Jaakob
Benjamini koos vendadega Egiptusesse lasta? (Vt 1Mse 42:36, 38.) Miks lubas
ta lõpuks Benjaminil siiski minna? (Vt 1Ms 43:3–5, 11–14.)

• Jaakobil oli tunne, et jääb ilma veel ühest pojast, kui saadab Benjamini koos
vendadega Egiptusesse (1Ms 42:36). Kuidas muutis Issand selle näilise katsu-
muse Jaakobi jaoks õnnistuseks?

• Joosep oli poisikesena unes näinud, et tuleb päev, mil tema vennad kummar-
davad tema ees (1Ms 37:5–11.) Kuidas see unenägu täide läks? (Vt 1Ms 42:6;
43:26–28.) Kuidas osutus selle unenäo täitumine, mida vennad olid suureks
katsumuseks arvanud, hoopiski õnnistuseks?

• Veel 20 aastat pärast seda, kui vennad olid Joosepi orjaks müünud, tundsid
nad süümepiinu (1Ms 42:21.) Kuidas saab süütunne meie elule positiivselt
mõjuda? Kuidas saab selle mõju olla negatiivne? Kuidas mõjub süütundele
täielik meeleparandus? (Vt En 1:4–6.)
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• Kuidas näitas Juuda, et temast oli saanud parem inimene võrreldes sellega,
kes ta oli siis, kui viimati oma venda Joosepit nägi? (Vt 1Ms 44:18, 30–34.
Tuleta klassile meelde, et Juuda mõte oli Joosep orjaks müüa.)

• Miks sattusid Joosepi vennad ärevusse, kui Joosep ütles, kes ta on? (Vt 1Ms
45:1–3.) Kuidas Joosep näitas, et ta on vendadele andestanud? (Vt 1Ms 45:4–11,
14–15.) Kuidas kosutas Joosepilt andeks saamine vendasid vaimselt?

• Mida käsib maailm teha meil, kui keegi meile Joosepi vendade kombel üleko-
hut teeb? Mida käsib teha Issand? (Vt ÕL 64:8–11.) Kuidas on teid õnnista-
tud, kui olete olnud kenad nende vastu, kes on kohelnud teid halvasti?
Kuidas saaksime olla andestavamad?

• Kuidas sai Joosepi katsumustest Egiptuse vangipõlves õnnistus talle endale,
tema perele ja kogu Egiptusele? (Vt 1Ms 45:4–8.) Kuidas järgida Joosepi eesku-
ju omaenda proovilepanekute ja katsumuste puhul?

• Uues Testamendis ütles apostel Paulus roomlastele, et „neile, kes Jumalat ar-
mastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb” (Rm 8:28). Kuidas on see paika pidanud
teie elus? Palu klassil rääkida omaenda kogemustest, kui algul negatiivsena
tundunud sündmus osutus hiljem õnnistuseks.

Kokkuvõte Tuleta klassile meelde, et Joosep jäi kõikides oma katsumustes ustavaks. Ta an-
destas oma vendadele isegi selle, et nad ta orjaks müüsid. Joosep sai oma õige-
meelsuse eest suuri õnnistusi. Tunnista, et kui oleme ustavad, laseb Issand meie
õnnistuseks kõigel ühtlasi meile kasuks saada.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Suur viimse aja Joosep

Joseph Smithi 1Ms 50:24–38 tõlge sisaldab Joosepi prohvetlikke ettekuulutusi
ühe oma järeltulija kohta, kellest saab „valitud nägija”. Mormoni Raamatu
prohvet Lehhi tõi need ettekuulutused uuesti välja 2Ne 3:5–15. Selleks järeltuli-
jaks, kellele nendes ettekuulutustes viidatakse, on prohvet Joseph Smith.

Aruta, kuidas täitusid Joseph Smithi elus Egiptuse Joosepi prohvetlikud
kuulutamised:

a. Ühest Joosepi järeltulijast saab „valitud nägija” (1Ms 50:26, JST; 2Ne 3:6).
b. See nägija on teiste Joosepi järeltulijate seas väga austatud (1Ms 50:27, JST;

2Ne 3:7).
c. Ta õpetab neile lepingutest, mis Jumal sõlmis nende esivanematega 

(1Ms 50:28, JST; 2 Ne 3:7).
d. Ta kuuletub Jumalale (1Ms 50:28, JST; 2Ne 3:8).
e. Temast saab suur prohvet nagu Mooses (1Ms 50:29, JST; 2Ne 3:9).
f. Tema vahendusel tuleb esile uus pühakiri (Mormoni Raamat), mis toetab 

ja on kooskõlas olemasoleva pühakirjaga (Piibel) (1Ms 50:30–31, JST; 
2Ne 3:11–12).

g. Kuigi ta on nõrk, teeb Issand ta tugevaks (1Ms 50:32, JST; 2Ne 3:13).
h. Nii tema kui ka ta isa nimi on Joseph (1Ms 50:33, JST; 2Ne 3:15).

12. õppetund
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2. Näljahädaks valmistumine

• Joosep andis vaaraole nõu hakata valmistuma seitsmele külluseaastale järgne-
vaks seitsmeks nälja-aastaks (1Ms 41:29–30, 34–36). Millist nõu annavad
meile meie Kiriku juhid, et oleksime valmis näljaajaks või muudeks katsu-
musteks?

Vanem L. Tom Perry õpetas:

„Sama tähtis kui vaimne valmisolek, on ka valmisolek oma ilmalike vajaduste
rahuldamiseks… Meid on juhatatud aastaid, et eelseisvaks valmistudes peaksime
kinni vähemasti neljast nõudest.

Esiteks omandage haridus. Õppige selgeks amet või elukutse, mis tagaks kind-
la töökoha ja sissetuleku, millest piisaks teie ja teie perekonna ülalpidamiseks.

Teiseks ärge kulutage rohkem, kui võimaldab teie sissetulek, ja pange kõrvale
mustadeks päevadeks. Harjuge koostama eelarvet selle kohta, millega Issand
on teid õnnistanud. Niisamuti nagu maksate kümnist, niisamuti pange kõrva-
le raha perekonna tulevaste vajaduste katmiseks.

Kolmandaks vältige ülemääraseid võlgasid. Enne kui võtate võlakohustuse,
palvetage hoole ja andumusega ja võtke kuulda head nõu. Püsige rangelt oma
maksejõulisuse piirides.

Neljandaks soetage eluks vajalikud toiduainete ja muud varud [kui kohalikud
seadused seda lubavad]. Muretsege juurde riideid ja täiendage mõistuse piires,
mõõdukate plaanide kohaselt oma hoiuarvet, kust hädaolukorral abi saada.
Nii palju kui ma mäletan, on meid õpetatud valmistuma tulevikuks ja soeta-
ma aastane esmatarbekaupade varu. Arvan, et viimased külluseaastad on
pannud peaaegu kõiki seda nõuannet unustama. Usun, et aeg on see nõuan-
ne taas päevakorda võtta. Arvestades neid sündmusi, mis tänapäeva maailmas
aset leiavad, tuleb suhtuda sellesse täie tõsidusega” (Conference Report, okt
1995, lk 46–47; või Ensign, nov 1995, lk 36).

• Näljahäda ajal tuldi „kõigist maadest … Egiptusesse Joosepilt vilja ostma”,
sest Egiptus oli ainukesena näljahädaks valmistunud (1Ms 41:54–57). Kuidas
võimaldab ettevalmistatus meil teisi teenida?

3. Joosepi pojad

• Kui vaarao oli teinud Joosepist Egiptuse valitseja, abiellus Joosep naisega,
kelle nimi oli Asnat. Neile sündis kaks poega (1Ms 41:45, 50). Mis Joosep ja
Asnat oma poegadele nimeks panid? (Vt 1Ms 41:51–52.) Miks olid need ni-
med kohased Joosepi poegadele? (Vajadusel tuleta klassile meelde, et Manasse
tähendab tõlkes „unustus” ja Efraim „viljakus”. Vt 1Ms 41:51–52, joonealused
märkused 1 ja 2.)
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13.
õppetund

Orjatöö, paasatall 
ja väljarändamine
2Ms 1–3; 5–6; 11–14

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid 1) usaldama, et Issand täidab oma lubadused, 
2) olema veelgi tänulikumad Päästja lepitava ohverduse eest ja 3) omistama
sakramendile suuremat tähendust elus.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 2Ms 1–3. Egiptlased teevad Iisraeli lastest oma orjad (1:1–14). Vaarao annab
korralduse kõik iisraellastele sündinud poisslapsed surmata (1:15–22).
Mooses sünnib ja vaarao tütar võtab ta endale kasvatada (2:1–10). Mooses
tapab egiptlase ja põgeneb Midjanimaale, kus abiellub Sipporaga (2:11–22).
Issand ilmub Moosesele põlevas kibuvitsapõõsas ja kutsub teda Iisraeli orju-
sest vabastama (3:1–22; märgi, et Joseph Smithi piiblitõlkes on sõnad
„Jehoova ingel” 2Ms 3:2 asendatud sõnadega „Jehoova kohalolek”).

b. 2Ms 5–6. Mooses ja Aaron paluvad, et vaarao laseks Iisraeli vabaks, kuid
vaarao keeldub ja paneb rahvale peale veelgi suuremad koormised (5:1–23).
Issand lubab täita Aabrahamiga sõlmitud lepingu (6:1–8). (NB! Peatükkides
7–10 räägitakse, kuidas Mooses pöördus veel mitmeid kordi vaarao poole
palvega Iisrael vabaks lasta. Vaatamata paljudele tunnustähtedele, imedele
ja nuhtlustele vaarao keeldub. Joseph Smithi tõlkes seisab väljendi „Issand
paadutas vaarao südame” asemel, et „vaarao teeb oma südame kõvaks”.)

c. 2Ms 11–13. Issand lubab saata Egiptuse peale veel ühe nuhtluse, mille tõt-
tu sureb igas kodus esmasündinu (11:1–10). Issand annab Moosesele juhi-
seid seoses paasapühaks valmistumisega, mis Iisraeli selle nuhtluse eest
kaitseb (12:1–20). Egiptuse esmasündinud surmatakse (12:29–30). Vaarao
käsib Moosesel oma rahvas Egiptusest ära viia ja iisraellased lahkuvad
(12:31–42). Mooses käsib Iisraeli lastel vabastamise mälestuseks pidada tu-
levikus hapnemata leibade püha (13:1–16). Issand käib Iisraeli laagri ees
päeval pilve- ja öösel tulesambas (13:17–22). (Juhi tähelepanu, et paasapü-
ha ja hapnemata leibade püha kasutatakse vahel sünonüümidena.
Paasapüha on hapnemata leibade püha esimene päev.)

d. 2Ms 14. Vaarao ja tema sõjavägi ajavad Iisraeli lapsi taga (14:1–9). Rahvas
lööb kartma ja Mooses palub Issandalt abi (14:10–18). Iisraeli lapsed pääs-
tetakse sõjaväe käest ja nad ületavad Punase mere kuiva mööda. Vaarao
mehed järgnevad neile ja hukkuvad (14:19–31).

2. Täiendav lugemine: 2Ms 4; 7–10; 15.

3. Palu, et keegi klassist valmistaks ette lühiülevaate 2Ms 1 ja 2Ms 2.

4. Valmista sildid Paasapüha ja Sakrament.

5. Kui võimalik, kasuta järgmisi audiovisuaalseid materjale:

a. „Loomade ohverdamine ja lepitus” (Animal Sacrifice and the Atonement),
üheksaminutiline lõik Vana Testamendi videofilmilt Old Testament Video
Presentations (53224).



b. Pildid „Jeesus Kristus” (62572; Kunstitööd evangeeliumist; 240); „Mooses
kõrkjates” (62063; Kunstitööd evangeeliumist; 106); „Mooses ja põlev
kibuvitsapõõsas” (62239; Kunstitööd evangeeliumist; 107) ja „Punase 
mere ületamine” (62100).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Küsi tunnis osalejatelt, kas neid on kunagi päästetud mõnest ohtlikust olukor-
rast. Palu, et keegi räägiks lühidalt oma kogemusest või räägi ise mõnest oma
kogemusest. Küsi klassilt, millised tunded neid päästjate vastu valdasid.

Selgita, et selles õppetunnis räägitakse ühest kõige dramaatilisemast päästmis-
loost, mis iial toimunud – Iisraeli laste päästmisest surmast ja Egiptuse orjusest.
Selgita, et see päästmine sümboliseerib mitmeti ühte veelgi suuremat päästmist
– meie vabastamist patust ja surmast Päästja lepitava ohverduse kaudu.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Pärast seda, kui Jaakob oma perega Egiptusesse oli kolinud, elasid iisraellased
seal 430 aastat. Selle aja sees tõusis Egiptust valitsema vaarao, kes nad orjastas ja
neile rasked koormised peale pani. Nagu Joosep prohvetlikult oli kuulutanud,
kasvatas Issand üles Moosese, et Iisraeli lapsi vabastada (2Ne 3:10).

1. Issand kutsub Moosese Iisraeli orjusest vabastama.

Palu, et keegi klassist, kellele oled selle eelnevalt ülesandeks teinud, teeks lühi-
ülevaate 2Ms 1 ja 2Ms 2 ning seejärel aruta 2Ms 3.

• Kuidas Issand kutsus Moosest Iisraeli orjusest vabastama? (Vt 2Ms 3:1–4.)
Mida Issand ütles Moosesele kutset esitades? (Vt 2Ms 3:5–10.) Mida saame
teada Issandast selle järgi, kuidas Ta Moosest ametisse kutsus? (Võimalikud
vastused: Issand tunneb oma inimesi; on neile halastav; tahab neid õnnista-
da; peab kinni neile antud lubadustest.)

• Palu, et tunnis osalejad püüaksid ette kujutada, et nad on Iisraeli lapsed ja
elavad Egiptuses. Neile on põlvest põlve õpetatud, et nad on Jumala lepingu-
rahvas ja et Jumal täidab Aabrahamile antud lubadused. Ometi on nad nüüd
orjad ning elavad rõhumise ja ikke all. Mida see olukord meile õpetab, millest
võiks meile häda korral abi olla? (Jumal ei jäta meid hätta. Ta näitas seda, kui
kutsus Moosese ja vabastas Iisraeli rahva orjusest. Jumal ei vabasta meid meie
katsumustest kohe. Kui pikale meie katsumused ka ei veniks, peame jätkuvalt
Tema poole palvetama ning uskuma, et Ta armastab meid ja laseb kõigel üh-
tekokku meie kasuks pöörduda, kui Talle kuuletume. Vt ÕL 90:24; 98:3; Mo
24:14–15.) Kuidas olete teie rasketel aegadel Issandalt tröösti ja abi saanud?

• Mida ütles Mooses, kui Issand kutsus teda Iisraeli vabastama? (Vt 2Ms 3:11;
4:1, 10.) Miks tundis Mooses end küündimatuna? Kuidas andis Issand talle
kinnitust? (Vt 2Ms 3:12; 4:11–12.) Mida tunnete teie, kui Issand teile kutse
esitab? Miks võib mõnesugune küündimatusetunne hea olla? Kuidas on
Issand olnud teile abiks kutsetes, mille puhul te tundsite end küündimatuna?
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• Mille tõi Mooses ohvriks, kui nõustus oma rahvast juhtima? (Vt Hb
11:24–26.) Mida toome ohvriks meie, kui Issanda teenimise kutsed vastu võ-
tame? Miks tuleb nõustuda Issanda nimel ohverdama?

2. Issand saadab Egiptuse peale nuhtlusi.

Õpeta ja aruta 2Ms 5–6. Soovi korral võta lühidalt kokku 2Ms 7–10 ja selgita, et
Mooses pöördus mitu korda vaarao poole palvega, et ta laseks Iisraeli vabaks.
Vaatamata tunnustähtedele, imedele ja nuhtlustele vaarao keeldus. Ära kesken-
du mingist ühest tunnustähest, imest või nuhtlusest rääkimisele.

• Kuidas vaarao reageeris, kui Mooses ja Aaron esimest korda palusid, et ta
Iisraeli lastel minna laseks? (Vt 2Ms 5:1–9.) Kuidas Iisraeli lapsed reageerisid
sellele katsumusele? (Vt 2Ms 5:15–21.) Kuidas reageeris sellele Mooses? (Vt
2Ms 5:22–23.) Mida on meil sellest loost õppida? (Üks asi, mida õppida, on
see, kui oluline on häda korral olla kannatlik. Issand täidab oma tõotused,
kuid Ta ei pruugi seda teha sel ajal ega viisil, nagu meie seda ootame.)

• Kui vaarao oli suurendanud Iisraeli koormisi, kordas Issand Moosesele oma
lubadusi. Millised need lubadused olid? (Vt 2Ms 6:4–8.) Kuidas Iisraeli lapsed
reageerisid, kui Mooses neile neid lubadusi meelde tuletas? (Vt 2Ms 6:9.) Miks
katsumuste ajal ei kuula mõned meist enam prohveteid ega usu Jumala luba-
dustesse? Kuidas säilitada häda korral usku Jumalasse?

• Mida ütles Mooses, kui Issand palus tal minna ja vaaraolt teist korda Iisraeli
vabastamist nõuda? (Vt 2Ms 6:10–12.) Juhi tähelepanu sellele, et meiegi tõr-
gume vahel Issanda palvet täitmast, kuna tunneme hirmu või ei pea selle
täitmist võimalikuks. Kuidas on Issand teid aidanud, kui olete kartnud või
kahelnud?

3. Issand annab Moosesele juhiseid seoses paasapühaks valmistumisega.

Õpeta ja aruta 2Ms 11–13.

• Mis oli esimese paasapüha eesmärk? (Vt 2Ms 12:12–13, 22–23.) Miks Issand
tahtis, et Iisrael jätkaks paasapüha pidamist ka edasistel aegadel? (Vt 2Ms
12:24–27, 42; 13:1–10.)

• Selgita, et lisaks sellele, et Iisraelile meelde tuletada, et Jumal kaitses neid sur-
ma eest ja päästis nad egiptlaste käest, oli paasapüha ka veel ühe tähtsa tule-
vikusündmuse võrdkujuks. Millisest sündmusest on jutt? (Jeesuse Kristuse,
Jumala Talle lepitusohvrist, mis vabastab meid patust ja surmast. Vt 1Kr 5:7.)
Kuidas on paasapüha lepituse võrdkujuks?

Soovi korral juhi klassi tähelepanu paasapüha ja Jeesuse Kristuse lepitusohvri
sarnasusele:

a. Iisraeli lapsed pidid valima veatu isase esiktalle (2Ms 12:5). Päästja on
Jumala esmasündinud Poeg, Jumala veatu ja laitmatu Tall (1Pt 1:19).

b. Iisraeli lapsed pidid pritsima talle verd oma uksepiitadele, et päästa oma
esmasündinud surmast (2Ms 12:7, 22–23). Veri, mida Päästja valas
Ketsemanis ja ristil, puhastab ustavad ja päästab nad vaimsest surmast 
(Mo 4:2).

c. Iisraeli lapsed pidid sööma hapnemata leiba (2Ms 12:8, 15–20). „Juuretis ja
pärm olid vanal ajal kui millegi kõlvatu võrdkujud, kuna need riknesid ker-
gesti ja läksid hallitama. Iisraellaste jaoks sümboliseeris hapnemata leiva

13. õppetund
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söömine seda, et nad ei söö midagi kõlvatut ega ebapuhast, vaid söövad
Eluleiba, mis on Jeesus Kristus (vt Jh 6:35)” (Old Testament Student Manual:
Genesis–2 Samuel, 1981, lk 119). Juuretise väljajätmine vihjas ka meelepa-
randusele ehk patu kõrvaldamisele inimese elust.

d. Iisraeli lapsed pidid sööma paasapüha einet rutuga (2Ms 12:11). Ka meie
peame iisraellaste kombel reageerima innukalt ja otsekohe lunastusele, mi-
da Päästja meile pakub.

• Viimasel õhtusöömaajal asendas Päästja paasapühad sakramendiga (Mt 26:19,
26–28). Pane välja Päästja pilt ning sellest vasakule silt Paasapüha ja paremale
silt Sakrament. Mille poolest on paasapühad ja sakrament sarnased? (Vt 2Ms
12:14; 13:9–10; ÕL 20:75–79.)

Vanem Howard W. Hunter õpetas, et paasapüha söömaajal, mida teatakse
nüüd viimase õhtusöömaajana, sai „pigem leivast ja veinist kui loomadest ja
rohttaimedest suure Talle ihu ja vere võrdkuju – võrdkuju, mida süüa ja juua
aupaklikult ja Teda sellega igavesti meeles pidada.

Sel lihtsal, kuid muljet avaldaval viisil, seadis Päästja sisse talituse, mida tun-
takse Issanda õhtusöömaaja sakramendina. Ketsemanis kannatades, Kolgatal
ohvrit tuues ja aiahauast üles tõustes viis Jeesus täide muistse seaduse ja juha-
tas sisse uue evangeeliumi ajajärgu, mille aluseks oli kõrgem ja püham arusaa-
mine ohverdamisseadusest. Inimestelt ei nõuta enam karja esiktalle
ohverdamist, kuna Jumala Esmasündinu oli pakkunud end „lõpmatuks ja
igaveseks ohverduseks”” (Conference Report, apr 1985, lk 22; või Ensign,
mai 1985, lk 19).

• Vanem Howard W. Hunter on öelnud, et just nagu paasapüha oli kaitseleping
muistse Iisraeli jaoks, nii on sakrament „uus kaitseleping” meie jaoks
(Conference Report, apr 1974, lk 24; või Ensign, mai 1974, lk 18). Kuidas
seletada, et sakrament on meie jaoks kaitseleping? (Sakrament tuletab meile
meelde Päästja lepitusohvrit, mis vabastab meid patu- ja surmaahelatest 
ning toob seeläbi igavese kaitse. Ka lepingud, mida me sakramenti võttes
uuendame, aitavad tagada meile igavese turvatunde.)

Vanem Jeffrey R. Holland küsis:

„Kas me suhtume [sakramenti] kui oma paasapühasse, oma turvatunde, vabas-
tamise ja lunastamise meeldetuletajasse?

Kuna kaalul on nii palju, peaksime seda pimeduseingli käest pääsemise mäles-
tustalitust palju tõsisemalt võtma, kui me seda tegelikult teeme. See hetk
peaks olema võimas, aupaklik, mõtisklev. See peaks virgutama meie vaimu ja
tegema meid vastuvõtlikumaks vaimsetele mõjutustele” (Conference Report,
okt 1995, lk 89; või Ensign, nov 1995, lk 68).

• Andes juhtnööre paasapühaks, rõhutas Issand, et lapsevanemad peavad õpe-
tama oma lastele selle tähendust (2Ms 12:26–27; 13:8, 14). Miks oli see
Iisraeli lapsevanematele oluline? Kuidas puudutab see meie aega? (Nagu
muistsed iisraellased, nii peaksime ka meie oma lastele õpetama, kui tähtsad
on sakrament ja teised talitused, mis tuletavad meile meelde Issanda osa meie
päästmisel patust ja surmast.)
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4. Iisraeli lapsed ületavad Punase mere.

Õpeta ja aruta 2Ms 14.

• Kui vaarao oli lasknud Iisraeli lastel Egiptusest lahkuda, muutus ta nende vas-
tu vaenulikuks ja saatis oma sõjaväe neile järele (2Ms 14:5–9). Mida Iisraeli
lapsed tegid, nähes sõjaväge lähenemas? (Vt 2Ms 14:10–12.) Mida ütles
Mooses Iisraeli lastele, kui nende usk kõikuma lõi? (Vt 2Ms 14:13–14.) Kuidas
tugevdada usku, et see suure hirmu korral oleks meile toeks?

• Kuidas päästis Issand Iisraeli lapsed läheneva Egiptuse sõjaväe käest? (Vt 
2Ms 14:21–31.) Kuidas on see lugu meile katsumuste puhul abiks?

Kokkuvõte Tunnista, et nii nagu Issand täitis oma lubaduse iisraellased orjusest vabastada,
nii täidab Ta ka meile antud lubadused. Erguta klassi rohkem hindama Päästja
lepitusohvrit ja võtma sakramenti vääriliselt ja süvenenult, järgides lepingut „te-
da alati meeles pida[da]” (ÕL 20:77).

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Saatan aimab järele Jumala väge

• Mida tegi vaarao, kui Mooses ja Aaron näitasid talle tunnustähti Jumala
väest? (Vt 2Ms 7:8–12, 17–22.) Mida me saame nendest salmidest teada
Saatana kohta?

• Kuidas aimab Saatan järele Jumala väge ja õnnistusi tänapäeval? Millised an-
nid on Jumal meile andnud, et võiksime vahet teha heal ja halval? Kuidas
osata heal ja halval paremini vahet teha?

2. Nuhtlused

• Miks saatis Issand Egiptuse peale nuhtlused? (Vt 2Ms 7:5, 17; 8:10; 9:14, 29;
10:2; 14:4.) Kuidas vaarao nendele nuhtlustele reageeris? (Vt nt 2Ms 8:8, 15,
25, 28, 32.) Miks ei teinud nuhtlused kahju Iisraeli lastele? (Vt 2Ms 9:4–6,
23–26; 10:22–23; 11:4–7.)

3. Paasapüha

Õpetades paasapühast kui Jeesuse Kristuse lepituse võrdkujust, muretse selle
kirjeldamiseks järgmised vahendid:

a. Pildid tallest ja uksest.
b. Kuivküpsiseid või lava‰i (lameda hapnemata leiva kirjeldamiseks).
c. Mädarõika- või tammelehesalatit (mõrkjate rohttaimede kirjeldamiseks).
d. Paari kingi või sandaale (iisraellased sõid seda einet jalanõud jalas, mis süm-

boliseeris nende ruttu Egiptusest lahkumisega).

13. õppetund
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4. „Ristiti kõik … pilves ja meres” (1Kr 10:2)

Loe ette 1Kr 10:1–4, kus Paulus õpetab, et Iisraeli lapsed ristiti pilves ja meres.
Selgitades selle tähendust, ütles vanem Bruce R. McConkie: „[Paulus] ütleb
sellega, et just nagu Iisrael põgenes läbi Punase mere Egiptuse maisuse eest, nii
peavad nende kristlastest järeltulijad hülgama oma lihalikud himud ja elama
jumalakartlikult” (Doctrinal New Testament Commentary, 2. kd, 1966–1973, 
lk 355).
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14.
õppetund

„Te olete minu omand”

2Ms 15–20; 32–34

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid osa saama Issanda vaimuveest ja vaimuleivast, toeta-
ma Tema valitud juhte ning kuuletuma Tema käskudele, et Ta saaks muuta nad
„pühaks rahvaks” (2Ms 19:6).

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 2Ms 15:22–27; 16:1–31; 17:1–7. Iisraeli lapsed nurisevad nälja ja janu üle
ning Issand annab neile vett, mannat ja vutte.

b. 2Ms 17:8–13; 18:13–26. Amalek tuleb Iisraeliga võitlema. Ülekaal on
Iisraeli poolel seni, kuni Mooses oma käed üleval hoiab. Kui Mooses väsib
ja kätel langeda laseb, kaldub võit Amaleki poole. Aaron ja Huur toetavad
Moosese käsi ja Iisrael võidab lahingu (17:8–13). Mooses järgib Jitro nõuan-
net ning määrab kohtumõistjad ja annab neile volituse (18:13–26).

c. 2Ms 19–20. Issand kohtub Moosesega Siinai mäel ja annab Iisraelile kümme
käsku.

d. 2Ms 32–34. Mooses saab Issanda õpetusi sisaldavad kivilauad, kuid lööb
need puruks, kui näeb Siinailt alla tulles rahvast kuldvasikat kummardamas
(31:18; 32:1–24). Issand võtab Iisraelilt Melkisedeki preesterluse talitused ja
annab neile madalama, Moosese seaduse (2Ms 34:1–2, JST). Mooses raiub
purustatud kivilaudade asemele uued, kuid neil pole kirjas „püha preester-
luse igavikulise lepingu sõnu” (2Ms 34:1–5; 5Ms 10:2, JST). Rahvas sõlmib
lepingu Moosese seadusele kuuletumiseks (34:10–35).

2. Täiendav lugemine: Laulud 78; 1Kr 10:1–11; ÕL 84:19–27.

3. Kui kasutad lehekülgedel 64–65 toodud esemelist õppetundi, võta tundi kaasa
mõned raamatud või mingid muud raskemad esemed.

4. Kui sul on võimalik kasutada Vana Testamendi videofilmi Old Testament Video
Presentations (53224), näita sellest seitsmeminutilist lõiku „Kaasaegne ebaju-
malakummardamine” (Modern Idolatry).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

• Kujutage ette, et peate rändama kõrbesse, kus te varem iial pole käinud ja
mida pole ka kaardistatud. Kuidas te selleks rännakuks valmistuksite?
(Vastused võivad olla erinevad, kuid sellise rännaku ettevalmistamisel oleks
abiks teejuhi olemasolu.)

• Millised omadused peaksid olema juhil, kes teid kõrbesse juhatab? (Vastused
võivad olla erinevad, aga oluline on see, et teejuht tunneks piirkonda ja oleks
usaldusväärne.)



• Kes oli Moosese ja Iisraeli laste teejuht, kui nad põgenesid Egiptuse eest ja
jõudsid kõrbesse? (Issand)

Juhi klassi tähelepanu sellele, et iisraellaste kõrberännaku kogemused võivad ol-
la meile olulisteks teeviitadeks rännakul läbi surelikkuse. Üheks tähtsamaks vii-
daks on teadmine, et me võime olla kindlad, et Issand juhib meid ja hoolitseb
meie eest niisamuti, nagu Ta juhtis iisraellasi ja hoolitses nende eest.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.
Kuna kõikide küsimuste esitamiseks ja kõikide punktide käsitlemiseks tunnis na-
piks aega, keskendu palvemeelselt nendele küsimustele ja punktidele, mis vasta-
vad kõige enam klassi vajadustele.

1. Issand annab Iisraeli lastele vett, mannat ja vutte.

Õpeta ja aruta 2Ms 15:22–27; 16:1–31 ja 17:1–7.

Kui iisraellased olid läinud läbi Punase mere, juhatas Issand Moosest, et ta viiks
nad tõotatud maale. Kuid kõigepealt pani Issand proovile iisraellaste usu.
Paljudel inimestel ei piisanud usku, ja selle asemel, et pöörduda Issanda poole,
nad nurisesid. Sellele vaatamata andis Issand neile janu kustutamiseks vett ning
nälja kustutamiseks mannat ja vutte.

• Milliste probleemidega puutusid iisraellased kokku 2Ms 15:22–24 ja 17:1–3?
Kuidas Mooses reageeris, kui rahvas tema vastu nurinat tõstis? (Vt 2Ms 15:25;
17:4. Ta pöördus abi saamiseks Issanda poole.) Mida me saame Moosese tege-
vusest õppida? Kuidas Issand reageeris Moosese abipalvetele? (Vt 2Ms
15:25–26; 17:5–7.)

• Issand andis Iisraeli lastele joogivett ja vaimuvett. Joogivesi tuli kaljust, kui
Mooses seda kepiga lõi. Vaimujook tuli „vaimulikust kaljust”, mis oli Kristus
(1Kr 10:4). Mis on see vaimuvesi, mida voogab Kristusest? (Vt 1Ne 11:25.)
Kuidas seda vett juua saab? Mida lubatakse neile, kes joovad seda vett? 
(Vt Jh 4:14; ÕL 63:23.)

• Milliste probleemidega puutusid iisraellased kokku 2Ms 16:2–3? Kuidas Issand
reageeris sellele? (Vt 2Ms 16:4, 11–15.) Lisaks rahva nälja kustutamisele teenis
manna saatmine veel teisigi eesmärke. Millised need olid?

a. See näitas Issandale, kas Tema rahvas kuuletub Temale (2Ms 16:4, 16–31).
b. See meenutas rahvale iga päev Issanda väge ja armastust (2Ms 16:12).
c. See õpetas rahvale, et nad ei ela „ükspäinis leivast, vaid inimene elab kõi-

gest, mis lähtub Jehoova suust” (5Ms 8:3).
d. See muutis rahva alandlikuks ja aitas neil saada päästetud (5Ms 8:16).

• Kuidas aitas manna saatmine neid eesmärke saavutada? Kuidas täidab Issand
kõik need eesmärgid meie elus?

• Kuidas seletada, et manna on Kristuse sümbol? (Vt Jh 6:35.) Mille poolest eri-
neb Kristuse eluleib mannast? (Vt Jh 6:48–51.) Kuidas me saame iga päev
süüa Kristuse eluleiba?

• Iisraellased korjasid iga päev mannat, et füüsiliselt tugevad püsida. Mida pea-
me tegema meie, et püsida tugevad vaimult? (Nii nagu me vajame igapäevast
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kosutust, et olla füüsiliselt tugevad, nii vajame ka igapäevast kosutust, et pü-
sida tugevad vaimult. Me ei või loota vaimsele kosutusele, kui vaid vaheteva-
hel pühakirju uurime ja palvetame.)

• Mis juhtus harilikult siis, kui iisraellased mannat järgmiseks hommikuks alles
hoidsid? (Vt 2Ms 16:19–20.) Mis juhtus, kui nad mannat hingamispäevaks
hoidsid? (Vt 2Ms 16:22–25.) Kuidas meie seda põhimõtet hingamispäevaks
valmistudes rakendada saame?

• Mis oleks võinud juhtuda iisraellastega, kui nad oleksid püüdnud rännata läbi
kõrbe Issanda abita? Mis juhtub meiega, kui üritame rännata läbi surelikkuse
Issanda abita?

2. Aaron ja Huur toetavad Moosese käsi, et Iisrael Amalekiga lahingut pida-
des võidukas oleks. Mooses järgib Jitro nõuannet ning määrab kohtu-
mõistjad ja annab neile volituse.

Õpeta ja aruta 2Ms 17:8–13 ja 18:13–26. Juhi klassi tähelepanu sellele, et mõle-
mad lood õpetavad meile, kui tähtis on toetada Kiriku juhte.

• Amalekid sõdisid Iisraeli lastega pikki aastaid. Sõda algas juba Moosese ajal.
Kuidas suutsid iisraellased Amaleki rahvast lüüa 2Ms 17:8–13 kirjeldatud
lahingus? (Kui Aaron ja Huur Moosesele toeks olid ja tema käsi üleval hoid-
sid, oli Iisrael lahingus võidukas.) Milliseid vaimseid lahinguid peame me
tänapäeval? Kuidas aitab prohveti toetamine meil nendes lahingutes võidu-
kad olla?

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Mulle meenub, kuidas Mooses kõr-
gendikul Iisraeli sõjaväe võidu nimel käed tõstis. Nii kaua, kui ta oma käsi
üleval hoidis, oli Iisrael võidukas, kui need aga väsimusest alla langesid, oli
võidukas vaenlane. Ja nõnda Aaron ja Huur „toetasid tema käsi, üks siitpoolt
ja teine sealtpoolt” ja Iisrael oli võidukas (2Ms 17:12). Nõnda oleme ka meie
võidukad, kui Issanda võitud teenijate käsi üleval hoiame” (Conference
Report, apr 1986, lk 98; või Ensign, mai 1986, lk 25).

• Mis tegi muret Jitrole, kui ta nägi inimesi hommikust õhtuni Moosese 
juurde voorimas? (Vt 2Ms 18:13–18.) Millist nõu Jitro Moosesele andis? 
(Vt 2Ms 18:19–23.)

• Milliseid prohveti kohustusi nimetatakse 2Ms 18:16–20?

Soovi korral võid paluda klassil otsida need kohustused salmidest üles ja vas-
tused tahvlile kirjutada. Võid ka paluda kellelgi klassist teiste ette tulla ja
käed ette sirutada. Kui esimene kohustus on salmidest üles leitud, anna
väljasirutatud kätega inimesele kätte raamat või mõni muu raskem ese. Iga
järgmise kohustuse kindlakstegemisel, anna talle kätte järgmine raamat või
raskem ese.

a. Olla rahvale kohtumõistjaks (2Ms 18:16).
b. Olla rahva asemik Jumala ees (2Ms 18:19).
c. „Seleta[da] neile seadusi ja käsuõpetust” (2Ms 18:20).
d. „[Anda] neile teada tee, mida neil tuleb käia” (2Ms 18:20).
e. „[Anda] neile teada … töö, mida nad peavad tegema” (2Ms 18:20).

• Kuidas saame meie hoida üleval oma prohveti ja apostlite käsi ning kergenda-
da nende koormaid tänapäeval? (Vt ÕL 21:4–5; 107:22. Kui tunnis osalejad
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soovitusi välja pakuvad, võta raamatuid või muid esemeid hoidval inimesel
üksteise järel asju käelt vähemaks.)

• Kuidas saame toetada oma kohalikke Kiriku juhte? (Võimalikud vastused: me
räägime neist head; teenime usinalt oma Kiriku kutsetes; oleme tublid kodu-
ja külastusõpetajad.)

• Kuidas teid on õnnistatud, kui olete Kiriku juhte toetanud? (Soovi korral võid
vestluses kasutada ÕL 21:6 abi).

3. Issand kohtub Moosesega Siinai mäel ja annab Iisraelile kümme käsku.

Õpeta ja aruta 2Ms 19–20.

Kolm kuud pärast seda, kui Iisrael kõrbe läks, tahtis Issand nendega lepingu sõl-
mida (2Ms 19:5–6). Osana sellest lepingust ilmutas Ta Moosesele kümme käsku.

• Mida Issand Siinai mäe jalamil leeris olnud Iisraeli lastele kuulekuse puhul
lubas? (Vt 2Ms 19:3–6. Ta teeb nad oma „omand[iks], … preestrite kuningrii-
giks ja pühaks rahvaks!”) Mida need lubadused tähendavad? Kuidas puuduta-
vad need lubadused tänapäeval meid?

Need lubadused tähendavad, et Iisraelist saab Issanda lepingurahvas, kõikidest
teistest soosituim; rahvas, keda on valitud viima preesterlust ja evangeeliumi
kõikidele rahvastele (vt ka 5Ms 7:6; 14:1–2; 1Pt 2:9).

• Millise kogemuse tahtis Issand oma rahvale Siinai mäel anda? (Vt 2Ms 19:9,
11, 16–17; ÕL 84:23.) Mida Issand oma rahvalt nõudis, enne kui nad Temaga
kokku võisid saada? (Vt 2Ms 19:10, 14.)

• Siinai mägi oli püha paik, kus Issand tahtis oma rahvaga rääkida ja ennast
neile näidata. Millised pühad paigad on Ta andnud meile, kus me neidsamu
õnnistusi võime saada? (Templid; vt ÕL 97:15–16; 109:12–13.) Palu klassil
rääkida, kuidas tempel on aidanud neil kuulda Issanda häält ja tunda tema
lähedalolu.

• Neli esimest käsku 2Ms 20 õpetavad, milline on õige suhe meie ja Jumala va-
hel (2Ms 20:3–11). Kuidas mõista tänapäeval käsku kummardada Jehoovat ja
mitte lubada endale muid jumalaid Tema kõrval? Milliseid ebajumalaid mõ-
ned inimesed tänapäeval kummardavad? (Vt 1Sm 15:23; Ef 5:5; ÕL 1:15–16.)

President Spencer W. Kimball on öelnud:

„Ebajumalakummardamine kuulub tõsiseimate pattude hulka. Kaasaegsed
iidolid või ebajumalad võivad võtta endale riiete, kodu, töö, tehnika, autode,
lõbulaevade ja arvukate muude materiaalsete esemete kuju, mis meid Jumala
juurde viivalt teelt kõrvale kallutavad…

Ka asjad, mida käega katsuda ei saa, on valmis jumala kuju võtma. Ja ka au-
kraadidest, aukirjadest ja auastmetest võivad saada iidolid…

Paljud inimesed ehitavad endale esmalt kodud, ostavad mööbli, soetavad
auto ja leiavad siis, et ei saa endale enam kümnisemaksmist „lubada”. Keda
nad kummardavad? Kindlasti mitte taeva ja maa Issandat.

Paljud kummardavad jahipidamist, kalastamist, puhkamist, nädalalõpu pikni-
kuid ja väljasõite. Teiste jaoks on iidoliks sportmängud, pesapall, jalgpall, här-
javõitlus või golf.
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Veel ühed asjad, mida inimesed kummardavad, on võim ja mõjukus… Need
võimu, rikkuse ja mõjujõu jumalad nõuavad veel kõige rohkem ja on niisama
ehtsad kui Iisraeli laste kuldvasikad kõrbes” (The Miracle of Forgiveness, 1969,
lk 40–42).

• Nimetage mõned viisid, kuidas inimesed Jumala nime asjata suhu võtavad?
Miks on tähtis, et me Tema nime asjata suhu ei võtaks?

• Miks on oluline hingamispäeva pühitseda? (Vt 2Ms 20:8; 31:16–17; Js
58:13–14; ÕL 59:9–10.) Kuidas otsustada, mida sobib hingamispäeval teha ja
mida mitte? Kuidas on teid õnnistatud, kui olete seda päeva pühitsenud?

• Vaadake üle kuus käsku, mis puudutavad meie suhteid teiste inimestega 
(2Ms 20:12–17). Kuidas nendele käskudele kuuletumine parandab meie suh-
teid teistega? (Soovi korral käsitle igat käsku eraldi, määra ära nende tähendus
ja arutle nende üle, kui see on sobilik.)

4. Issand esitleb Moosese seadust.

Õpeta ja aruta 2Ms 32–34.

Kui Issand rääkis Moosesega Siinai mäel, ilmutas Ta seaduse, mis hõlmas
Melkisedeki preesterluse talitusi (ÕL 84:19–23). Iisraellaste ebajumalaid kum-
mardav käitumine näitas aga, et nad ei olnud valmis elama evangeeliumi täiuse
järgi (2Ms 32:1–9; ÕL 84:24). Kuna nad unustasid Issanda nii kiiresti, võttis Ta
neilt Melkisedeki preesterluse ja ilmutas vähema seaduse – Moosese seaduse
(2Ms 34:1–2, JST; ÕL 84:25–27).

Moosese seadus ei vahetanud välja käskusid, lepinguid ega evangeeliumi põhi-
mõtteid. Pigem andis see „toimingute ja talituste seadus[e], seadus[e], millest
nad pidid päevast päeva rangelt kinni pidama, et nad mäletaksid Jumalat ja
oma kohust tema ees” (Mo 13:30). Moosese seadus õpetas inimesi tunnistama
üles oma patud ja need heastama, järgima rangeid reegleid loomade ohverdami-
sel, hoidma oma keha tervena, toetama Issanda tööd, väljendama tänulikkust ja
olema lepitatud Jumalaga.

• Miks Issand andis Iisraeli lastele Moosese seaduse? (Vt Gl 3:23–24; Mo 13:29;
Al 25:15–16; ÕL 84:19–27.) Kuidas aitas see seadus Iisraeli pühaks muuta ja
Kristuse juurde tuua? (Vt Mo 13:30; Al 34:14–15.)

• Millal Moosese seadus täideti? (Vt 3Ne 15:4–10.) Millist ohverdust palub
Issand meilt nüüd, mil Ta ei nõua enam Moosese seaduses tähtsat osa etenda-
nud loomade ohverdamist? (Vt 3Ne 9:19–22.) Mida kujutab endast murtud
südame ja kahetseva vaimu ohverdamine?

Vanem M. Russell Ballard õpetas:

„Kuigi Moosese seadus on täidetud, kuuluvad ohverdamisseaduse põhimõtted
jätkuvalt Kiriku õpetuse juurde.

Samas kui ohverdamisseaduse peamiseks eesmärgiks oli jätkuvalt meie proo-
vilepanemine ja meil Kristuse juurde tulla aitamine, tehti pärast Kristuse
viimast ohverdust selles kaks kohandust. Esiteks asendati [loomade] ohverda-
mise talitus sakramenditalitusega ja teiseks viis see muudatus tähelepanu ini-
mese ohverdatud loomalt inimesele endale. Mingis mõttes läks ohverdus üle
ohvri asemel ohverdajale…

14. õppetund
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Pärast oma surelikku teenimistööd tõstis Kristus ohverdamisseaduse uuele ta-
sandile. Selle asemel et nõuda inimeselt looma või vilja, soovib Issand nüüd,
et me loobuksime kõigest, mis ei tule Jumalast. See on ohverdamisseaduse
järgimise kõrgem tase, mis ulatub inimese hingesoppidesse” (The Law of
Sacrifice. – Kõne Kirku Haridussüsteemi sümpoosionil 13. aug 1996, lk 5).

Kokkuvõte Tunnista tunnis osalejatele, et kui nad saavad osa Issanda vaimuveest ja -leivast,
toetavad Tema valitud juhte ning kuuletuvad Ta käskudele, kutsub Ta neid oma
pühale mäele – templisse. Seal võivad nad Temaga kokku saada, võtta vastu
Tema seadused, näha Tema hiilgust ja lahkuda täis indu olla veel rohkem Tema
sarnased.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Kümme käsku

Juhi klassi tähelepanu sellele, et kümmet käsku korratakse 5Ms 5:5–21, Mo
12:33–36 ja 13:12–24 ning ÕL 42:18–27 ja 59:5–16. Vaadake need salmid üle, et
kümne käsu osas täiendavaid teadmisi saada.

2. Kuldvasikas

Aruta soovi korral lugu kuldvasika valmistamisest ja kummardamisest, nagu see
on kirjas 2Ms 32. Sellest loost võib välja lugeda mitmeid põhimõtteid. Siinkohal
kaks neist:

a. Vanadest harjumustest ja käitumismudelitest on raske lahti saada. Olgugi, et
iisraellased olid Egiptusest lahkunud, polnud nad tema mõjudest vaimselt ik-
ka veel vabanenud. Kui iisraellased olid kuulnud Jumala häält Siinai mäelt
kümmet käsku kuulutamas, ei läinud kaua, kui nad kahte esimest neist juba
murdsid.

b. Tähtis on vastu pidada eakaaslaste halbadele mõjutustele. Aaron andis järele
iisraellaste õigustamatutele soovidele. Mõnikord peavad juhid ja lapsevane-
mad ütlema „ei” isegi siis, kui riskivad sellega haavata või endast eemale tõu-
gata neid, kelle eest nad vastutavad.
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15.
õppetund

„Tõsta oma pilk Jumala 
poole ja ela”
4Ms 11–14; 21:1–9

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid maha jätma maised soovid ja hirmud ning vaatama
juhatuse saamiseks Päästja ja Tema prohvetite poole.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 4Ms 11. Iisraellased nurisevad manna üle ja soovivad süüa liha (11:1–9).
Mooses palub Issandalt juhatust ja abi koormate kandmisel (11:10–15).
Issanda juhatusel kogub Mooses endale appi 70 vanemat (11:16–17,
24–30). Vastuseks iisraellaste lihaisule saadab Issand neile ülekülluses vutte
ja lööb neid apluse ja liigsete himude pärast nuhtlusega (11:18–23, 31–35).

b. 4Ms 12. Mirjam ja Aaron rääkisid Moosesele vastu, nurisesid tema abielu
üle etiooplannaga ja seadsid ta juhina kahtluse alla (12:1–3). Issand noo-
mib ja karistab Mirjamit ning Aaronit nurisemise pärast (12:4–16).

c. 4Ms 13–14. Mooses juhatab 12 meest Kaananimaad uurima (13:1–20).
Naastes toovad nad häid teateid maa loodusandide kohta, kuid kõik peale
Joosua ja Kaalebi kardavad sealseid elanikke ja soovivad naasta Egiptusesse
(13:21–14:10). Issand ütleb Moosesele, et uskmatud ja nurisevad iisraella-
sed jäävad kõrbesse uitama 40 aastaks, kuni kogu täiskasvanute põlvkond
peale Joosua ja Kaalebi on surnud (14:11–39).

d. 4Ms 21:1–9. Iisraellased hävitavad nende vastu tulnud kaananlased
(21:1–3). Karistuseks iisraellaste lakkamatu nurisemise eest saadab Issand
nende sekka mürgised maod (21:4–6). Mooses teeb vaskmao, paneb selle
ridva otsa ja ütleb rahvale, et kui nad seda vaatavad, jäävad nad elama
(21:7–9).

2. Täiendav lugemine: Jh 3:14–16; 1Ne 17:41; Al 33:18–22; 37:46–47; 
Hl 8:13–15.

3. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, kirjuta suuremale paberilehele
sõnad „Tõotatud maa”.

4. Kui võimalik, kasuta pilti Moosesest ja vaskmaost (62202).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Kirjuta tahvlile sõna „Egiptus”, vastasseinale kinnita suurem paberileht sõnade-
ga „Tõotatud maa”. Lase kellelgi klassist kõndida tahvli juurest paberileheni ja
samal ajal üle õla tagasi sõnale „Egiptus” vaadata.

Kui kõndijal on paberileheni jõudmisega raskusi, küsi:

• Miks on selja taha vaadates raske otse edasi minna?



Kui kõndijal pole paberileheni jõudmisega raskusi, küsi:

• Kui kaugele sa niiviisi selja taha kiigates võiksid jõuda, ilma et sirgjoonelt
kõrvale kalduksid? Miks on selja taha vaadates raske otse edasi minna?

Selgita, et seda näidet saab võrrelda iisraellaste lahkumisega Egiptusest.
Hoolimata Issandalt saadud õnnistustest, panid nende hirmud ja uskmatus neid
sageli kahetsema, et nad Egiptusest lahkusid. Egiptuse järele igatsemine aeglus-
tas ja raskendas nende rännakut tõotatud maale.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.
Kuna kõikide küsimuste esitamiseks ja kõikide punktide käsitlemiseks tunnis
napiks aega, keskendu palvemeelselt nendele küsimustele ja punktidele, mis
vastavad kõige enam klassi vajadustele. Vajadusel sõnasta küsimused klassi 
jaoks ümber.

1. Vastuseks iisraellaste lihaisule saadab Issand neile vutid ja lööb neid
nuhtlusega.

Õpeta ja aruta 4Ms 11.

• Olgugi et manna oli suur õnnistus Issandalt, hakkasid iisraellased selle üle
nurisema (4Ms 11:6). Mis neid nurisema pani? (Vt 4Ms 11:4–5; nad hakkasid
mõtlema lihast ja muust toidust, mida olid Egiptuses söönud, ning selle järele
isu tundma.) Millised ohud kaasnevad sellega, kui tahta rohkem, kui meil
juba on?

• Iisraellaste lihaisu kasvas nii suureks, et nende sihiks polnud enam tõotatud
maa, vaid nad soovisid, et nad poleks Egiptusest üldse lahkunud (4Ms
11:4–6). Tooge mõned näited kaasajast selle kohta, kuidas inimesed loobuvad
suurtest õnnistustest, et rahuldada mingeid oma soove kohemaid. Miks ini-
mesed seda teevad? Kuidas sellistest kiusatustest jagu saada?

• Kuidas vastas Issand iisraellaste lihaisule? (Vt 4Ms 11:18–20; 31–33.)

• Iisraellaste patud hakkasid Moosest nii vaevama, et ta palus Issandal oma elu
võtta (4Ms 11:14–15). Kuidas Issand tema olukorda kergendas? (Vt 4Ms
11:16–17. Moosesele kutsuti appi seitsekümmend meest.) Milliseid suuri õn-
nistusi need mehed said? (Vt 4Ms 11:24–29.)

2. Issand noomib Mirjamit ja Aaronit Moosesele vasturääkimise pärast.

Õpeta ja aruta 4Ms 12.

• Mirjam ja Aaron rääkisid Moosese kui oma juhi vastu, tähendades, et ka ne-
mad olid saanud ilmutuse (4Ms 12:2). Kuidas Issand nende kaebusele vastas?
(Vt 4Ms 12:5–9.) Mis piiritleb meie õigust ilmutusele?

Vanem James E. Faust on öelnud: „Prohvetite, nägijate ja ilmutajate kohuseks
ja eesõiguseks on olnud ja on seniajani Jumala sõna saamine ja kuulutamine
maailmale. Liikmetel, lapsevanematel ja juhtidel on õigus saada ilmutusi
nende vastutusalal, kuid neil puudub igasugune kohustus ja õigus kuulutada
Jumala sõna oma vastutusalast väljaspool” (Conference Report, okt 1989, 
lk 9; või Ensign, nov 1989, lk 8).
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• Issand noomis ja karistas Mirjamit ning Aaronit, et nad nurisesid Moosese
abielu üle Etioopia naisega (4Ms 12:1, 9–10). Millist mõju avaldab see meile,
kui arvustame Kiriku juhte? Kuidas võib meie kriitika Kiriku juhtide kohta
mõjutada meie peret ja sõpru?

• 4 Ms 12:3 ütleb, et „Mooses oli väga alandlik”. Mida tähendab olla alandlik?

President Gordon B. Hinckley ütles: „Alandlikkus kõneleb liigse eneseusaldu-
se asemel tänulikkusest, endast suurema väe tunnistamisest, Jumala tunnusta-
misest ja Tema käskudega nõustumisest” (With All Thy Getting Get
Understanding. – Ensign, aug 1988, lk 3–4).

• Kuidas näitas Mooses üles alandlikkust, kui Mirjamit tema vastu mässamise
eest karistati? (Vt 4Ms 12:13–15. Selle asemel et jääda rahule oma õigusega ol-
la oma õe juht, palus Mooses, et Issand tema õe terveks teeks. Ta lükkas koos
oma rahvaga teekonda edasi, kuni õde terveks sai.) Kuidas saame olla alandli-
kud ka siis, kui inimesed meid arvustavad või on meie vastu? Mida see meile
annab, kui vastame arvustamisele alandlikkusega?

3. Mooses juhatab 12 meest Kaananimaad uurima.

Õpeta ja aruta 4Ms 13–14.

• Kui iisraellased jõudsid Kaananimaa piirile, saatis Mooses 12 meest maad, sel-
le loodusrikkusi ja rahvast uurima (4Ms 13:17–20). Mida maakuulajad teata-
sid maa loodusrikkuste kohta? (Vt 4Ms 13:23–27.) Mida ütlesid peale Kaalebi
ja Joosua ülejäänud kümme meest Kaananimaa inimeste kohta? (Vt 4Ms
13:28–33.) Kuidas mõned meist teevad sama vea, mis need kümme?

President Gordon B. Hinckley on öelnud:

„Kümme maakuulajat olid omaenda kahtluste ja hirmude ohvrid. Nad andsid
kaananlaste arvu ja väljanägemise kohta väärasid teateid… Nad võrdlesid end
maal nähtud hiiglaste kõrval rohutirtsudega…

Me näeme enda ümber inimesi, kes on selle töö tuleviku suhtes ükskõiksed,
kes on osavõtmatud, kes räägivad vajakajäämistest, kes väljendavad hirmu,
kes kulutavad aega selliste asjade esilekaevamisele ja neist kirjutamisele, mida
nad peavad nõrkusteks, mis aga tegelikult on tähtsusetud. Kaheldes minevi-
kus, puudub neil nägemus tulevikust” (Conference Report, okt 1995, lk
93–94; või Ensign, nov 1995, lk 71).

• Mille poolest erines Kaalebi ja Joosua aruanne ülejäänud kümne mehe aruan-
dest? (Vt 4Ms 13:30; 14:6–9.) Miks Kaaleb ja Joosua ei kartnud Kaananimaa
elanikke? (Vt 4Ms 14:9.) Kuidas saame järgida Kaalebi ja Joosua eeskuju, kui
oleme silmitsi keeruliste olukordadega?

President Gordon B. Hinckley on öelnud:

„Selles töös pole kohta nende jaoks, kes näevad evangeeliumis vaid lootuse-
tust ja süngust. Evangeelium – see tähendab häid uudiseid. See on võidusõ-
num. See on aade, mida innukalt omaks võtta.

Issand pole iial öelnud, et raskusi ei saa olema. Meie rahvas on tuttav igasu-
guste kannatustega, mida on põhjustanud need, kes on selle töö vastu. Ometi
paistab läbi nende kurbuse usk. Selles töös on jätkuvalt edasi mindud, ega ole
algusaastatest peale sammukestki tagasi astutud.



Me elame pessimismiajastul. Meil on täita usu missioon. Ma palun, et mu
vennad ja õed kinnitaksid kõikjal oma usku, et seda tööd üle kogu maailma
edasi viia. Te saate kosutada seda oma eluviisiga” (Conference Report, okt
1995, lk 94–95; või Ensign, nov 1995, lk 71–72).

• Kuidas kogudus reageeris Kaalebi ja Joosua sõnadele? (Vt 4Ms 14:10.) Kuidas
Issand karistas iisraellasi nende jätkuva nurina ja Egiptuse ihaluse pärast? 
(Vt 4Ms 14:22–23, 26–35.) Kuidas Ta karistas kümmet meest, kes andsid
Kaananimaast väära ülevaate? (Vt 4Ms 14:36–37.) Kuidas Ta õnnistas Kaalebit
ja Joosuat nende ustavuse eest? (4Ms 14:24, 38)

4. Mooses teeb vaskmao ja ütleb rahvale, et kui nad seda vaatavad, saavad
nad terveks.

Õpeta ja aruta 4Ms 21:1–9.

• Kuigi Issand aitas iisraellastel neid rünnanud kaananlasi võita, nurisesid iis-
raellased edasi. Kuidas Issand neid karistas? (Vt 4Ms 21:6.) Kuidas iisraellased
sellele karistusele reageerisid? (Vt 4Ms 21:7.)

• Mida käskis Issand Moosesel teha, kui Mooses palus, et Ta mürgised maod ära
võtaks? (Vt 4Ms 21:8–9.) Mida pidid inimesed tegema, et mürgiste madude
hammustustest pääseda?

• Kaks Mormoni Raamatu prohvetit Nefi ja Alma õpetasid, et paljud iisraellased
surid, sest ei tahtnud vaadata vaskmao poole. Miks nad selle poole ei vaada-
nud? (Vt 1Ne 17:41; Al 33:18–20.)

• Kelle võrdkuju oli vaskmadu? (Vt Jh 3:14–16; Hl 8:13–14.)

• Just nagu Iisraeli lapsed pidid ellujäämise nimel vaatama vaskmao poole, 
nii peame meie vaatama igavese elu saamiseks Jeesuse Kristuse poole 
(Al 37:46–47; Hl 8:15). Mida tähendab Kristuse poole vaatamine? Kuidas
teevad paljud tänapäeva inimesed samasuguse vea nagu iisraellased, kes ei
tahtnud vaadata vaskmao poole? (Vt Al 33:20. Nad ei vaata Jeesuse Kristuse
poole, kuna nad ei usu, et see nad päästaks.)

Vanem Carlos E. Asay on öelnud: „Me peame muistse Iisraeli kombel kinnita-
ma oma silmad ja meele … Kristusele, kui loodame saada igavese elu… Me ei
tohi lasta oma pilgul uidata teisele poole teed ega haakuda maailma kaduvate
asjade külge. Silma … tuleb õpetada ülespoole vaatama. Me peame vaatama
Jumala poole ja elama!” (Conference Report, okt 1978, lk 81; või Ensign, nov
1978, lk 54.)

• Alma õpetas, et nii nagu mürgistest madudest paranemine oli kerge, on kerge
ka tee igavesse ellu (Al 37:46). Kuidas seda mõista, et tee igavesse ellu on ker-
ge? Kuidas ajavad mõned inimesed ise tee igavesse ellu keeruliseks? (Vt Jb
4:14. Nad vaatavad mööda lihtsatest päästvatest põhimõtetest – usust
Jeesusesse Kristusesse, meeleparandusest ja kuulekusest.) Kuidas hoida oma
tähelepanu usul Kristusesse?

Kokkuvõte Innusta klassi vaatama maailma asjadest kaugemale ja mitte kartma „hiiglasi,”
kes juhivad meid kõrvale sellest, mis on tähtis. Tunnista, et kui vaatame „usus
Jumala Poja poole” (Hl 8:15) ja järgime tema prohveteid, õnnistatakse meid nii
selles kui ka tulevases elus.
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

kasutada võid.

1. „Mingem tagasi Egiptusesse!” (4Ms 14:4)

• Kuidas iisraellased reageerisid:

a) kui nad olid egiptlaste ja Punase mere vahel lõksus (vt 2Ms 14:10–12),
b) kui neile anti süüa üksnes mannat (vt 4Ms 11:4–6, 18–20),
c) kui neile tehti ülesandeks vallutada Kaananimaa (vt 4Ms 14:1–4),
d) kui nad olid raskest kõrberännakust väsinud (vt 4Ms 21:4–5)?

• Miks oli iisraellastel Egiptust nii raske maha jätta? Milliseid asju on meil
tänapäeval raske maha jätta? Kuidas saame üksteist tugevamaks muuta, kui
pöörame selja halbadele harjumustele või maisele meelestatusele?

2. Kust otsida juhatust?

4Ms õpetab, kust otsida juhatust. Rõhutamaks neid õpetusi, kirjuta pühakirjalu-
gusid õpetades tahvlile järgmised põhimõtted:

a. Vaadake prohveti poole (4Ms 12).
b. Vaadake tõotatud maa poole ehk meie puhul selestilise kuningriigi poole

(4Ms 13–14).
c. Vaadake Päästja poole (4Ms 21:4–9).

15. õppetund
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16.
õppetund

„Ei või ma üle astuda 
Jehoova käsust”

4Ms 22–24; 31:1–16

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid kõhkluseta nõustuma Jumala tahtega.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 4Ms 22:1–21. Iisraellaste lähenemine hakkab Moabi kuningale Baalakile
muret valmistama. Ta pakub Bileamile tasu, et too tuleks Moabisse ja iis-
raellased ära neaks. Jumal käsib Bileamil keelduda ja Bileam kuuletub
(22:1–14). Baalak pakub Bileamile veelgi suuremat au ja rikkust, kui too
Moabisse tuleks ja iisraellased ära neaks. Jumal ütleb Bileamile, et ta võib
minna, kui soovib, aga peab rääkima üksnes sõnu, mida Jumal talle annab
(22:15–21). Bileam otsustab minna. (Juhi klassi tähelepanu sellele, et
Joseph Smithi tõlkes on 4Ms 22:20 lisatud sõnade ette „mine ühes nende-
ga” sõnad „kui sa tahad”.)

b. 4Ms 22:22–35. Jumal on Bileami peale vihane, kuna teab, et Bileam läks
Moabisse lootuses Baalakilt tasu saada. Kui Bileami eesel ja ingel teel tema-
ga räägivad, saab Bileam teada, milline oht kaasneb Jumala solvamisega.

c. 4Ms 22:36–24:25. Bileam kohtub Baalakiga (22:36–23:2). Baalak palub te-
malt kolm korda, et ta Iisraeli ära neaks, Bileam aga kuuletub Jumalale ja
õnnistab iga kord Iisraeli (23:3–24:9). Seejärel neab ta ära Moabi ja kuulu-
tab prohvetlikult Jeesusest Kristusest (24:10–25).

d. 4Ms 31:1–16. Iisraellased hävitavad midjanlased ja tapavad Bileami.
Mooses selgitab, et Bileam oli andnud midjanlastele nõu iisraellased patus-
tama meelitada. (Bileami nõuande tagajärgi kirjeldatakse 4Ms 25:1–3. Kuigi
Bileam polnud nõus Iiraeli otseselt needma, oli tal ometi piisavalt suur
soov Baalakilt tasu saada ja andis seepärast nõu Iisrael patustama meelita-
da, mis jätnuks nad ilma Jumala kaitsest.)

2. Täiendav lugemine: 2Pt 2:15–16; Jd 1:11; Ilm 2:14.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Palu klassil kuulata tähelepanelikult järgmisi avaldusi ja mõelda, milline inime-
ne oleks võinud niiviisi öelda:

„Isegi kui [kuningas] annaks mulle oma koja täie hõbedat ja kulda, ei või ma
üle astuda Jehoova, oma Jumala käsust” (4Ms 22:18).

„Ma pean tegema kõike, mida Jehoova käsib” (4Ms 23:26).

„[Ma ei saaks] üle astuda Jehoova käsust, tehes head või kurja omaenese süda-
me järgi. Mis Jehoova räägib, seda räägin ka mina!” (4Ms 24:13)



• Millised iseloomuomadused on inimesel, kes nõnda ütleb? (Sellised avaldused
viitavad, et see inimene on kuulekas, ustav ja alandlik.)

Selgita, et need avaldused kuuluvad mehele nimega Bileam, kes tunnistas avali-
kult, et on ülimalt kuulekas, kuid oma südames soovis maiseid hüvesid ja au.
See õppetund näitab, millised võivad olla tagajärjed, kui jääda isemeelselt oma
tahtmise juurde.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Bileam keeldub tasust, mida Baalak pakub Iisraeli needmise eest.

Õpeta ja aruta 4Ms 22:1–21.

• Tundes hirmu iisraellaste lähenemise pärast, saatis Moabi kuningas Baalak
käskjalad Bileamile tasu pakkuma, et too Moabisse tuleks ja Iisraeli ära neaks
(4Ms 22:5–7). Mida Bileam selle pakkumise peale vastas? (Vt 4Ms 22:8–14.)
Millist „tasu” pakutakse teinekord meile, et me Jumalale ei kuuletuks?

• Kui Bileam keeldus Moabisse tulemast, saatis Baalak teda veenma esimestest
veelgi mõjukamad käskjalad. Mida Baalak Bileamile pakkus? (Vt 4Ms
22:15–17.) Kuidas Bileam pakkumisele vastas? (Vt 4Ms 22:18–19.) Miks ta
tahtis uuesti Issanda poole pöörduda? (Võimalik, et Bileam lootis, et Issand
muudab meelt ja lubab tal Baalaki pakutud tasu vastu võtta.) Millised ohud
võivad kaasneda, kui jääda ootama, et Jumal oma käskude ja nõuannete
puhul erandeid teeks?

• Issand andis Bileamile loa tahtmise korral Baalaki käskjalgadega kaasa minna.
Kui aga Bileam läks, süttis Jumalas tema vastu viha (4Ms 22:20–22). Mida 
võis Issand näha Bileami südames, et Ta tema peale vihaseks sai? (Vt 2Pt 2:15;
Js 29:13.)

2. Issand näitab, milline oht kaasneb Bileami kangekaelse sooviga oma
tahtmise juurde jääda.

Õpeta ja aruta 4Ms 22:22–35.

• Teel Moabisse püüdis Bileam kolm korda sundida oma eeslit teekonda jätka-
ma (4Ms 22:22–30). Kuidas võrrelda Bileami suhet eesliga Bileami ja Issanda
vahelise suhtega? (Bileam tahtis eeslile ja Issandale oma tahet peale suruda.
Võid juhtida tähelepanu ka sellele, et eesel nägi inglit, aga Bileam ei näinud.
Samamoodi nägi ka Issand paljusid asju, mida Bileam ei näinud.)

• Milliseid näiteid võiks tuua kaasajast inimeste kohta, kes püüavad isemeelselt
oma soovide juurde jääda, selle asemel et nõustuda Jumala tahte või vanema-
te ja juhtide õigemeelsete nõuannetega?

Soovi korral aruta mõnda järgmistest näidetest:

a. Laps pole rahul ühe vanema vastusega ja läheb teise juurde, lootes saada
temalt meelepärasemat vastust.

b. Kiriku liige pole rahul preesterluse juhi nõuandega ja pöördub teise
preesterluse juhi poole.

c. Kiriku liikme meelest pole midagi iseäralikku selles, et mõni käsk, mis
teiste liikmete kohta kehtib, tema kohta ei kehti.
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• Issand noomis Bileami ingli ja eesli vahendusel. Kuidas Bileam vastas 
ingli noomitustele? (Vt 4Ms 22:31–35.) Miks Jumal noomib oma lapsi? 
(Vt ÕL 95:1.) Kuidas võivad Jumala noomitused olla meile õnnistuseks?

3. Bileam keeldub Iisraeli needmast.

Õpeta ja aruta 4Ms 22:36–24:25.

• Pärast seda kui Bileam saabus Moabisse, palus Baalak tal kolm korda Iisrael
ära needa. Kõik kolm korda käskis Issand Bileamil Iisraeli õnnistada ja Bileam
kuuletus. Milliseid tugevaid külgi Bileam selles loos ilmutas? (Vt 4Ms 22:38;
23:8, 19–20; 24:1, 12–13.) Milline nõrkus avaldus Bileamis ikka veel? (Vt 
4Ms 22:41; 23:1–3, 13–15, 27–30. Kuigi Bileam lükkas tagasi Baalaki palved
Iisrael ära needa, oli ta nõus Baalakile järgnema ja kuulama tema palveid, kui-
gi teadis, et need on väärad.) Milline oht kaasneb (nt sõprade või ajakirjandu-
se) vildakate soovituste kuuldavõtmisega, kuigi teame, et need pole õiged?

4. Iisraellased hävitavad midjanlased ja tapavad Bileami.

Õpeta ja aruta 4Ms 31:1–16.

• Miks läksid iisraellased midjanlaste vastu sõdima? (Vt 4Ms 31:1–3. Issand oli
midjanlaste peale vihane, et nad iisraellasi patustama meelitasid, nagu on kir-
jas 4Ms 25:1–3.) Kes andis midjanlastele nõu ahvatleda Iisraeli lapsi ebajuma-
laid kummardama ja kõlvatult käituma? (Vt 4Ms 31:16.) Miks andis Bileam
sellist nõu? (Olgugi et Bileam võttis kuulda Issanda korraldusi Iisraeli õnnista-
da, mitte needa, ihaldas ta oma südames maist au ja tasu. Selle nimel andis 
ta nõu ahvatleda Iisraeli patustama, mis jätnuks Iisraeli ilma Jumala kaitsest.)
Mis juhtus Bileamiga, kui iisraellased midjanlastega lahingut pidasid? 
(Vt 4Ms 31:8.)

• Bileamist räägivad Uues Testamendis kolm meest (2Pt 2:15–16; Jd 1:11; 
Ilm 2:14). Millise mulje ta neile jättis?

• Mida see lugu meile õpetab? (Kiriku liikmed, kes otsivad maiseid hüvesid ja
au, kes ootavad Jumala nõuannete ja käskude osas erandeid või püüavad tuua
Kirikusse maiseid mõtteviise, tavasid ja käitumisnorme, käivad Bileami väära
eeskuju jälgedes. Ilm 2:14 nimetatakse seda „Bileami õpetuseks”.)

Vanem Bruce R. McConkie on öelnud:

„Milline lugu! Siin on Jumala prohvet, kes on pühendunud kuulutama vaid
seda, mida taeva Issand õpetab. Tema meeles ei näi olevat vähimatki kahtlust,
mis suunas ta peaks liikuma. Ta esindab Issandat ning ei kojatäis kulda ja hõ-
bedat ega kuninglikud austusavaldused suuda kallutada teda kindlalt kursilt…

Kuid vara ja au peibutavad. Kui imeline oleks olla rikas ja võimas! Äkki läheb
Issand käitumisnormide osas kompromissile ja laseb tal maisest heaolust ja
võimust veidi osa saada? Huvitav, kui sageli saavad mõned meist Kirikult ju-
hatust ja anuvad seejärel Bileami kombel maist tasu? …

Bileam, … kes oli kunagi inspireeritud ja vägev, kaotas lõpuks oma hinge, ku-
na ihkas oma südames rohkem selle maailma asju kui igaviku rikkusi” (The
Story of a Prophet’s Madness. – New Era, apr 1972, lk 7).

• Tule tagasi tähelepanu koondava tegevuse all toodud avalduste juurde. Juhi
tähelepanu, et kuigi Bileam tundus olevat kuulekas ja kõigutamatu, ihkas ta
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südames maist heaolu ja au. Mida õpetab see lugu meile sellest, kui oluline
on hoida oma südamesoovid puhtad? Kuidas saame hoida oma südamesoo-
vid puhtad?

Kokkuvõte Tunnista, et kui Bileam oleks allunud alandlikult Jumala tahtele, oleks teda en-
nast ja Iisraeli hoitud paljudest pattudest ja kannatustest. Innusta klassi olema
kindla-, mitte isemeelsed, otsima ja järgima Issanda tahet, püüdmata sellest
mööda hiilida või seda muuta.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

kasutada võid.

1. Issandale kuuletumine

Bileami lugu õpetab, kui tähtis on kuuletuda Issandale. Me võime võtta õppust
ka paljude teiste pühakirjategelaste eeskujust. Soovi korral pööra tähelepanu
järgmistele näidetele:

a. Teadlikuna eelseisvast surmaheitlusest Ketsemanis ja ristil, „heitis [Päästja]
põlvili maha ja palvetas: „Isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära;
ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine!”” (Lk 22:41–42)

b. Kui Aabrahamil kästi ohverdada oma poeg Iisak, „tõusis [ta] hommikul vara,”
et alustada teed Morija mäele (1Ms 22:3).

c. Kui Maarjale öeldi, et temast saab Jumala Poja ema, vastas ta: „Vaata, siin on
Issanda ümmardaja; mulle sündigu su sõna järele!” (Lk 1:38)

d. Kui Nefit juhatati naasma Jeruusalemma Laabani käest vaskplaate ära tooma,
kuuletus ta vastuvaidlematult: „Ma lähen ja teen seda, mida Issand on käski-
nud!” (1Ne 3:7)

e. Heelamani poegi saatis lahingus edu, kuna „nad olid sõnakuulelikud ja täitsid
tähelepanelikult ja täpselt käsu iga sõna” (Al 57:21).

2. „Jehoova on keelanud sind austada!” (4Ms 24:11)

• Kui Bileam keeldus Iisraeli needmast ja Baalaki tasu ja au vastu võtmast, ütles
Baalak talle: „Jehoova on keelanud sind austada!” (4Ms 24:11) Kuidas Issanda
järgimine jätab meid teinekord ilma maisest tasust ja aust? Mida Issand lubab
maise tasu asemel? (Vt ÕL 81:6.)

16. õppetund
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17.
õppetund

„Hoia, et sa ei unusta”

5Ms 6; 8; 11; 32

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid 1) pidama meeles Issandat ja Temaga sõlmitud lepin-
guid ning 2) looma õhkkonna, mis oleks neile seejuures abiks.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 5Ms 6:1–9; 11:18–21. Mooses annab iisraellastele juhiseid, kuidas oma
lepinguid meeles pidada. Ta juhatab lapsevanemaid oma lastele Tema sõnu
õpetama.

b. 5Ms 6:10–12; 8:1–20. Mooses tuletab iisraellastele meelde Jumalalt saadud
õnnistusi. Ta hoiatab neid, et nad hukkuvad, kui ei kuuletu Jumala käsku-
dele ega pea Teda meeles.

c. 5Ms 32:1–4, 15–18, 30–40, 45–47. Mooses annab iisraellastele nõu mitte
unustada oma Päästekaljut (Jeesust Kristust).

2. Täiendav lugemine: 5Ms 4; 7:1–4; 13:1–8; 34.

3. Kui kasutad esimest tähelepanu koondavat tegevust, võta tundi kaasa
„Tähelepanu koondava tegevuse” all soovitatud esemed.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tegevus,
mis klassile kõige enam sobib.

1. Näita klassile kodust kaasa võetud esemeid, mis tuletavad meelde Issandat ja
Temaga sõlmitud lepinguid. (Sellisteks esemeteks võiksid olla pühakirjad, pil-
did, raamatud, helisalvestised.) Räägi klassile, miks need esemed on sinu
jaoks tähtsad. Selgita, et osa sellest õppetunnist käsitleb reaalseid esemeid,
mida muistsed iisraellased kasutasid selleks, et pidada meeles Issandat ja
Temaga sõlmitud lepinguid. Juhi klassi tähelepanu sellele, et mõni reaalne ese
võib meiegi jaoks olla vägev meeldetuletus.

2. Kirjuta tahvlile järgmised sõnad:

eksitama, meelitama, püüdepael, petma, ahvatlema, kiusama, suigutama, vihastama,
pimestama, valetama, hävitama

• Mida ühist on kõikidel nendel sõnadel? (Kõik need sõnad illustreerivad
Saatana taktikat, kui ta püüab meid Issanda juurest eemale kiskuda.)

• Palu klassil läbi lugeda ÕL 76:28–29. Selgita, et need salmid pärinevad
Joseph Smithile ja Sidney Rigdonile antud nägemusest. Mida teha, et kaits-
ta end Saatana mõjude eest? (Soovi korral kirjelda järgneva joonise abil
mõnda asja, mida me saame teha, et kaitsta end Saatana kiusatuste eest.)



Selgita, et 5. Moosese raamatus õpetas Mooses iisraellastele, kuidas luua õhk-
konda, mis aitaks neil vastu panna Saatana kiusatustele. Selles õppetunnis te-
hakse ülevaate Moosese nõuannetest ja arutletakse, kuidas rakendada neid
nõuandeid tänapäeval.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Kui Issand oli iisraellasi 40 aastat kõrbes proovile pannud, nuhelnud ja õpeta-
nud, ütles Ta, et nüüd on nad valmis tõotatud maale minema. Kuid esmalt olid
Tal nende jaoks mõned tähtsad juhised. Mooses andis need juhised edasi kol-
mes jutluses, mis on kirjas 5. Moosese raamatus.

Nendes jutlustes andis Mooses ülevaate iisraellaste 40-aastasest kõrberännakust,
tunnistades, et Jumala käsi oli nad vabastanud. Mooses arutles ka Iisraeli laste
kohustuste üle, mis neil olid Jumala väljavalitud rahvana. Ta rõhutas, et nad
peavad kuuletuma Jumala käskudele, iseäranis käsule meeles pidada Teda ja hoi-
duda kummardamast ebajumalaid. Mooses hoiatas, et kuigi Iisraeli lapsed olid
valmis tõotatud maale minema, jäävad nad pahelisuse juurde naasmisel ilma
oma pärandist ja nad pillutatakse mööda maad laiali.

1. Mooses annab iisraellastele juhiseid, kuidas oma lepinguid meeles pidada.

Õpeta ja aruta 5Ms 6:1–9 ja 11:18–21.

• 5. Moosese raamatus on kirjas Moosese viimased sõnad iisraellastele. Kui teil
tuleks jätta oma perele ja sõpradele viimane sõnum, milline see siis oleks?

• Mida käskis Issand iisraellastel teha 5Ms 6:5–7? Mida me saame teha, et
pühakirjasõnad jõuaksid meie südamesse? Kuidas saavad lapsevanemad 
oma lastele tõhusamalt evangeeliumi õpetada ja aidata neil pühakirju armas-
tama õppida?

• Millist nõu andis Mooses iisraellastele 5Ms 6:8–9 ja 11:18–20? (Juhi tähelepa-
nu, et naastud olid pärgamendiribad, millel oli kirjas neli pühakirjalõiku ning
mis kinnitati rullikeeratult nahkribade külge, mida kanti otsaesise või käsivar-
re ümber [vt Bible Dictionary, „Frontlets”, lk 676]).

• Miks käskis Mooses inimestel kinnitada pärgamendiribad pühakirjasõnadega
oma silmade vahele, käte peale, koja piitjalgadele ja väravatele? Kuidas
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mõjutab selline pidev meeldetuletus meie tegusid? Mida saame meie oma
kodus teha, et pidada meeles Issandat, Tema sõnu ja Temaga sõlmitud lepin-
guid? Kas pildid meie kodu seintel, raamatud, mida loeme, filmid ja telesaa-
ted, mida vaatame, tuletavad meile meelde Issandat või räägivad igatsusest
maailma järele?

President Ezra Taft Benson on öelnud, et kui inimesi „juhib Kristus, on nende
tähelepanu keskmes Kristus… Astuge nende koju ning pildid nende seintel,
raamatud nende riiulitel, õhus helisev muusika, nende sõnad ja teod kõnele-
vad, et nad on kristlased” (Conference Report, okt 1985, lk 6; või Ensign,
nov 1985, lk 6–7).

2. Mooses annab iisraellastele nõu kuuletuda Jumala käskudele ja Teda
meeles pidada.

Õpeta ja aruta 5Ms 6:10–12 ja 8:1–20.

• Millised on Moosese peamised sõnumid 5Ms 6:10–12 ja 8:1–20? Mida Issanda
unustamine tähendab? (Vt 5Ms 8:11.) Millised tagajärjed sellel on? (Vt 5Ms
8:19.) Kuidas saame olla kindlad, et me Jumalat ei unusta?

• Milliseid olukordi või probleeme Mooses nimetas, mis võivad panna inimesi
Jumalat unustama? (Vt 5Ms 6:10–12; 8:10–20.) Miks mõned inimesed
unustavad Issanda pärast seda, kui Ta on neid külluslikult õnnistanud? 
(Vt 5Ms 8:17.)

President Brigham Young on öelnud: „Minu suurimaks hirmuks [selle Kiriku
liikmetega] seoses on see, et nad saavad sel maal rikkaks, unustavad Jumala ja
Tema rahva, lähevad rasva, jätavad maha Kiriku ja lähevad põrgusse. See rah-
vas peab vastu mässudele, röövimistele, vaesusele ja tagakiusamistele ja jääb
ustavaks. Ma kardan pigem, et nad ei pea vastu rikkusele; ja ometi tuleb neid
rikkusega proovile panna, sest neist saab rikkaim rahvas siin maa peal”
(Preston Nibley. Brigham Young: The Man and His Work, 1936, lk 128).

• Kes on kogu selle heaolu taga, mis võib meile osaks saada? (Vt 5Ms 8:18.)
Kuidas me saame kasutada oma heaolu Issanda töö edendamiseks? (Vt 5Ms
8:18; Jb 2:18–19.)

3. Mooses annab iisraellastele nõu mitte unustada oma Päästekaljut 
(Jeesust Kristust).

Õpeta ja aruta 5Ms 32:1–4, 15–18, 30–40, 45–47.

• Kes on see Kalju, kellest räägitakse 5Ms 32:3–4? (Jeesus Kristus; vt ka salmid
15, 18 ja 30–31.) Miks kutsutakse Jeesust Kristust vahel Kaljuks? (Vt Hl 5:12.)

• Mooses kuulutas, et „nende kalju” (paheliste ebajumalad) „ei ole meie Kalju
sarnane” (5Ms 32:31). Mille poolest erineb „nende kalju” „meie Kaljust”? 
(Vt 5Ms 32:37–40.)

• Mida tähendab Kaljule ehitamine? (Vt 5Ms 32:46–47; Mt 7:24–27; ÕL 50:44.)
Kuidas seda teha? (Vt 5Ms 18:18–19, kus kuulutatakse prohvetlikult Kristuse
tulemisest ja räägitakse vajadusest kuulda võtta Kristuse sõnu.)

Kokkuvõte Tunnista Päästjast ja väljenda tänulikkust Temaga sõlmitud lepingute eest.
Rõhuta, kui tähtis on pidada meeles Jumalat ja pidada kinni Temaga sõlmitud

78



lepingutest. Tunnista, et asjad, millega end ümbritseme – olgu pildid, raamatud
või ka muusika – võivad olla Issanda ja Temaga sõlmitud lepingute vägevad
meeldetuletajad. Juhi klassi tähelepanu sellele, et meie eesmärk ümbritseda end
selliste asjadega on sama, mis muistsete iisraellaste eesmärk naastude kandmisel:
aidata meil ehitada Kaljule – aidata meil pidada meeles ja järgida Issandat.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Kirjuta need oma koja piitjalgadele” (5Ms 6:9)

Palu, et tunnis osalejad loetleksid maale, plakateid, helisalvestisi jms, mis neil
kodus on. Palu neil tähistada iga ese kas plussi (osutades, et see ese tuletab 
neile meelde Issandat) või miinusega (osutades, et tõenäoliselt juhib see nende
südame Issandast eemale). Võid soovitada korrata seda tegevust pereõhtul oma
pere ringis.

2. „Ta ei jäta sind maha” (5Ms 4:31)

• Kuulutanud prohvetlikult, et iisraellased hakkavad kummardama teisi juma-
laid ja nad pillutatakse laiali (5Ms 4:25–28), tõi Mooses kuuldavale lohutussõ-
nad. Mida ta lubas neile, kes otsivad Issandat kõigest oma südamest? (Vt 5Ms
4:29–31; Js 49:14–16.) Kuidas on see lubadus täitunud teie elus? Mida meie
peame tegema, et otsida Issandat kõigest oma südamest ja hingest?

3. Teiste negatiivsele mõjule vastu pidamine

• Millise ohu eest hoiatas Mooses 5Ms 13:6–8? Kuidas me saame aru, kui keegi
püüab meid Issandast eemale juhtida? Kuidas me peaksime sellisele inimesele
vastama?

4. „Jehoova ette ärgu ilmutagu tühje käsi” (5Ms 16:16)

• Paik, millest kõneldakse 5Ms 16:2, 11 ja 16, on lehtmaja, mis oli iisraellastele
kaasaskantavaks templiks. Lehtmajapühaks valmistudes õpetas Mooses ini-
mestele, et „Jehoova ette ärgu ilmutagu tühje käsi” (5Ms 16:16). Kuidas
puudutab see meie templiskäimisi? Kuidas valmistuda templisse minekuks, 
et mitte minna sinna „tühje käsi”? Kuidas selline ettevalmistus aitab meil
templis Jehoova ees rõõmsad olla? (Vt 5Ms 16:11.)

• President Howard W. Hunter andis nõu: „Olgem templiskäija rahvas. Käigem
templis nii sageli, kui meie võimalused seda lubavad. Hoidkem oma kodus
templi pilti, et meie lapsed seda näeksid” (Conference Report, okt 1994, lk 8;
või Ensign, nov 1994, lk 8). Miks on oluline käia templis nii sageli kui võima-
lik? Miks on tähtis hoida oma kodus templi pilti?

5. „Ei tea ükski tema hauda” (5Ms 34:6)

Mees, kes 5. Moosese raamatu viimased sõnad kirja pani, teadis vaid seda, et
Mooses oli läinud ja seega eeldas, et ta on surnud, et Issand on ta maha mat-
nud, et keegi ei tea tema haua asukohta. Meie aga teame, et Mooses muudeti.
(Leidmaks selgitust muudetute seisundi kohta, vt 3Ne 28:7–9, 37–40.) Piibli
sõnaraamat annab Moosese muutmise kohta järgmise selgituse:

17. õppetund
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„Nõnda nagu paljude muistsete prohvetite puhul, nii ulatus Moosese teenimis-
aeg tema surelikust eluajast kaugemale. Ta tuli koos Eelijaga Kirgastamise mäele
ning andis Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele preesterluse võtmed (Mt
17:3–4; Mk 9:4–9; Lk 9:30; ÕL 63:21; History of the Church, 3. kd, lk 387). Sellest
enne Jeesuse ülestõusmist toimunud sündmusest mõistame, et Mooses oli muu-
detud isik ega surnud, nagu on öeldud 5Ms 34 (Al 45:19). Tema muutmine oli
möödapääsmatu, et tal oleks kirgastumise hetkel lihast ja luust keha, kuna üles-
tõusmine polnud veel toimunud. Oleks ta olnud vaid vaim, poleks ta saanud
täita mäel surelikule Peetrusele, Jaakobusele ja Johannesele võtmete andmise
ülesannet (võrdle ÕL 129)” (Bible Dictionary, „Moses”, lk 735).
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18.
õppetund

„Ole vahva ja tugev”

Jos 1–6; 23–24

Eesmärk Innustada igat tunnis osalejat elama Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi ning
olema tugev ja vahva.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Jos 1. Issand kutsub Joosua Moosese ametijärglaseks ning käsib tal olla tu-
gev ja vahva, uurida pühakirju ja pidada kinni käskudest. Joosua valmistab
iisraellasi ette Issanda lubatud maad oma valdusesse võtma.

b. Jos 3–4; 6. Iisraellased ületavad Jordani jõe kuiva jalaga ja asetavad ülemi-
neku mälestuseks maha 12 kivi. Iisraellaste usu väega hävitatakse Jeeriko.

c. Jos 23; 24:14–31. Joosua ja tema rahvas teevad lepingu Issanda teenimiseks.

2. Täiendav lugemine: Jos 7; 14.

3. Palu kellelgi klassist valmistuda jutustama lugu Jeeriko lahingust, otsekui
oleks ta ise selle tunnistaja olnud (Jos 6). Palu, et üks või kaks tunnis 
osalejat valmistuksid jagama oma kogemusi Jumala väest ja armastusest.

4. Kui soovid kasutada tähelepanu koondavat tegevust, pane valmis paberileht,
kleeplint või kummipael ja raamat. Kui kavatsed esitada küsimusi püüniste 
ja paelte kohta, võta arutluse piltlikustamiseks kaasa mingi väike lõks (nt
hiirelõks).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Selgita, et see õppetund on pühendatud Joosuale, prohvetile, kes juhtis Iisraeli
lapsi tõotatud maa vallutamisel. Joosuat prohvetiks kutsudes andis Issand talle
nõu: „Ole vahva ja tugev” (Jos 1:6). Kirjuta see lause tahvlile. Võta välja paberi-
leht ja raamat. Palu kellelgi klassist paber serviti seisma panna ja püüda raama-
tut sellel tasakaalus hoida.

Pärast edutuid üritusi, selgita, et on üks viis, kuidas paber raamatu ülalhoidmi-
seks piisavalt tugevaks muuta. Keera paber rulli, kinnita rull kummipaela või
kleeplindiga. Pane rull tasasele pinnale seisma. Aseta raamat ettevaatlikult selle
peale. (Õnnestumise huvides võiksid seda enne tundi järele proovida.)

Selgita, et Joosua sai tugevaks, kui ta lasi Jumalal oma iseloomu kujundada.
Nõnda on ka meiega. Kui me laseme Jumalal oma iseloomu kujundada, saame
tugevaks ja võime korda saata tegusid, mida Issand meilt ootab.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Neljakümne kõrbes viibitud aasta jooksul andis Mooses Iisraeli rahvale Jumala
seaduse, oli oma rahva juht. Ta oli ainus juht, keda kogu iisraellaste põlvkond
teadis. Issand aga võttis ta neilt rännaku lõpus ära – just siis, kui nad seisid sil-
mitsi suure proovilepanekuga. Pidades meeles Iisraelile antud lubadusi, kasvatas
Issand üles uue juhi Joosua, kes juhtis oskuslikult tõotatud maa vallutamist ja
sinna elama asumist.

1. Issand kutsub Joosua.

Õpeta ja aruta Jos 1.

• Milliste probleemidega seisis Joosua silmitsi, kui Issand ta Moosese järel iisrael-
lasi juhtima kutsus? (Ta pidi juhtima Iisraeli Kaananimaa vallutamisel ja sinna
elama asumisel. See oli tõsine ettevõtmine. Lisaks tuli tal asuda suure juhi ase-
mele.) Mida kinnitas Issand Joosuale, kui too valmistus tõotatud maale mine-
ma? (Vt Jos 1:5.) Kuidas saab selline kinnitus olla abiks meile meie uutes
kutsetes või väljakutsetes? Kuidas on Issand teid sellises olukorras aidanud?

• Millist käsku kordas Issand kolm korda Jos 1:6–9? Mille tegemiseks pidi
Joosua Issanda sõnul olema vahva ja tugev? (Vt Jos 1:7. Juhi tähelepanu, et
kuigi Joosua pidi olema vahva ja tugev sõjatandril, vajas ta ka moraalset vah-
vust – vaprust teha seda, mis on õige.) Milliste tugevust ja moraalset vahvust
nõudvate väljakutsetega puutume me kokku tänapäeval? Milliseid näiteid
moraalsest vahvusest võiksite tuua?

• Mida käskis Issand Joosual kordamineku saavutamiseks teha? (Vt Jos 1:8.
Selgita, et käsuõpetuse raamat on pühakiri.) Miks oli pühakirjade uurimine
Joosuale tema ülesande kordaminekuks tähtis? Kuidas on järjepidev pühakir-
jade uurimine abiks meile?

2. Iisraellased ületavad Jordani jõe kuiva jalaga. Nende usu väega hävitatakse
Jeeriko.

Õpeta ja aruta Jos 3–4 ja 6.

• Kui iisraellased pidid asuma ületama Jordani jõge, olid selle kaldad üle ujuta-
tud. Kuidas näitas Issand Iisraeli lastele, et Ta on Joosua kõrval, nõnda nagu
Ta oli olnud ka Moosese kõrval? (Vt Jos 3:7–8, 14–17; 4:14. Vajadusel selgita,
et seaduselaegas oli kaasaskantav altar, mille sees olid pühad ülestähendused,
k.a Moosese omad, ning kivilauad kümne käsuga.) Kuidas Issand näitab
meile, et Ta suunab ja innustab elavat prohvetit nii nagu muistseidki
prohveteid?

• Mida pidid laegast kandnud preestrid tegema, enne kui Jordani jõe veevool
katkes? (Vt Jos 3:13–17. Neil tuli laegast kandes astuda üle kallaste ajavasse
jõkke.) Milliseid samataolisi asju laseb Issand meil mõnikord teha?

Vanem Boyd K. Packer on öelnud:

„Varsti pärast seda, kui mind üldjuhiks kutsuti, pöördusin ma nõu saamiseks
vanem Harold B. Lee poole. Ta kuulas väga hoolikalt mu mure ära ja soovitas
minna president David O. McKay jutule. President McKay andis mulle nõu,
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kuidas peaksin toimima. Tahtsin väga kuuletuda, kuid ei näinud ühtegi või-
malust teha nii, nagu ta mulle oli soovitanud.

Ma läksin uuesti vanem Lee juurde ja ütlesin talle, et ei näe mingit võimalust
tema soovituse järgi talitada. Vanem Lee lausus: „Häda on selles, et sa tahad
kohe alguses lõppu ära näha.” Mina vastasin, et oleks hea, kui näeksin
vähemalt paari sammu võrragi ettepoole. Sellele järgnes elu õppetund: 
„Pead õppima minema nii kaugele, kui valgus paisab, ja mõned sammud
pimedussegi. Siis ilmub valgus ja näitab sulle eesseisvat teed.”” (The Edge 
of the Light. – BYU Today, märts 1991, lk 22–23.)

• Miks püstitas Iisrael pärast Jordani jõe ületamist mälestusmärgi kaheteistküm-
nest kivist? (Vt Jos 4:1–9. See pidi olema tunnistuseks Issanda väest tulevaste-
le põlvedele, meeldetuletuseks, et Issand õnnistab ka neid, nii nagu ta oli
õnnistanud nende isasid.) Millised isiklikud mälestused meenutavad teile
Jumala väge teie elus? (Vastuste hulka võivad kuuluda sakrament; Kristuse,
templite ja prohvetite pildid; pühakirjad ja päevikusse talletatud vaimsed ko-
gemused.) Kuidas õnnistavad need mälestused teiste elusid? (Vt Jos 4:21–24.)

Tunnista, et Issand vastab iga uue põlvkonna palvetele, annab neile õnnistusi
ja ilmutusi ning saadab korda imelisi tegusid. Palu tunnis osalejatel, kellele
oled selle eelnevalt ülesandeks teinud, rääkida kogemustest, mis tuletavad
neile meelde Jumala väge ja armastust.

• Palu tunnis osalejal, kellele oled selle eelnevalt ülesandeks teinud, kirjeldada
Jeeriko langemist, otsekui oleks ta ise selle tunnistaja olnud (Jos 6). Mis põh-
justas Jeeriko müüride langemise? (Vt Hb 11:30.) Kuidas avaldus iisraellaste
teos nende usk?

• Kes Jeeriko elanikest ainsana pääsesid? (Vt Jos 6:17, 22–25; vt ka Jos 2:1–15.)
Mida me võime õppida Raahabi ja tema pere pääsemisest?

3. Joosua ja tema rahvas teevad lepingu Issanda teenimiseks.

Õpeta ja aruta Jos 23 ja 24:14–31.

• Elu lõpu poole tuletas Joosua iisraellastele meelde, mida Jumal oli nende
heaks teinud. Joosua andis neile nõu ka püüniste ja lõksude vältimise kohta.
Kui sa võtsid kaasa väikese lõksu, siis näita, kuidas see töötab. Kui sa lõksu
kaasa ei võtnud, siis kirjelda, kuidas see töötab. Mida peaksime tegema, et
vältida püünisesse sattumist? (Esmalt peame mõistma, et tegemist on lõksuga,
ja seejärel sellest eemale hoidma.)

• Oma viimases nõuandes käskis Joosua Iisraelil „hoida Jehoova poole”, mitte
„[Kaanani] rahvaste jäänuste poole” (Jos 23:8, 12. Juhi tähelepanu, et antud
kontekstis tähendab hoidma kokkukleepimist või ühendamist). Kuidas saame
maailma poole hoidmise asemel „hoida Jehoova poole”? Kuidas oleks
Kaanani rahvaste poole hoidmine olnud iisraellastele lõksuks ja püüniseks?
Millised on mõned sellesinase maailma lõksud ja püünised, millega meie
tänapäeval kokku puutume?

• Millist tähtsat nõu andis Joosua elu lõpus? (Vt Jos 24:14–15.) Kelle teenimi-
seks sõlmisid Joosua ja Iisrael lepingu? (Vt Jos 24:15–18, 21–25, 31.) Miks ei
saa keegi üheaegselt teenida tõelist Jumalat ja maiseid jumalaid?

18. õppetund
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• Miks on tähtis täna Issandat teenida? Kuidas saame näidata, et tahame 
seda teha?

Vanem Marvin J. Ashton on öelnud: „Joosua tuletab meile meelde, kui tähtis
on otsustamisel aega mitte raisata: „Valige endile täna, keda te tahate teenida:
… Aga mina ja mu pere, meie teenime Jehoovat!” (Jos 24:15) Mitte homme,
mitte siis, kui valmis oleme, mitte siis, kui sobib, vaid täna – valige otsekohe,
keda te tahate teenida! Tema, kes meid end järgima kutsub, on oma Vaimu ja
mõjujõuga alati meie ees tempot seadmas. Ta on kaardistanud ja märgistanud
raja, avanud väravad ja näidanud kätte tee. Ta on kutsunud meid tulema
Tema juurde ja parim aeg tunda Temast kui kaaslasest rõõmu on nüüd kohe.
Parim viis rajale jõuda ja sinna jääda on teha, nagu tegi Jeesus – pühenduda
täielikult Tema Isa tahte täitmisele” (Conference Report, apr 1983, lk 41; või
Ensign, mai 1983, lk 30–31).

Kokkuvõte Joosua viimane nõuanne iisraellastele sisaldas sama kohustust, mille andis
Issand, kui kutsus Joosua prohvetiks – olla tugev ja vahva (Jos 23:1–6). See ko-
hustus kehtib tänapäeval sama palju nagu tookord, sest me kõik osaleme tähtsas
vaimses võitluses hea ja halva vahel.

Vanem Ezra Taft Benson on öelnud, et turvalisuse ja rahu huvides on olulised
kaks asja: „Esiteks, usaldus Jumala vastu, ja teiseks, kindel otsus pidada kinni
käskudest, teenida Issandat, teha seda, mis on õige… Issand on teinud ilmutus-
tes väga selgeks, et isegi kui ajad on rasked, kui meie ümber on kiusatused ja
patt, kui meid on haaranud kindlusetuse tunne, kui inimeste südamed löövad
araks ja hinge täidab äng, ei pea me kartma, kui usaldame Jumalat ja peame
kinni tema käskudest” (Conference Report, okt 1950, lk 146).

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Eduka juhi asemele asumine

• Paljud inimesed, nagu Joosua ja Brigham Young, kutsuti suurte juhtide ase-
mele. Millised väljakutsed neil seoses sellega ees seisid? Mis aitas neil saavuta-
da edu? Mida saame teha meie, et olla edukad, kui oleme asunud kellegi
kohale, kes on silma paistnud olgu tööl, kirikus, koolis või kodus?

2. Teiste inimeste isiklike pattude tagajärjed

• Õpeta Jos 7. peatükist lugu Aakanist. Aakani sõnakuulmatuse tõttu said
iisraellased Ai rahvalt lüüa (Jos 7:1–5). Mida Aakan tegi, et nõnda läks? (Vt
Jos 7:20–21. Ta tõi Iisraeli peale Issanda pahameele, kui ei kuuletunud Talle 
ja omastas Jeerikost saadud sõjasaagist kuue ja raha.)

• Kuidas seonduvad Aakani patuse teo tagajärjed sellega, et ka meie isiklikud
patud võivad avaldada mõju teistele inimestele? Miks oleks ekslik mõelda, et
meie teod on meie enda asi ega tee haiget teistele? (Too soovi korral näiteid,
kuidas ühe inimese teod võivad avaldada mõju teistele: purjus juhi põhjusta-
tud avarii võib muuta süütute inimeste elu, kes avariis vigastada saavad; ini-
mene, kes pühapäevakooli tundi segab, häirib teiste keskendumist ja Vaimu
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tundmist; inimene, kes paneb toime seksuaalseid patte või ei ela Tarkuse 
Sõna järgi, toob teistele valu ja kannatusi; truudusetu abikaasa võib lõhkuda
perekonna ja põhjustada süütutele pereliikmetele suurt südamevalu; kui
Kiriku liige ei järgi Issandat, võib ta takistada kogu Kirikul saada Issanda
õnnistusi.)

Vanem James E. Faust on öelnud: „Isiklikud valikud polegi isiklikud – neil
kõigil on ühiskondlikud tagajärjed… Meie ühiskond on selle kogusumma,
mida miljonid oma isiklikus elus teevad. Sellel isikliku käitumise kogusummal
on ulatuslikud ülemaailmsed tagajärjed. Täiesti isiklikke valikuid pole ole-
mas” (Conference Report, apr 1987, lk 101; või Ensign, mai 1987, lk 80).

3. Kaaleb saab endale Hebroni maa

• Jos 14 kirjeldab, kuidas Kaaleb sai Joosualt Hebroni maa. Miks sai Kaaleb
Hebroni maa endale? (Vt Jos 14:6–14. Juhi tähelepanu, et lauset „käis täiesti
Jehoova järel” korratakse salmides 8, 9 ja 14.)

President Spencer W. Kimball on rääkinud, kuidas ta Kaalebit imetleb, ja on
juhtinud tähelepanu mõnedele asjadele, mida temalt õppida:

„Me võime õppida Kaalebilt midagi väga oluliust. Nõnda nagu Kaaleb pidi
pärandi saamiseks vaeva nägema ning truuks ja ustavaks jääma, nii tuleb ka
meil meeles pidada, et kuigi Issand on lubanud anda meile koha oma ku-
ningriigis, peame me püüdma olla ikka ja alati ning kogu südamest selle
autasu väärilised.

Kaaleb lõpetas oma liigutava avalduse palve ja üleskutsega, mille vastu mu
süda tunneb täit poolehoidu. Hiiglased anaklased elasid ikka veel tõotatud
maal ja neist tuli jagu saada. Kaaleb, kes oli sellal 85-aastane, ütles: „Anna …
mulle see mäestik” (Jos 14:12).

Niisugused on minu tunded töö vastu praegu. Meie ees seisavad suured välja-
kutsed, hiiglaslikud võimalused, millega toime tulla. Ma tervitan neid põne-
vaid arenguväljavaateid ja tahan öelda Issandale alandlikult: „Anna … mulle
see mäestik”, anna mulle need väljakutsed” (Conference Report, okt 1979, 
lk 115; või Ensign, nov 1979, lk 79).

4. „Valige endile täna, keda te tahate teenida”

Kui sul on võimalik kasutada Vana Testamendi videofilmi Old Testament Video
Presentations (53224), näita sellest kuueminutilist lõiku araabia täkust, kelle kuu-
lekus nälja ja januga proovile pannakse: „Valige endile täna, keda te tahate tee-
nida” (Choose You This Day Whom Ye Will Serve).

18. õppetund
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19.
õppetund

Kohtumõistjate valitsemisaeg

Km 2; 4; 6–7; 13–16

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid otsima selliseid asju, mis teeksid nad meie väljakut-
seterohkes maailmas evangeeliumi järgi elamisel tugevamaks.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Km 2:6–23. Usust taganemine saab alguse, kui Iisraeli laste pealekasvav
põlvkond hülgab Issanda ja asub teenima ümberkaudsete rahvaste
jumalaid.

b. Km 4:1–16. Baarak saab käsu vabastada Iisrael Kaananimaa kuninga Jaabini
käest (4:1–7). Ta on nõus minema, kui Deboora tuleb koos temaga (4:8–9).
Deboora ja Baarak päästavad Iisraeli kaananlaste käest (4:10–16).

c. Km 6–7. Giideon saab käsu vabastada Iisrael midjanlaste käest (6:1–24). Ta
hävitab öösel koos kümne mehega Baali altari (6:25–35). Issand veenab
Giideoni, et aitab teda ja annab talle kaks tunnustähte (6:36–40). Giideon
koos 300 mehega vabastavad Iisraeli midjanlaste käest (7:1–25).

d. Km 13–16. Ingel teatab Simsoni vanematele, et nad peavad kasvatama ta
nasiiriks (13:1–25). Simson teeb suuri vägitegusid, kuid murrab mitmeid
nasiiritõotusi (14–15). Simson annab järele Deliila ahvatlustele, tema juuk-
sed lõigatakse ära, ta kaotab oma jõu, langeb vilistite kätte vangi ja sureb,
lastes nende templil kokku variseda (16:1–31).

2. Täiendav lugemine: Pühakirjajuht, „Kohtumõistjate raamat”.

3. Soovi korral võid lasta tunnis osalejatel valmistada ette lühiülevaade ühest
või enamast tunnis käsitlemisele tulevast pühakirjaloost.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

President Gordon B. Hinckley on rääkinud, kuidas ta istutas oma aeda noore
puu, kuid ei pannud sellele tugesid, et aidata tal sirgena kasvada. Aja möödudes
surusid tuuled puukese ühele küljele kaldu. President Hinckley mõistis, et kui ta
oleks puukese ära toestanud, oleks see suutnud seista sirgena, kuni saab küllalt
tugevaks, et tuultele ise vastu panna. (Conference Report, okt 1993, lk 77–78;
või Ensign, nov 1993, lk 59.)

Selgita, et vahel oleme ka meie nagu see noor puu ega suuda tuultele (Saatana
kiusatustele) omal jõul vastu panna. Kohtumõistjate raamatus kõneldakse
„tugedest”, mis võiksid meid aidata. Joonista tahvlile noor puu, mis on seotud
nelja toe külge. Käsitledes õppetunnis nelja pühakirjalugu, märgista iga tugi
järgnevalt:



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Iisraellased vallutasid Joosua juhtimisel suure osa tõotatud maast. Pärast Joosua
surma polnud Iisraelil enne prohvet Saamueli ja kuningas Sauli tulekut enam
üht ja ainust juhti. Sel ajavahemikul teenisid Iisraeli valitsejate ja sõjapealikute-
na 12 kohtumõistjat. Valdav osa nende valitsemisajast möödus traagiliselt, kuna
Iisraelil tuli läbi elada mitmeid usust taganemise, orjuse, meeleparanduse ja
vabastamise perioode.

Mõnevõrra tasakaalustavad traagilisi ajaloosündmusi lood ustavaks jäänud ini-
mestest, kes olid vägevaks eeskujuks, kuidas rakendada usku ja jääda kindlaks
usust taganevas maailmas. Deboora ja Giideon olid mõlemad õigemeelsed
kohtumõistjad, kelle Issand kasvatas Iisraeli vabastajateks. Suurelt jaolt tänu
Deboora usule vabastati Iisrael kaananlaste sõjaväe käest. Giideoni usaldus
Issanda vastu võimaldas tema 300-mehelisel sõjaväel midjanlastest imekombel
võitu saada.

1. Õigemeelsete lapsevanemate jõud ja õigelt suunalt lahkumise tagajärjed

Õpeta ja aruta Km 2:6–23.

• Kohtumõistjate raamatus läbisid Iisraeli lapsed mitu õigemeelsuse ja usust
taganemise perioodi (vt joonis „Usust taganemise periood Kohtumõistjate
raamatus”, lk 88). Millest algas iisraellaste pealekasvava põlvkonna usust taga-
nemine? (Vt eriti Km 2:10, 12, 17, 20 ja 22. Soovita klassil ära märkida võt-
mesõnad, mida salmid sisaldavad. Juhi tähelepanu, et Iisraeli lapsed lükkasid
kõrvale Jumala ning oma vanemate tavad ja lepingud.)

• Miks eiravad lapsed vahel oma vanemate õigemeelseid õpetusi ja tavasid?
Kuidas saavad vanemad aidata oma lastel ustavad olla? Kuidas on teie vanemad
ja teised pereliikmed aidanud teil kinni pidada õigemeelsetest eluviisidest?

• Kuidas märgata esimesi märke usust taganemisest? Kuidas selle vastu võidelda?
Kuidas aidata pere liiget või sõpra, kes tõeteelt kõrvale on kaldumas?

õigemeelsed
lapsevanemad

usk Jumalasse

õigemeelsed
sõbrad

lepingud

87



2. Deboora – õigemeelse sõbra jõud

Tee lühiülevaade Deboora ja Baaraki loost Km 4:1–16 järgi või lase seda teha
mõnel tunnis osalejal.

• Mida käskis Issand Baarakil teha? (Vt Km 4:6–7.) Mida Baarak sellest ülesan-
dest arvas? Millistel tingimusel nõustus Baarak Siisera ja tema üheksasaja
raudsõjavankri vastu minema? (Vt Km 4:8.) Miks nõustus Baarak Siisera vastu
astuma üksnes siis, kui Deboora temaga kaasa tuleb?

• Mis teile Debooras muljet avaldab? Millised omadused olid Debooral, aga
Baarakil mitte? (Vt Km 4:4–9, 14.)

• Mida on meil Debooralt õppida, kui tahame olla kellelegi tõeline sõber? (Üks
asi, mida õppida on see, et tõelised sõbrad innustavad meid kuuletuma
Issandale, ja annavad meile jõudu teha seda, mis on õige.) Kuidas on teie
sõbrad aidanud teil rasketest väljakutsetest võitu saada või Issanda käskudele
kuuletuda? Kuidas saaksime olla paremad sõbrad?

Lase tunnis osalejatel kirja panna oma sõprade nimed ja seejärel endalt küsi-
da: 1) kas ma olen oma sõpradele olnud niisugune sõber nagu Deboora ja 
2) kas need sõbrad on olnud minu jaoks sellised nagu oli Deboora?

3. Giideon – Jumalasse uskumise jõud

Tee lühiülevaade Giideoni loost Km 6–7 järgi või lase seda teha mõnel tunnis
osalejal.

• Mida käskis Issand Giideonil teha? (Vt Km 6:14.) Mida Giideon vastas? 
(Vt Km 6:15.)

• Kuidas Issand veenis Giideoni, et Tema on käskinud Giideonil Iisrael päästa
ning et Ta on temaga ja aitab teda? (Vt Km 6:16–23, 36–40; 7:9–15.)

• Kui Giideon uskus, et Issand tõepoolest käskis tal Iisrael päästa, jätkas ta usus.
Miks tahtis Issand, et Giideoni 32 tuhande meheline sõjavägi kärbitaks mid-
janlastega võitlemiseks kolmesajani? (Vt Km 7:2. Issand tahtis, et iisraellased
usaldaksid Teda ja tunnistaksid Tema, mitte enda väge.) Kuidas õpetab Issand
meid tänapäeval Teda usaldama ja Tema väge tunnistama?

• Mis juhtus, kui Giideon ja tema 300 meest kohtasid midjanlasi? (Vt 
Km 7:16–23.) Miks lasi Giideon oma meestel hüüda: „Jehoova ja Giideoni

USUST

TAGANEMISE

PERIOOD

KOHTUMÕISTJATE

RAAMATUS

PÄÄSEMINE

ALANDLIKKUS JA
MEELEPARANDUS

USUST
TAGANEMINE

ORJUS

VABADUS
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mõõk”? (Vt Km 7:20. Giideon teadis ja tahtis, et ka tema mehed teaksid, et
Issand on nendega.)

• Mida on meil Giideonilt õppida? Kuidas on Issand aidanud teil teha midagi,
mida Ta on teilt palunud, mis aga on olnud teie jaoks väga raske? (Kui klass
räägib oma kogemustest, siis tunnista, et kui Issand meil midagi teha käsib,
aitab Ta meil selle ka lõpuni viia.)

4. Simson – lepingute jõud ja nende murdmisega kaasnevad tagajärjed

Tee lühiülevaade Simsoni loost Km 13–16 järgi või lase seda teha mõnel tunnis
osalejal.

• Kuidas Simsoni ema, kes oli sigimatu, sai teada, et ta saab poja? (Vt Km 13:2–3.)
Mida rääkis ingel Simsoni emale pojast, kes talle sünnib? (Vt Km 13:4–5. Selgita,
et nasiirid sõlmisid Issandaga lepingud, et hoiduvad maailma asjadest ja on
Tema ees pühad. Nasiiritõotus on kirjas 4Ms 6:2–6, 8.)

• Millised õnnistused andis Issand Simsonile aitamaks tal täita oma ülesannet
ja päästa Iisrael vilistite käest? (Vt Km 13:24–25; 14:5–6, 19; 15:14–15. Issand
andis talle füüsilise ja vaimse jõu.)

• Nasiiri ja Iisraeli koja liikmena sõlmis Simson Issandaga lepinguid. Ometi
murdis ta peagi oma nasiiritõotust ja Iisraeli koja liikmena sõlmitud lepin-
guid. Milliseid tõotusi ja lepinguid Simson murdis? (Mõned neist allpool.)

a. Ta abiellus Iisraeli lepingukoja väliselt (Km 14:1–3).
b. Tal oli kõlvatu suhe hooranaisega (Km 16:1).
c. Ta laskis oma juuksed ära lõigata (Km 16:4–20).

• Millised tagajärjed olid sellel, et Simson oma lepinguid rikkus? (Vt Km
16:17–21. Ta jäi ilma oma vaimsest ja füüsilisest jõust ning vilistid tegid ta
pimedaks ja panid ahelatesse. Vajadusel selgita, et Simsoni juuksed ei olnud
tema füüsilise jõu allikaks. Pigem olid tema juuksed Issandaga sõlmitud lepin-
gu märgiks ja kui need ära lõigati, võttis Issand temalt füüsilise jõu, kuna le-
ping oli murtud.) Mis juhtub meiega, kui me oma lepinguid rikume? Millised
on meie ja Issanda vaheliste lepingute tunnusmärgid?

• Issandaga sõlmitud lepingud on jõu, juhatuse ja pühendumise allikaks.
Milliseid lepinguid me sõlmime Issandaga? Kuidas on need lepingud teid tu-
gevamaks teinud? (Lepingud aitavad vastu seista Saatana püüdlustele meid
pimedaks teha või aheldada.)

• Simsoni võimalused olid suured. Tema sünnist teatanud ingel ütles, et temaga
algab Iisraeli päästmine vilistite käest. Issand õnnistas teda paljude andidega,
sealhulgas suure füüsilise jõuga. Millised nõrkused põhjustasid tema allakäi-
gu? (Vt Km 15:7; 16:1; ÕL 3:4. Võimalikud vastused: oma himude rahuldami-
ne, kõlblusetus, kättemaksuiha, lepingute rikkumine.) Kuidas jagu saada
nõrkustest, mis takistavad meil rakendada kõiki oma võimeid?

19. õppetund
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Kokkuvõte Selgita, et Joosua raamatus sõdisid iisraellased kaananlaste vastu ja olid võidu-
kad paljudes lahingutes. Kohtumõistjate raamat aga annab teada, et iisraellased
hakkasid vaimselt manduma, sest lasksid end mõjutada kaananlaste kommetest
ja ebajumalatest. Meiegi puutume kokku samasuguste vaimsete lahingutega.
Tunnista, et oleme võitmatud, kui 1) järgime õigemeelsete vanemate ja
esivanemate tavasid, 2) leiame häid sõpru, 3) kasvatame usku Issandasse ja 
4) peame kinni lepingutest.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Vanemate osa laste maisuses (Km 1:28)

• Iisraellaste pealekasvava põlvkonna läbikukkumine ustavaks jäämisel polnud
tervenisti nende endi süü. Mida räägitakse Km 1:21, 27–33 ja 2:1–4 läbikuk-
kumise põhjustest? (Üks põhjus oli see, et lapsevanemad ei ajanud kaananlasi
välja. Vanemad olid küll piisavalt tugevad, et ümbritseva maailma mõjudele
vastu panna, nende lapsed aga mitte.)

• Kuidas jätavad mõned vanemad tänapäeval oma lapsed vajaliku kaitseta
maiste mõjude eest, korrates sama viga, mis iisraellaste „pealekasvava põlv-
konna” vanemad? (Palu tuua selle kohta konkreetseid näiteid.)

2. Imed meie päevil

• Miks arvavad mõned inimesed Giideoni kombel, et Issand tegi imesid rohkem
varasemate kui nende põlvkonna ajal? (Vt Km 6:13.) Milline roll on meil ime-
de tegemisel? (Vt Mr 7:35–38.) Millest järeldada, et Jumal jätkab imede tege-
mist tänapäeval? Kuidas märgata paremini elus aset leidvaid väikseid imesid?

3. „Et Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees” (Km 7:2)

• Miks käskis Issand Giideonil suurema osa oma sõjaväest enne midjanlastega
kohtumist koju saata? (Vt Km 7:2.) Kuidas mõned meist tänapäeval kiitlevad?
(Selle asemel et tunnistada, et meie õnnistused ja jõud pärinevad Issandalt,
väidavad mõned, et kõik, mis neil on, on nad saavutanud omaenda jõul.)
Kuidas sellisest probleemist jagu saada?

4. Kiusatuse vältimine

• Miks rääkis Simson Deliilale välja oma jõu saladuse veel pärast sedagi, 
kui naine oli teda juba kolm korda petta üritanud? (Vt Km 16:15–17.)
Võrrelge Simsoni käitumist Deliila ees Joosepi käitumisega Pootifari naise 
ees (1Ms 39:7–12). Kuidas panna vastu ilmlõpmatutele ahvatlustele või
nendest jagu saada?
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20.
õppetund

„Igaüks teab, et sa 
oled tubli naine”
Rt; 1Sm 1

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid olema niisama õigemeelsed kui olid Rutt, Noomi 
ja Hanna.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Rt 1–2. Pärast oma abikaasa surma lahkub Rutt kodunt, et minna oma
ämma Noomiga Petlemma. Petlemmas töötab Rutt Boase põldudel. Boas
näitab Ruti vastu üles lahkust.

b. Rt 3–4. Rutt heidab Boase jalgade juurde magama ja mees lubab temaga
abielluda. Nad abielluvad ja saavad lapse. Nende järeltulijate seas on ka
kuningas Taavet ja Jeesus Kristus.

c. 1Sm 1; 2:1–2, 20–21. Hannat õnnistatakse pojaga, kelle ta annab Issandale,
nagu oli lubanud. Hiljem antakse talle õnnistuseks veel lapsi.

2. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta iga tunnis osaleja jaoks kaa-
sa paber ja kirjutusvahend.

3. Kui sul on võimalik kasutada Vana Testamendi videofilmi Old Testament Video
Presentations (53224), näita sellest kolmeminutilist lõiku „Hanna usk”
(Hannah’s Faith).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Jaga välja paber ja kirjutusvahendid.

Selgita, et kuigi Ruti raamat on lühike, nähtub seal selgelt, et Rutt oli õigemeelne
naine. Seejärel esita järgmised küsimused ja palu igal tunnis osalejal kirjutada
vastused oma paberilehele:

• Kui sinu iseloomu tuleks kirjeldada vaid mõne sõnaga, milliseid sõnu sa kuul-
da sooviksid? Mida sa saaksid teha sel nädalal, et soovitud kirjeldus sinu koh-
ta kehtiks?

Selgita, et käesolevas tunnis räägitakse Ruti ja veel kahe naise, Noomi ja Hanna
õigemeelsusest.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Rutt lahkub kodunt, et minna koos Noomiga Petlemma.

Õpeta ja aruta Rt 1–2.



• Miks läks Noomi koos perega Moabisse? (Vt Rt 1:1–2.) Miks naasis Noomi pä-
rast oma abikaasa ja poegade surma Petlemma? (Vt Rt 1:6. Petlemm oli tema
kodu ja näljahäda seal oli lõppenud.)

• Noomi pojad olid Moabis abiellunud moabi naiste Orpa ja Rutiga (Rt 1:4).
Milles väljendus Noomi armastus ja hool oma miniate vastu, kui nad koos
temaga Petlemma poole teele asusid? (Vt Rt 1:7–13.) Mida on meil õppida
Noomi suhtumisest oma miniatesse, kui silmas pidada omaenda peresuheteid?

• Üks Noomi miniatest, Orpa, läks tagasi oma pere juurde, kuid Rutt, teine mi-
nia, oli kindlalt otsustanud minna koos Noomiga Petlemma. Mida kõnelevad
Ruti kohta tema Noomile antud lubadused Rt 1:16–17? (Rutt oli armastav, us-
tav ja ohvrimeelne.) Kuidas võiksime meie oma perekonnas suuremat ühte-
kuuluvustunnet üles näidata? Kuidas olla niisama isetu, kui oli Rutt?

• Millest tuli Rutil loobuda, kui ta Noomiga Petlemma minna otsustas?
(Võimalikud vastused: kodumaast, perest, sõpradest, usust.) Mis kasu oli Rutil
sellest, et ta Noomiga kaasa läks? (Ta sai Jeesuse Kristuse evangeeliumi; vt 1.
täiendav soovitus.) Mida õppida Rutilt evangeeliumi nimel ohverdamisest?

• Mida tegi Rutt pärast Petlemma minekut selleks, et endale ja Noomile toitu
muretseda? (Vt Rt 2:2. Selgita vajadusel, et järelnoppija oli inimene, kellel oli
lubatud korjata viljapäid, mis pärast lõikust põllule maha jäid.) Kelle põllul
Rutt viljapäid noppis? (Vt Rt 2:1, 3.) Millega Rutt Boasele muljet avaldas? 
(Vt Rt 2:5–7, 11. Boas nägi, et Rutt on tubli töötegija. Lisaks teadis ta kõike,
mida Rutt Noomi heaks oli teinud.) Milles väljendus Boase lahkus Ruti vastu?
(Vt Rt 2:8–9, 14–16.)

• Milles väljendus Ruti isetus, kui ta viljapõllult koju jõudis? (Vt Rt 2:14, 17–18.
Rutt viis nopitud vilja koju Noomile ja tõi ämmale ka veidi toitu, mis ta oma
lõunasöögist kõrvale oli pannud.) Kuidas on teid õnnistatud teiste inimeste
isetute tegudega?

2. Rutt ja Boas abielluvad ja saavad lapse.

Õpeta ja aruta Rt 3–4.

• Noomi andis Rutile nõu käituda tava järgi, mis andis lootust, et Boas ta nai-
seks võtab (Rt 3:1–5). Heita magama Boase jalgade juurde, tähendas abielu-
ettepanekut. Mida kõneleb Ruti tunnetest Noomi vastu see, et ta tema
nõuannet kuulda võttis?

• Kuidas reageeris Boas, kui leidis Ruti oma jalgade juures magamas? (Vt 
Rt 3:8–15. Selgita, et kui Rutt ütles: „Laota hõlm oma ümmardaja peale”,
mõtles ta sellega „hoia ja kaitse mind, hooli minust”.) Mis tingimusel nõus-
tus Boas Rutiga abielluma? (Vt Rt 3:11–13. Selgita, et kui Ruti mees suri, oleks
temaga pidanud abielluma mehe lähim meessoost sugulane. Boas lähim
meessoost sugulane ei olnud, kuid nõustus Rutiga abielluma, kui lähim mees-
soost sugulane seda teha ei soovi.)

• Kuidas suhtus Petlemma rahvas Rutisse? (Vt Rt 3:11.) Mis kasu oli tal sellest
suhetes Boasega? Miks on tähtis, et meie pereliikmed, sõbrad ja naabrid teak-
sid, millesse me usume ja millistest väärtustest lugu peame?

• Mida Boas tegi, kui oli andnud Rutile lubaduse temaga abielluda? (Vt Rt 3:15;
4:1–8.) Kuidas näitas Boas, et ta on laitmatult aus mees? (Vt Rt 4:9–10, 13. 
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Ta täitis Rutile antud lubaduse ja pidas au sees oma kohustust naise surnud
abikaasa ees.)

• Kes kuulsatest Iisraeli kuningatest oli Ruti ja Boase järeltulija? (Üks nende
lapselapselastest oli kuningas Taavet; vt Rt 4:17, 21–22.) Kes oli veel Ruti ja
Boase järeltulija? (Jeesus Kristus; vt Mt 1:5–16; Jh 7:42.)

• President Thomas S. Monson on nimetanud Rutti kangelannaks (Conference
Report, okt 1974, lk 156; või Ensign, nov 1974, lk 108). Miks on Rutt kange-
lanna? (President Monson ütles, et Rutt on eeskujuks oma truuduse ja lojaal-
susega. Tunnis osalejad võiksid anda veel vihjeid, miks Rutti kangelannaks
võib nimetada.)

3. Hannat õnnistatakse pojaga, kelle ta annab Issandale, nagu oli lubanud.

Õpeta ja aruta 1Sm 1.

• Elkana naine Hanna ei saanud lapsi. Ta käis igal aastal templis, nuttis ja pal-
vetas, et saaks endale poja (1Sm 1:1–7). Mida tõotas Hanna Issandale 1Sm
1:11? Mida see tõotus Hanna kohta kõneleb? (Ta oli naine, kelle usk oli suur;
tunnis osalejad võivad välja pakkuda veel teisigi vastuseid.)

• Kes nägi pealt, kuidas Hanna templis palvetas? (Vt 1Sm 1:9–12.) Mida ütles
Eeli Hannale tõotuse kohta, mille naine Issandale andis? (Vt 1Sm 1:17.) Mida
tundis Hanna pärast seda, kui oli Eeli ära kuulanud? (Vt 1Sm 1:18.) Kuidas
saavad Kiriku juhid meile meie muredes abiks olla?

• Hanna ütles Eelile, et on „oma hinge Jehoova ees välja valanud” (1Sm 1:15).
Kuidas saame meie muuta oma palved siiramaks ja tähendusrikkamaks?

• Mis juhtus pärast seda, kui Hanna oli Issandale oma tõotuse andnud? 
(Vt 1Sm 1:19–20.) Kuidas Hanna pärast Saamueli sündi oma tõotust pidas?
(Vt 1Sm 1:21–28.) Milliseid tõotusi anname meie Issandale? (Võimalikud
vastused: ristimisel ja templis Temaga sõlmitud lepingud.) Mida on meil
õppida Hannalt, et usinamalt oma tõotustest kinni pidada?

• Mida võis Hanna tunda, kui Saamueli Issanda teenistusse andis? Mida palub
Issand meil Talle anda? Kuidas me sellesse suhtuma peaksime? (Me peaksime
andma heal meelel, sest meenutagem, et kõik, mis meil on, tuleb Issandalt.)

• Kui Hanna tõi Saamueli templisse, tegi ta Issandale ohverdusi ja laulis kiidu-
laule (1Sm 1:24–25, 28; 2:1–2). Miks on oluline tänada Issandat Temalt saa-
dud õnnistuste eest?

• Hanna ootas palju aastaid, enne kui teda lastega õnnistati (1Sm 1:2; 2:21).
Milliseid teisi Piibli tegelasi on õnnistatud, kui nad on kannatlikult Issandalt
õnnistusi oodanud? Mida ütleb maailm selle kohta, millal me peaksime oma
tahtmist saama? Mida ütleb Issand? Kuidas õppida kannatlikult ootama õn-
nistusi, mis tulevad siis, kui Issand heaks arvab?

Kokkuvõte • Milliseid õigemeelseid omadusi võime näha Rutis, Noomis ja Hannas?
(Kirjuta need tahvlile.)

Innusta tunnis osalejatel arendama endaski Ruti, Noomi ja Hanna õigemeelseid
omadusi. Tunnista, et nende omaduste arendamine toob meid lähemale meie
Päästjale Jeesusele Kristusele.

20. õppetund
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Usule pöördunud paganate vastuvõtmine Aabrahami lepingusse

Selgita, et Rutt polnud sünnipärane iisraellanna. Moabist lahkudes ja koos
Noomiga Petlemma minnes jättis ta oma usu ja järgnes Iisraeli Jumalale, öeldes
Noomile: „Sinu Jumal on minu Jumal” (Rt 1:16). Boasega abielludes sai Rutist
Iisraeli kuningliku soo liige, kuningas Taaveti ja Jeesuse Kristuse esivanem.

• Kuidas peegeldab Ruti pöördumine ja Iisraeli kotta vastuvõtmine Kristuse
suhtumist neisse, kes soovivad liituda Tema Kirikuga? (Vt 2Ne 26:33; Al
19:36; 3Ne 21:6.) Kuidas aidata uutel pöördunutel tunda end Kirikus
teretulnuna?

2. Õigestimõistmine

• Kui preester Eeli nägi Hannat templis palvetamas, mõistis ta teda esiti valesti,
arvates, et „ta oli joobnud” (1Sm 1:13). Milline oht kaasneb sellega, kui hin-
nata inimesi üksnes väliste tundemärkide järgi? Kuidas sellest hoiduda?

• Vanem Hugh B. Brown on öelnud: „Kui ma inimeste üle otsustamisel eksin,
eksin meelsamini nende kasuks” (Eugene E. Campbell ja Richard D. Poll.
Hugh B. Brown: His Life and Thought, 1975, lk 225). Kuidas saaksime meie seda
põhimõtet rakendada?

3. Murest ja vaevast lahti templis

• Kus andis Hanna Issandale oma tõotuse? (Vt 1Sm 1:9–11.) Kuidas saab
templiskäimine meid meie murede ja vaevade juures aidata?

Vanem John A. Widtsoe ütles: „Ma usun, et oma murede ja vaevadega hõiva-
tud inimene lahendab oma probleemid Issanda kojas paremini ja kiiremini
kui kusagil mujal. Kui ta enda ja oma surnute eest templitööd teeb, annab ta
vägeva õnnistuse neile, kes on varem lahkunud ja … ka talle endale tuleb
õnnistus, sest kõige ootamatumal hetkel, templis või väljaspool templit, saab
ta ilmutusena lahenduse probleemidele, mis talle tuska valmistavad. See and
saab osaks neile, kes korrapäraselt templis käivad” (Conference Report, tsitee-
rinud David B. Haight, okt 1990, lk 76; või Ensign, nov 1990, lk 61).
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21.
õppetund

Kes austab Jumalat, 
seda austab Tema
1Sm 2–3; 8

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, milliseid õnnistusi võime saada, kui seame
Issanda kõrgemale endast, teistest inimestest ja maailmast, ning oleme
meelepärased ennekõike Temale.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Sm 2:12–17, 22–25. Eeli pojad panevad toime üleastumisi ja nende isa
annab neile nõu.

b. 1Sm 2:27–36; 3:12–14. Jumalamees hoiatab Eelit pahelisuse tagajärgede
eest tema perekonnas.

c. 1Sm 3. Issand kutsub Saamueli ja Saamuel kuuletub.
d. 1Sm 8. Iisraellased tahavad endile kuningat, „nagu on kõigil rahvail”.

Saamuel hoiatab neid sellise valiku ohtlikkuse eest.

2. Soovi korral lase ühel tunnis osalejal valmistada ette lühiülevaate Saamueli
kutsumisest (1Sm 3), ja teisel sellest, kuidas Iisrael endale kuningat hakkas
tahtma (1Sm 8).

3. Kui oled mõelnud käsitleda tunnis trükist „Sulle, noor” (36550 124), hoolitse,
et see klassis olemas oleks.

4. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa pilt Päästjast (62572;
Kunstitööd evangeeliumist; 240). Kui sa ei tihka ise tahvlile joonistada, võta
kaasa peegel; ese, mis tähistaks teisi inimesi; maakaart, gloobus või muu ese,
mis sobiks tähistama maailma.

5. Kui võimalik, kasuta tunnis pilti „Issand kutsub noort Saamueli” (62498;
Kunstitööd evangeeliumist; 111).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Pane välja Päästja pilt ja kata see enne tunni algust kinni. Joonista tahvlile kolm
kujutist lk 96 ja kata need kinni (või pane välja kolm eespool loetletud eset ja
kata kinni). Selgita, et iga varjatud ese on seotud mingil kombel sellega, keda
me austame ja kellele püüame meeldida.

• Keda austab Issand 1Sm 2:30 järgi?

Räägi tunnis osalejatele, et selles õppetunnis käsitletakse õnnistusi, mis tulevad,
kui suhtume Issandasse lugupidavalt. Selgita, et avad ükshaaval kinnikaetud
esemed siis, kui on õige aeg.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Eeli pojad peavad endast rohkem kui Issandast.

Õpeta ja aruta 1Sm 2:12–17, 22–25.

Hofni ja Piinehas olid ülempreester Eeli pojad ning ühtlasi ka ise preestrid.
Ometi pidasid nad end kõlvatult üleval. Kui iisraellased tulid kogudusetelki
ohvreid tooma, rabasid Hofni ja Piinehas jõuga endale ohvriloomade liha, enne
veel kui rasv altaril ära põleda jõudis. Kui ohverdaja ohvrieine jaoks liha keetis,
võtsid nad osa ka sellest endale (1Sm 2:12–17). See oli tõsine üleastumine
Jumala seadustest, võrdväärne Jumala enda röövimisega. Mis veel hullem – Eeli
pojad võrgutasid naisi, kes teenisid kogudusetelgi ukse juures (1Sm 2:22).

• Milline mõju oli Eeli poegade tegudel teistele inimestele Iisraelis? 
(Vt 1Sm 2:17, 24.)

• Mida räägivad Eeli poegade teod selle kohta, keda nad au sees pidasid?
(Eemalda kate esimeselt pildilt või siis peeglilt.) Millistes eluvaldkondades
tähtsustame me vahel rohkem iseennast kui Issandat ja rahuldame Tema tah-
te asemel iseenda tahtmisi? Võimalikud valdkonnad, mida võidakse pakkuda:

a. Meelelahutus
b. Hingamispäeva pühitsemine
c. Kohtamaskäimine ja kõlbelisus
d. Paastumine
e. Kiriku kutsed

• Miks on see nõnda, et teeme teinekord tegusid, mis on meelepärased rohkem
meile endile kui Jumalale? Mis on selle tagajärjeks, kui seame enda Jumalast
ettepoole?

2. Eelile tähendavad tema pojad rohkem kui Issand.

Õpeta ja aruta 1Sm 2:27–36; 3:12–14.

• Mida oleks Eeli pidanud tegema, kui sai teada oma poegade pahelisusest? Mida
tegi tema? (Vt 1Sm 2:22–25.) Kuidas pojad sellele reageerisid? (Vt 1Sm 2:25.)

ISE TEISED MAAILM
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• Peale poegade noomimise ei teinud Eeli midagi enamat, et pärast neid kohu-
tavaid patutegusid oma perekonnas ja kogudusetelgis korda luua. Seepärast
tuli üks jumalamees teda nuhtlema, juhtides ta tähelepanu sellele, et ta on
seadnud oma pojad Jumalast ettepoole (1Sm 2:27–29). Millest selline järel-
dus? Mis pidi jumalamehe sõnul Eeli kojaga juhtuma? (Vt 1Sm 2: 30–35.)

• Millest võib järeldada, et vahel tähendab teine inimene meile rohkem kui
Jumal? (Eemalda kate teiselt pildilt või teisi inimesi kujutavalt esemelt.)
Võimalikud vastused, mida võidakse pakkuda:

a. Teeme kaaslaste õhutusel midagi sellist, millest teame, et see on vale.
b. Käitume vääralt, kuna pelgame seda, mida teised võivad meist mõelda.
c. Ei kutsu oma pereliikmeid ja sõpru eksimuste puhul korrale, sest soovime

säilitada nendega häid suhteid.

President Joseph F. Smith õpetas: „Keegi meist ei tohiks oma lapsi armastades
ja kartuses neid haavata olla nii rumalalt järeleandlik, nii mõtlematu, nii pea-
liskaudne, et ei julge piiri panna laste üleannetustele, pahategudele ja arutule
armastusele rohkem ajalike kui õigemeelsete asjade vastu” (Gospel Doctrine,
5. tr, 1939, lk 286).

• Kuidas saavad vanemad täita armastusega oma kohustusi üleannetute laste
kasvatamisel? Milline kohustus lasub lastel, kui nende vanemad püüavad
neid õigemeelselt juhatada?

3. Saamuel austab Issandat.

Õpeta ja aruta 1Sm 3. Soovi korral võid lasta mõnel tunnis osalejal teha sellest
peatükist lühikokkuvõte. Tuleta klassile meelde, et pärast seda, kui Hanna 
oli oma poja Issanda teenistusse andnud, nagu oli lubanud, teenis Saamuel
templis (1Sm 1).

• Kes rääkis Saamueliga öösel? (Vt 1Sm 3:4.) Keda arvas Saamuel hüüdjaks? 
(Vt 1Sm 3:5–6, 8). Kuidas sai Saamuel teada, et hüüdjaks oli Issand? 
(Vt 1Sm 3:8–9.)

• Kuidas Issand meiega suhtleb? (Kõige sagedamini suhtleb ta meiega Püha
Vaimu sosistuste kaudu. Lase klassil välja pakkuda veel teisigi suhtlemisviise.)
Kuidas saame valmistuda Issandalt teadete saamiseks ja nende mõistmiseks?

• Milles väljendus Saamueli austus Issanda vastu? (Eemalda kate Issanda pil-
dilt.) Sellest vesteldes võid kasutada järgmisi pühakirjasalme:

„Ma lasen enesele tõusta ühe ustava preestri, kes teeb mu südame ja hinge
järgi” (1Sm 2:35).

„Jehoova hüüdis Saamueli. Ja tema vastas: „Siin ma olen!”” (1Sm 3:4)

„Ja Saamuel vastas: „Räägi, sest Su sulane kuuleb!”” (1Sm 3:10)

• Issand lubas austada neid, kes Teda austavad (1Sm 2:30). Milles väljendus
Issanda austus Saamueli vastu? (Vt 1Sm 3:19.) Kuidas austab Issand meid, kui
meie austame Teda nagu Saamuel?

4. Iisraellased austavad maailma.

Õpeta ja aruta 1Sm 8. Soovi korral võid lasta mõnel tunnis osalejal teha sellest
peatükist lühikokkuvõte.

21. õppetund
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• Kes valitsesid Iisraeli, kui Saamuel oma teenimiskohustust täitis? (Vt 1Sm 8:1.
Iisraellaste valitsejateks olid kohtumõistjad.) Keda pidanuks Iisrael oma ku-
ningaks pidama? (Vt 1Sm 12:12.)

• Miks tahtsid Iisraeli lapsed endale kuningat? (Vt 1Sm 8:5, 20.) Kelle lükkas
Iisrael kõrvale, kui hakkas endale kuningat tahtma, „nagu on kõigil rahvail”?
(Vt 1Sm 8:7.) Mida käskis Issand Saamuelil kuningavõimust tulenevate ohtu-
de kohta rahvale öelda? (Vt 1Sm 8:9–18.) Mida vastasid Saamueli hoiatuste
peale iisraellased? (Vt 1Sm 8:19–22.)

• Kelle vastu iisraellased kuningat paludes austust üles näitasid? (Eemalda kate
kolmandalt pildilt või maailma kujutavalt esemelt.)

• Milles avaldub teinekord meie soov olla, „nagu on kõi[k] rahva[d]”? 
(Vt 1Sm 8:5.)

Käsitlemaks käitumisnorme, mis Issand meile maailma pahelistest kommetest
hoidumiseks on seadnud, kasuta trükist „Sulle, noor” (36550). Selgita, et need
käitumisnormid kehtivad nii noortele kui täiskasvanutele.

• Issand Jeesus Kristus on meie tõeline kuningas, nagu Ta oli ka iisraellaste tõe-
line kuningas (Ps 47:7; 89:18; 149:2). Kuidas mõjutab see teadmine meie suh-
tumist maailma kommetesse? Kuidas me vahel pöörame ära Issandast kui
oma kuningast?

Kokkuvõte Juhi tähelepanu neljale esemele, millelt kõigilt on tunni lõpuks kate eemalda-
tud. Selgita, et igaühel meist tuleb päev päeva järel valida, kellele austust aval-
dada. Tunnista õnnistustest ja rõõmudest, millest oled Issanda vastu austust üles
näidates osa saanud. Palu klassil rääkida oma kogemustest või tunnistusest.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Meie valikute hind

• Mõnikord vahetame me midagi väga hinnalist millegi väheväärtusliku vastu.
Millest Eeli ja tema pojad oma valikute tõttu loobusid? Millest oleksid iisrael-
lased pidanud Saamueli sõnul loobuma, kui hakkasid tahtma endale kunin-
gat? (Vt 1Sm 8:11–17.) Millistest hinnalistest asjadest meie vahel
väheväärtusliku nimel loobume?

2. „Kelle Issand kutsub, teeb Issand ka nõuetele vastavaks”

President Thomas S. Monson on selle kohta, kuidas Issand austab neid, kes aus-
tavad Teda, öelnud nõnda:

„Mõned teist võivad olla loomult arad või arvata, et neil pole piisavalt oskusi, et
vastata kutsele jaatavalt. Pidage meeles, et see töö ei ole mitte üksnes teie ja mi-
nu töö. See on Issanda töö ja kui täidame Issanda ülesandeid, on meil õigus
Issanda abile. Pidage meeles, et kelle Issand kutsub, teeb Issand ka nõuetele
vastavaks” (Conference Report, apr 1996, lk 62; või Ensign, mai 1996, lk 44).

Seejärel jutustas president Monson järgmise loo:
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„Kui tunnete, et mõni ülesanne on liiga raske või aeganõudev, siis mõtelge ühe
ustava Ida-Saksamaa koduõpetaja ja tema kaaslase kogemusele, millest ma teile
siinkohal jutustada tahan.

Vend Johann Denndorfer pöördus Kirikusse Saksamaal. Pärast Teist maailmasõ-
da avastas ta, et on omaenda kodumaal, Ungaris Debrecenis, niisama hästi kui
vangis. Oi, kuidas ta tahtis templisse minna! Kuidas ta soovis saada oma vaim-
seid õnnistusi! Taotlus taotluse järel ·veitsi templisse sõita lükati tagasi ja ta oli
juba lootust kaotamas. Siis külastas teda tema koduõpetaja. Vend Walter Krause
käis ära pika tee Kirde-Saksamaalt Ungarisse. Ta oli küsinud oma koduõpetus-
kaaslaselt: „Tuled sa minuga sel nädalal koduõpetust tegema?”

Kaaslane küsis: „Millal sa tahad minna?”

„Homme!” vastas vend Krause.

„Millal me tagasi tuleme?” küsis kaaslane.

„No nii nädala pärast. Kui jõuame.”

Ja nad asusidki vend Denndorferi juurde teele. Vend Denndorferi juures polnud
koduõpetajad käinud sõja algusest saadik. Nähes nüüd Issanda teenijaid, oli ta
rabatud. Ta ei surunud neil kätt, vaid tõttas oma magamistuppa ja tõi salajasest
peidupaigast välja oma kümnise, mida ta oli kõrvale pannud sellest ajast peale,
kui temast sai Kiriku liige ja ta Ungarisse tagasi pöördus. Ta andis kümnise oma
koduõpetajatele ja ütles: „Nüüd olen ma Issanda ees õige. Nüüd olen ma väärili-
ne Issanda teenijate kätt suruma!”

Vend Krause küsis temalt, kas ta ei tahaks minna ·veitsi templisse. Vend
Denndorfer vastas: „Tahtmisest ei piisa. Ma olen seda korduvalt teha üritanud.
Valitsus konfiskeeris isegi mu Kiriku raamatud, mu suurima varanduse.”

Vend Krause, kes oli patriarh, andis vend Denndorferile patriarhaalse õnnistuse.
Õnnistuse lõpus ütles ta vend Denndorferile: „Pöördu uuesti ·veitsi minemise
asjus valitsuse poole.” Vend Denndorfer esitas taas kord võimuesindajatele taot-
luse. Seekord see rahuldati. Vend Denndorfer läks rõõmuga ·veitsi templisse ja
jäi sinna terveks kuuks. Ta sai oma templianni, tema surnud abikaasa pitseeriti
tema külge ja ta sai teha tööd sadade esivanemate eest. Ta naasis koju kehalt ja
vaimult tugevamana” (Conference Report, apr 1996, lk 64–65; või Ensign, mai
1996, lk 45–46).

21. õppetund
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22.
õppetund

„Jehoova näeb, 
mis südames”

1Sm 9–11; 13; 15–17

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid lootma pigem Jehoova peale, kui toetuma omaenda
arusaamisele asjadest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Sm 9–11. Saul otsib prohvet Saamuelilt juhatust (9:1–14, 18–24). Issand
ilmutab Saamuelile, et Saulist peab saama kuningas (9:15–17). Saamuel
annab Saulile nõu ja võiab ta Iisraeli esimeseks kuningaks (9:25–27;
10:1–8). Saul on vaimselt uuesti sündinud ja kuulutab prohvetlikult
(10:9–13). Saamuel esitleb Sauli rahvale (10:17–27). Sauli juhtimisel on
Iisrael lahingus ammonlastega võidukas (11:1–11). Ta keeldub karistamast
mehi, kes kahtlesid tema võimes rahvast juhtida (11:12–15).

b. 1Sm 13:1–14. Saul toob põletusohvri, ilma et tal oleks selleks õiget volitust.
c. 1Sm 15. Saulil kästakse hävitada amalekid ja kogu nende vara, kuid tema

jätab osa nende loomadest ohverdamise tarvis alles (15:1–9). Issand ei pea
Sauli kuningaks sobilikuks ja Saamuel ütleb Saulile, et kuulekus on parem
kui ohverdamine (15:10–35).

d. 1Sm 16. Issand valib Sauli ametijärglaseks noore lambakarjuse Taaveti
(16:1–13). Püha Vaim lahkub Saulist ja temas võtab võimust kuri vaim
(16:14–16; märgi, et Joseph Smithi tõlge teeb nendes salmides paranduse
näitamaks, et kuri vaim ei olnud Jumalalt). Saul kutsub Taaveti endale
kannelt mängima ja Taavetist saab Sauli sõjariistade kandja (16:17–23).

e. 1Sm 17. Taavet surmab Koljati Issanda väel.

2. Täiendav lugemine: 1Sm 12; 14.

3. Soovi korral lase ühel tunnis osalejal ette valmistada lühiülevaade Taaveti ku-
ningaks valimisest (1Sm 16:1–13) ja teisel lühiülevaade Taaveti võitlusest
Koljatiga (1Sm 17:1–54).

4. Kui kasutad mõlemat tähelepanu koondavat tegevust, kirjuta tahvlile või suu-
remale paberilehele järgmised õpetussõnad pühakirjast: „Looda Jehoova peale
kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil
oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!” (Õp 3:5–6) Kui kasutad esimest
tähelepanu koondavat tegevust, vali sõnaraamatust mõni selline sõna, mida
klass ei pruugi teada (nt baptisteerium, diasporaa, iisop). Kirjuta see sõna tahvli-
le või suuremale paberilehele.

5. Kui võimalik, kasuta järgmisi audiovisuaalseid materjale:

a. „Jehoova päästab mind” (The Lord ... Will Deliver Me), neljaminutiline
lõik Taavetist Vana Testamendi videofilmilt Old Testament Video
Presentations (53224).

b. Pilt „Taavet tapab Koljati” (62073; Kunstitööd evangeeliumist; 112).



Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tegevus,
mis klassile kõige enam sobib.

1. Näita klassile neile tundmatut sõna, mille oled kirjutanud tahvlile või suure-
male paberilehele (vt Ettevalmistus). Palu klassil arvata, mida võiks see sõna
tähendada. Kui tunnis osalejad on mõned korrad oma arvamust avaldanud,
lase neil sõna tähendus sõnaraamatust järele vaadata.

Selgita, et tundmatu sõna tähenduse äraarvamine on nagu otsuste tegemine
pelgalt omaenese mõistusele tuginedes. Pane välja Õp 3:5–6 tekst. Rõhuta, et
nii nagu me otsisime usaldusväärsest allikast sõna õiget tähendust, nii tuleb
meil loota Issanda peale ja otsida Tema tahet, et elus õigeid otsuseid teha. Selles
õppetunnis seatakse vastamisi kahe mehe, Sauli ja Taaveti kogemused, et näida-
ta, kui oluline on loota otsustamisel Issanda peale ja otsida Tema juhatust.

2. Palu tunnis osalejatel rääkida mõnest tähtsast otsusest, mis neil hiljaaegu on
tulnud teha. Küsi, mis neil seda otsust teha aitas.

Pane välja Õp 3:5–6 (võid lasta need salmid ka tunnis osalejatel pähe õppi-
da). Selgita, et selles õppetunnis vastandatakse kahe mehe, Sauli ja Taaveti
kogemusi, et mõista, kui tähtis on loota otsuseid tehes Issanda peale ja otsida
Tema juhatust.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.
Kuna kõikide küsimuste esitamiseks ja kõikide punktide käsitlemiseks tunnis
napiks aega, keskendu palvemeelselt nendele küsimustele ja punktidele, mis
vastavad kõige enam klassi vajadustele. Kui soovid rohkem keskenduda
Taavetile ja Koljatile, peatu Saulil lühemalt.

1. Saul otsib Saamuelilt juhatust ja ta võitakse kuningaks.

Õpeta ja aruta 1Sm 9–11.

• Iisraellased tahtsid endale kuningat, nagu oli ümberkaudsetel rahvastel.
Iisraellaste soovile järele andes käskis Issand Saamuelil võida Saul esimeseks
Iisraeli kuningaks. Saul oli „noor, .. ega olnud Iisraeli lastest ükski ilusam te-
mast” (1Sm 9:2). Mida tegi Saul enne kuningaks võidmist ja vahetult selle
järel, milles ilmnesid tema head omadused?

a. Ta otsis usinalt oma isa eksinud eesleid (1Sm 9:3–4).
b. Ta võttis kuulda ja järgis meeleldi oma isa sulase tarka nõu (1Sm 9:5–10).
c. Ta usaldas prohvet Saamueli ja kõneles temaga (1Sm 9:18–25).
d. Ta oli alandlik (1Sm 9:20–21).
e. Ta oli vaimselt uuesti sündinud ja kuulutas prohvetlikult (1Sm 10:6–10).
f. Ta andis andeks neile, kes olid olnud tema vastu (1Sm 11:11–13).
g. Ta tunnistas Issanda abi, kui Iisrael ammonlastest võitu sai (1Sm 11:13).

2. Saul toob põletusohvri, ilma et tal oleks selleks õiget volitust.

Õpeta ja aruta 1Sm 13:1–14.
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• Kaks aastat pärast Sauli kuningaks võidmist, kogusid vilistid Iisraeli vastu
võitlemiseks vägeva sõjaväe. Sauli mehed lõid araks, paljud pugesid peitu või
jooksid laiali. Miks tahtis Saul, et prohvet Saamuel tema juurde tuleks? 
(Vt 1Sm 13:7–8. Saul tahtis, et Saamuel tooks rahva nimel Issandale ohvreid.)
Mida Saul tegi, kui Saamuel määratud ajal kohale ei ilmunud? (Vt 1Sm 13:9.
Saul tõi ise ohvrid, kuigi tal puudus selleks preesterluse volitus.)

Vanem James E. Talmage kirjutas: „Saul korraldas ise põletusohvrite toomise,
unustades, et kuigi troon oli tema valduses ning ta kandis krooni ja hoidis
valitsuskeppi, polnud tal õigust täita Jumala preesterluse ametikohustusi,
ning sel ja teistel kordadel tehtud jultunud tegude tõttu heitis Jumal ta kõrva-
le ja tema asemel pandi kuningaks teine” (The Articles of Faith, 12. kd, 1924,
lk 185).

• Kuidas Saamuel Sauli volituseta ohverdusse suhtus? (Vt 1Sm 13:10–14.)

• Mida ütleb Sauli kohta ilma volituseta ohvri toomine? (Ta polnud enam
mees, kes oli „Jehoova … oma südame järgi” [1Sm 13:14]. Ta oli kärsitu ning
ei lootnud ega kuuletunud Issandale. Lisaks sellele kõneleb volituse kuritarvi-
tamine ohvri toomisel, et ta oli omaenda väest ja tähtsusest üleliia heal arva-
musel.) Mil moel avaldub teinekord meie kärsitus Issanda ja Tema teenijate
suhtes? Millised võivad olla sellise kärsituse tagajärjed? Kuidas saaksime pan-
na kogu lootuse Issanda peale?

3. Saul ei kuula sõjas amalekkidega Issanda sõna ja tema sobivus kuningaks
pannakse kahtluse alla.

Õpeta ja aruta 1Sm 15.

• Mida käskis Issand Saulil amalekkidele teha? (Vt 1Sm 15:1–3.) Mida tegi aga
Saul? (Vt 1Sm 15:4–9.) Mida Sauli teod temast kõnelevad? (Vt 1Sm 15:11.
Selle asemel et täita Issanda tahet, tegutses ta omaenda äranägemise järgi.)

• Millega püüdis Saul õigustada oma sõnakuulmatust, kui amalekkide paremad
loomad alles jättis? (Vt 1Sm 15:13–15, 20–21, 24. Ta ütles, et see oli tema
rahva soov.) Miks tahtis rahvas Sauli sõnul amalekkide paremad loomad alles
jätta? (Vt 1Sm 15:15, 21.) Kuidas püüame meie vahel õigustada oma sõna-
kuulmatust Issanda ees? (Me võime öelda endale: „See on vaid pisike patt”,
„Ma kuuletun pigem seaduse vaimule kui täht-tähele”, „See ei tee kellelegi
haiget”, „Ainult see üks kord!”, „Teised teevad ka” või „See käsk ei käi minu
kohta”.) Kuidas saada jagu harjumusest oma pattusid välja vabandada või
neid õigustada?

• Kuidas vastas Saamuel Sauli selgitusele amalekkide kariloomade allesjätmise
kohta? (Vt 1 Sm 15:22.) Kuidas võiksid Saamueli sõnad käia ka meie kohta?

• Noominud Sauli tõrksuse ja Issanda sõna ignoreerimise eest, ütles Saamuel
talle, et „tõrksus [on] ebajumalate … teenistus” (1Sm 15:23). Mida see tähen-
dab? Mis tagajärjed olid Sauli tõrksusel ja sõnakuulmatusel? (Vt 1Sm 15:23,
26, 28.) Milles avaldub teinekord meie tõrksus ja sõnakuulmatus? Millised on
meie tõrksuse ja sõnakuulmatuse tagajärjed? Kuidas sellist suhtumist juba eos
ära tunda ja sellest jagu saada?
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4. Issand valib kuningaks Taaveti.

Õpeta ja aruta 1Sm 16. Soovi korral lase sellest mõnel tunnis osalejal lühiüle-
vaade teha. Selgita, et kuigi Saamuel võidis Taaveti kuningaks, sai temast kunin-
gas alles mitu aastat hiljem – Sauli surma järel.

• Mida sai Saamuel teada, kui püüdis välja selgitada, kes Iisai poegadest sobiks
järgmiseks kuningaks? (Vt 1Sm 16:6–7.) Mida ühist on selles, kuidas Issand
Taaveti kuningaks valis ja selles, kuidas Ta tänapäeval juhte valib? Mida õpe-
tab 1Sm 16:7 meile sellest, mida Issand meie üle otsustamisel oluliseks peab?
Mida Issand meie südamest otsib?

Vanem Marvin J. Ashton on öelnud:

„Me … kipume inimeste hindamisel aluseks võtma välist: head väljanägemist,
ühiskondlikku positsiooni, sugupuud, aukraade, majanduslikku seisu.

Issandal on hoopis teine mõõdupuu, millega ta inimest mõõdab. Ta ei mõõda
mõõdulindiga inimese peaümbermõõtu, et otsustada tema vaimse suutlikkuse
üle, ega rinnaümbermõõtu, et hinnata tema mehistust. Ta mõõdab südant,
mis näitab inimese suutlikkust ja võimet teisi õnnistada” (Conference Report,
okt 1988, lk 17; või Ensign, nov 1988, lk 15).

• Miks on oluline näha oma suhetes teiste inimestega välisest kaugemale ja
vaadata nende südamesse? Kuidas teha seda oskuslikumalt ja pühendunu-
malt?

• Kuna Saul oli olnud sõnakuulmatu, lahkus temast Issanda Vaim (1Sm 16:14).
Kuidas püüdis Saul vabaneda tema peale tulnud kurjast vaimust? (Vt 
1Sm 16:15–23.) Milliste väliste allikate poole pöörduvad vahel tänapäeva
inimesed, et oma pattudest kergendust leida? Mis nõu annab meile Issand
pattudest vabanemiseks? (Vt Mt 11:28–30; ÕL 58:42.)

• Millised juhile sobivad iseloomuomadused olid Taavetil? (Vt 1Sm 16:18.)

5. Taavet surmab Koljati Issanda väel.

Õpeta ja aruta 1Sm 17. Soovi korral lase ühel tunnis osalejal teha loost
lühikokkuvõtte.

• Mida oli iisraellastel Koljatiga võideldes võita või kaotada? (Vt 1Sm 17:8–9.)
Miks pelgasid Saul ja tema sõdalased Koljatiga võitlusesse astuda? (Vt 
1Sm 17:4–11. Nad kartsid, et ei suuda Koljatist tema kasvu, tugevuse,
soomusrüü ja relvade tõttu jagu saada.)

• Mis andis Taavetile julgust Koljatiga kahevõitlusesse astuda? (Vt 1Sm 17:32–37,
45–47. Taavet mõistis, et Issand oli päästnud ta lõukoera ja karu küüsist, kui ta
oma isa lambaid karjatas, ja uskus nüüd, et Ta aitab võidelda tal ka Koljatiga.)

• Mida Koljat ütles, kui nägi Taavetit endaga võitlema tulemas? (Vt 1Sm
17:42–44.) Mida Taavet talle vastas? (Vt 1Sm 17:45–47.) Kuidas aitab meid
Taaveti vastuse meenutamine, kui inimesed meid pilkavad või ähvardavad?

• Taaveti võit lõukoera ja karu üle noorukieas valmistas teda ette kohtumiseks
suurema väljakutsega Koljati näol. Millised tänased väljakutsed valmistavad
meid ette suuremateks väljakutseteks tulevikus? Kuidas mõjutab meie
reageering nendele väljakutsetele meie võitlusvõimet võimalike tulevaste
Koljatitega? Tunnista, et kui saame võitu oma lõukoertest ja karudest, kasvab

22. õppetund
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meie usaldus, karastub iseloom ja usk, mis aitavad meil tulevikus saada võitu
oma Koljatitest.

• Milliste Koljatitega seisame me silmitsi tänapäeval? Mida saame õppida
Taavetilt oma Koljatitega võitlemisel? (Vt 1Sm 17:45; Ef 6:11–18.) Kuidas on
Issand aidanud teil saada jagu oma Koljatitest?

President Gordon B. Hinckley on öelnud:

„Kõikjal teie ümber on Koljateid, tahumatuid hiiglasi, kellel on kuri kavatsus
teid hävitada. Need pole kolmemeetrised mehemürakad, vaid inimesed ja
institutsioonid, kelle või mille kontrolli all on ahvatlevad, kuid kurjad asjad,
mis panevad teid proovile, nõrgestavad ja hukutavad teid. Need on õlu,
muud alkohoolsed joogid, tubakas. Need, kes nende toodetega kaubitsevad,
tahavad teid orjastada. On olemas mitmeid erinevaid narkootikume, mida,
nagu mulle on räägitud, on koolides suhteliselt kerge hankida. Inimestele, kes
seda hiiglaslikku kurjusevõrgustikku üleval peavad, toob see sisse miljoneid.
On veel pronograafia – kutsuv, intrigeeriv, ahvatlev. See on paisunud määra-
tuks tööstusharuks, mis toodab ajakirju, filme ja muud kraami, mis kõik on
mõeldud teilt raha välja pumpama ja juhtima teid tegevuse juurde, mis teid
lõpuks hävitab.

Kõige selle taga seisavad heidutavad ja osavad hiiglased. Nad on omandanud
sõjas, mida nad veavad, tohutuid kogemusi. Nende eesmärgiks on teid lõksu
meelitada.

Nende tooteid täielikult vältida on peaaegu võimatu. Nad piiravad teid igast
kandist. Kui teil on aga käes tõeling, ei pea te kartma. Teile on antud nõu,
õpetust ja soovitusi. Teid orjastada ihkavate vaenlaste vastu võitlemiseks on
teil vooruse, aususe ja ausameelsuse kivid. Nendega on teil piltlikult öeldes
võimalus tabada neid otse „silme vahele”. Te saate neist jagu, kui õpite neist
eemale hoidma. Te võite öelda neile, nagu Taavet ütles Koljatile: „Sina tuled
mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede Jehoova,
Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud!”

Võit on teie… Teie sees on Tema vägi, mis teid toetab. Teil on õigus teid
ümbritsevate inglite kaitsele. Ärga laske Koljatil end hirmutada! Jääge oma
tõekspidamiste juurde ja võit on teie!” (Conference Report, apr 1983, lk 66
või Ensign, mai 1983, lk 46, 51.)

Kokkuvõte Innusta klassi lootma ja kuuletuma Issandale. See teeb nad tugevamaks ja
Issand garanteerib neile, et Tema aitab neil võitu saada isiklikest Koljatitest.
Tuleta klassile meelde, et Issand vaatab meie südant, Ta ei hooli meie rikkusest,
seisusest ega meie vastavusest üldsuse poolt seatud standarditele.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Patu mõistuspärastamine

Kui käsitled Sauli sõnakuulmatust seoses amalekkidega, võivad abiks olla järgmi-
sed vanem Spencer W. Kimballi sõnad:
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„Saul võttis asja mõistusega. Tal polnud raske kuuletuda käsule kõrvaldada ku-
ningad, sest mis kasu on võidetud kuningaist? Miks aga mitte alles hoida
nuumlambaid ja -veiseid? Kas tema kuninglik otsus polnud siis ülem alandliku
Saamueli omast? … 

Iisraelis on täna palju Sauli sarnaseid. Mõni elab vaid osaliselt Issanda terviseil-
mutuse järgi, sest mis kahju võib tuua tassike kohvi, mida ta aeg-ajalt joob.
Mõni ei pruugi tubakat ega alkoholi, mida ta nagunii taga ei ihka, mõnus tas-
sitäis teed kulub aga küll ära.

Tal on Kirikus amet, mis annab talle meeldivat tegevust ja ihaldatud austust, …
ratsionaalne mõtlemine ilmutab end kümnise maksmisel. See on nii raske! Ta 
ei saa seda endale lubada! Ta pole kindel, et seda jaotatakse nii, nagu tema seda
teeks, ja üldse – kes sellest ikka teada saab?

Mõni käib küll mõnel koosolekul, kuid ülejäänud päeva veedab mõistuse järgi.
Nagu Saul. Miks ei või ta vaadata pallimängu või telesaadet, tegeleda tarviliku
aiatöö või tööasjadega nagu tavaliselt?

Mõni täidab tõsimeelselt oma Kiriku kohustusi, kuid tõrgub kuulda võtmast mis
tahes nõuandeid seoses lahkarvamustega perekonnas või perepalvetega, sest
perekonda on nii raske kokku saada.

Saul oli just selline. Ta tegi, mida tarvis, kuid leidis ettekäändeid mitte teha seda,
mis oli vastuolus tema isiklike soovidega” (Conference Report, okt 1954, lk 51).

2. Oma Koljatite löömine

Hangi kolmemeetrine nöörijupp. Umbes nii pikk oli Koljat. Võta tundi kaasa
nöör, kleeplint, mõned paberilehed ja viltpliiats. Kinnita nöör vertikaalselt kum-
mastki otsast kleeplindiga seinale (kui sein on madalam, jäägu nööri ots põran-
dale). Selgita tunnis osalejatele, et nöör tähistab Koljatit. Palu klassil nimetada
asju, mis võivad nende jaoks kujutada ohtu (võimalikud vastused: uhkus, por-
nograafia, kadedus, uimastid). Kirjuta kõik nimetatud ohuallikad paberilehtede-
le, paberilehed kinnita seinal rippuvale nöörile, nii et nöör saaks nendega
täielikult kaetud.

Selgita, et Koljati võitmiseks vajame relvi. Palu klassil nimetada relvi, millega
Koljatit võiks lüüa (võimalikud vastused: Issandale lootmine, palvetamine, püha-
kirjade uurimine, tõe õppimine, kõlbeline puhtus, head sõbrad). Iga kord, kui
nimetatakse mõni relv, eemalda üks paber. Alustades nööri ülemisest otsast,
eemalda ühes paberilehega ka kleeplint, mis nööri seina küljes kinni hoiab. Lase
nööril kukkuda järgmise paberilehe peale. Kui kõik paberilehed ja kogu kleeplint
on eemaldatud, kukub nöör põrandale ja Koljat on löödud.

22. õppetund
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23.
õppetund

„Jehoova on igavesti … 
minu ja sinu vahel”

1Sm 18–20; 23–24

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid olema ustavad oma sõpradele nagu Joonatan ja
Taavet ja mitte laskma end pureda kadedusel ja vihal nagu Saul.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Sm 18:1–16. Joonatan ja Taavet sõlmivad sõpruse liidu (18:1–4).
Iisraellased austavad Taavetit, sest ta oli sõjakäikudel võidukas (18:5–7).
Saul on Taaveti peale kade ja püüab teda piigiga tappa (18:8–16; märgi, et
Joseph Smithi 1Sm 18:10 tõlkes öeldakse, et Sauli peale tulnud kuri vaim
polnud Jumalalt).

b. 1Sm 18:17–30; 19:1–18. Taavet läheb sõjakäigule vilistite vastu teadmisega,
et Saul annab talle naiseks oma tütre ega oska aimatagi, et Saul loodab, et
ta lahinguväljal surma saab (18:17–25). Taavet saavutab vilistite üle võidu
ja abiellub Sauli tütre Miikaliga (18:26–28). Joonatan käsib Taavetil end ära
peita ja püüab veenda Sauli, et ta Taavetit ei tapaks (19:1–7). Ka Sauli teine
katse Taavetit piigiga tappa ebaõnnestub (19:9–10; vt JST 19:9). Miikal
päästab Taaveti, kui Saul püüab veel kord temalt elu võtta (19:11–18).

c. 1Sm 20. Joonatan ja Taavet uuendavad oma sõpruse ja rahu liitu (märgi, et
see liit ei olnud üksnes Joonatani ja Taaveti, vaid ka nende kodade vaheli-
ne liit). Kui Saul uuesti Taavetit tappa üritab, pääseb Taavet tänu Joonatani
hoiatusele põgenema.

d. 1Sm 23–24. Taavet võitleb jätkuvalt vilistitega ja põgeneb Sauli eest.
Taavetil on võimalus Saul tappa, kuid ta ei tee seda.

2. Täiendav lugemine: 1Sm 14:1–16; 2Sm 1.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Küsi klassilt:

• Milliseid omadusi nad sõbras otsivad? (Vastused võid kirjutada tahvlile.
Võimalikud vastused: lojaalsus, ausameelsus, isetus, lahkus, ligimesearmastus.)

Selgita, et üks osa sellest õppetunnist õpetab, kui tähtis on olla tõeline sõber.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Joonatan ja Taavet sõlmivad sõpruse liidu. Saul on Taaveti peale kade ja
püüab teda tappa.

Õpeta ja aruta 1Sm 18:1–16.



Tapnud Koljati, sai Taavetist otsekohe kangelane. Kuningas Saul ja kogu kuning-
riik austasid teda. Ometi polnud keegi Taavetile nii truu kui Sauli poeg
Joonatan.

• Mida Joonatan ja Taavet teineteise vastu tundsid? (1Sm 18:1, 3.) Mille pärast
oleks Joonatan võinud Taavetit kadestada?

a. Sauli pojana oleks Joonatanist võinud saada järgmine kuningas. Ometi või-
dis prohvet Saamuel järgmiseks kuningaks Taaveti (1Sm 16:6–13).

b. Taavet sai sõjaliste saavutuste eest palju suurema tähelepanu osaliseks kui
Joonatan (1Sm 14:1–16).

• Miks ei kadestanud Joonatan Taavetit ega peljanud teda? (1Sm 18:1, 3.)
Kuidas näitas Joonatan Taavetile toetust? (Vt 1Sm 18:4. Ta andis Taavetile
oma kuningliku kuue ja relvad.)

• Kuidas suhtus kuningas Saul Taavelisse, kui too Koljati oli tapnud? (Vt 1Sm
18:2, 5. Saul võttis Taaveti oma kotta ja tegi temast väepealiku.) Kuidas näitas
Taavet kuningas Saulile oma lojaalsust? (Vt 1Sm 18:5.) Mis ajendas Sauli
Taaveti vastu pöörduma? (Vt 1Sm 18:6–9.) Miks on vahel raske teiste edu üle
rõõmu tunda? Kuidas mõjutavad kadedus ja uhkus meie vaimu?

President Ezra Taft Benson on öelnud:

„Saulist sai Taaveti vaenlane uhkuse tõttu. Ta oli kade, kuna iisraeli naised
laulsid: „Saul lõi maha oma tuhat, aga Taavet oma kümme tuhat!” (1Sm 18:7;
vt ka 18:6, 8.)

Uhkust täis inimesed kardavad rohkem teiste inimeste kui Jumala arvamust.
Mida inimesed minust arvavad on tähtsam kui see, mida Jumal minust arvab.

Hirm inimeste arvamuse ees avaldub võitluses inimeste heakskiidu pärast.
Uhkust täis inimesed ihkavad „austust inimeselt rohkem kui austust
Jumalalt” (Jh 12:42–43). Meie tegude motiivid paljastuvad seal, kus see patt
ilmsiks tuleb. Jeesus ütles, et Ta tegi „ikka, mis on [Jumala] meelt mööda” 
(Jh 8:29). Kas poleks õigem, kui meiegi tegutsemismotiiviks oleks olla meele-
pärane Jumalale, mitte enda vennast kõrgemale upitamine või kellegi üle
trumpamine?

Mõned ennast täis inimesed ei muretse oma palga pärast mitte seepärast, kas
sellest piisab või mitte nende vajaduste rahuldamiseks, vaid seepärast, kas see
on ikka teiste omast suurem. Nendele oleks meele järele, kui nad tuleksid
omadega toime veidi paremini kui kõik ülejäänud.

Kui uhkus saab meie südame oma kontrolli alla, ei ole me enam maailmast
sõltumatud ja anname oma vabaduse inimeste arvamuse meelevalda.
Maailma hääl kõlab valjemini kui Püha Vaimu sosistused. Inimeste mõttekäik
lükkab ümber Jumala ilmutused ja uhked lasevad raudkäsipuust lahti”
(Conference Report, apr 1989, lk 4–5; või Ensign, mai 1989, lk 5).

• Kuidas käitus Taavet, kui Issand õnnistas teda lahinguväljal eduga? (Vt
Kuningas Jamesi piibliversioon, 1Sm 18:5, 14–16, kus öeldakse et Taavet pidas
end arukalt üleval.) Mida me võime tema eeskujust õppida? Kuidas ennast
edu korral arukalt üleval pidada?
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2. Saulil ei õnnestu ka kolmel järgneval korral Taavetilt elu võtta.

Õpeta ja aruta 1Sm 18:17–30; 19:1–18.

• Saul lubas Taavetile naiseks ühe oma tütardest, kui ta vilistite vastu sõjakäigu-
le läheb. Mis oli selle ettepaneku taga tegelikult? (Vt 1Sm 18:20–25. Saul
lootis, et vilistid tapavad Taaveti.)

• Kuidas näitas Joonatan Taaveti vastu üles tõelist sõprust, kui Saul Taavetit
tappa üritas? (Vt 1Sm 19:1–7.) Kes on tõeline sõber? Kuidas näitavad teie
sõbrad truudust teie vastu? Kuidas näitate teie truudust oma sõprade vastu?

• Vaatamata Joonatani püüdlustele Sauli meelt Taaveti suhtes muuta, soovis
Saul endiselt Taaveti surma (1Sm 19:9–10). Kuidas näitas Taaveti naine
Miikal, et ta on oma abikaasale truu? (Vt 1Sm 19:11–18.)

3. Taavet ja Joonatan uuendavad oma sõprusliitu ja Joonatan päästab
Taaveti elu.

Õpeta ja aruta 1Sm 20.

• Kuidas Taavet reageeris Sauli vihale ja tapmiskatsetele? (Vt 1Sm 20:1.) Kuidas
näitas Joonatan jätkuvalt oma sõprust, kui Saul püüdis Taavetilt elu võtta? (Vt
1Sm 20:2–4, 13–17, 23; vt ka 1Sm 20:24–42, mis tuleb arutlemisele allpool.)

• Kuidas mõjutas Joonatani ja Taaveti sõprust usk Jumalasse? (Vt 1Sm 20:23.)
Kuidas meie armastus Jumala vastu mõjutab meie armastust teiste vastu?

• Kui meie sõbrad teevad midagi, mis on väär, mida teeme siis meie, kes me ole-
me esikohale seadnud lojaalsuse Jumalale? (Me püüame südamest aidata oma
sõpradel muutuda.) Mida me teeme, kui meie sõbrad paluvad meil teha mida-
gi, mis on väär? (Arvaku nad meist mida tahes, aga me ei tee sõprade soovil
midagi väära ja püüame mõjutada ka oma sõpru tegema õigeid valikuid.)

• Kuidas pidi Joonatan Taavetile teada andma, kas ta võib ohutult Sauli õukon-
da naasta? (Vt 1Sm 20:5–7, 18–22.) Kuidas kuningas Saul reageeris Taaveti
puudumisele ja sellele, kuidas Joonatan oma sõpra kaitses? (Vt 1Sm
20:24–33.) Kuidas Joonatan Taavetit hoiatas, et too Sauli eest põgeneks? 
(Vt 1Sm 20:35–42.)

4. Saul kannab Taaveti peale viha. Taavet jätab Sauli ellu.

Õpeta ja aruta 1Sm 23–24.

• Taavetit õnnistati lahinguväljal jätkuvalt eduga (1Sm 23:1–5). Miks pidi
Taavet lahkuma Keila linnast, kui oli päästnud selle elanikud vilistite käest?
(Vt 1Sm 23:7–13.)

• Kui Saul sai teada, et Taavet on Keilas, valmistus ta oma sõjaväega tervet lin-
na hävitama (1Sm 23:10). Miks sai Saulist õigemeelse kuninga asemel mees,
kes oli valmis hävitama kogu linna, et lahti saada ühestainsast inimesest?
Miks on kadedus ja viha nii ennasthävitavad? Kuidas võita kadedust ja viha
enda sees?

• Kui Taavet end Sauli eest varjas, käis Joonatan Taaveti juures ja „kinnitas
tema kätt Jumalas” (1Sm 23:16). Kuidas seda mõista? Kuidas meie saame
tugevdada oma sõpru Jumalas?
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• Kord, kui Saul püüdis Taavetit taas üles leida ja tappa, jäi ta koopasse
puhkama (1Sm 24:1–3). Mida Taaveti mehed ütlesid, kui nad Sauli leidsid?
(Vt 1Sm 24:4.) Mida Taavet tegi? (Vt 1Sm 24:4–5. Vt Kuningas Jamesi piibli-
versioon, joonealune märkus 4a, kus selgitatakse, et Taavet lõikas ära Sauli
kuuehõlma – selle osa kuuest, mis sümboliseeris võimu.)

• Miks Taavet keeldus Saulile kahju tegemast? (Vt 1Sm 24:6–12.) Mida õpetab
Taaveti eeskuju meile kättemaksust ja sellest, kuidas vastata neile, kes meile
kurja teevad? (Vt 1Sm 24:12–15; vt ka Mr 8:20.) Mida Saul selle kohta ütles,
et Taavet ta ellu jättis? (Vt 1Sm 24:16–19.)

Kokkuvõte Märgi, et Joonatani ja Taaveti lugu tuletab meile meelde, et tõeline sõprus ja ar-
mastus lähendavad meid sõpradele ja Jumalale. Sauli lugu tuletab meile meelde,
et kadedus ja viha võivad mõjuda ennasthävitavalt ning viia meid sõpradest ja
Jumalast eemale. Innusta tunnis osalejaid olema ustavad sõpradele, et nad võik-
sid öelda: „Jehoova on igavesti tunnistajaks minu ja sinu vahel!” (1Sm 20:23)

Täiendavaid
soovitusi Enda hindamine sõbrana

Kasuta järgmist tegevust rõhutamaks, kui tähtis on olla tõeline sõber.

Anna igale tunnis osalejale paber ja kirjutusvahend. Selgita, et esitad mõned kü-
simused, et nad saaksid kindlaks teha, kas nemad on tõelised sõbrad. Palu, et
tunnis osalejad paneksid oma vastused kirja, ja kinnita, et nad kirjutatut teistele
näitama ei pea. Seejärel küsi:

1. Mis oli viimane heategu, mille sa kellelegi tegid?

2. Mida sa teed, kui kuuled kedagi kellestki halvasti rääkimas?

3. Mida sa oled teinud, et aidata oma sõpradel olla paremad inimesed?

23. õppetund
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24.
õppetund

„Loo mulle … puhas süda”

2Sm 11–12; Ps 51

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid olema mõtetes ja tegudes vooruslikud ning paranda-
ma meelt pattudest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 2Sm 11. Taavet rikub abielu Uurija naise Batsebaga (11:1–5). Taavetil ei
õnnestu oma pattu varjata (11:6–13). Ta korraldab asjad nõnda, et Uurija
lahingus surma saaks (11:14–17). Taavet abiellub Batsebaga ja nad saavad
poja (11:26–27).

b. 2Sm 12:1–23. Prohvet Naatan jutustab Taavetile tähendamissõna, andes
talle sellega mõista, kui tõsised on tema patud (12:1–6). Taavetile öeldakse,
et ta saab oma pattude pärast karistada (12:7–14; märgi, et Joseph Smithi
tõlkes ütleb Naatan 13. salmis: „Jehoova ei ole su pattu sulle andeks and-
nud, et sa ei sureks!”) Taaveti ja Batseba esimene poeg sureb varases lapse-
eas (12:15–23).

c. Ps 51. Taavet parandab meelt ja otsib andestust.

2. Täiendav lugemine: 2Sm 2–10.

3. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa niidirull ja käärid.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Palu kellelgi tunnis osalejatest tulla klassi ette ja käed ette välja sirutada. Seo
talle randmete ümber niidijupp. Selgita, et see niidijupp kujutab endast mõtet,
mis pole puhas. Palu seejärel tal käed järsult laiali lüüa ja niit puruks tõmmata.

• Mida teha, kui pähe turgatab mõte, mis pole puhas? (Me peaksime sellest
otsekohe vabanema.)

Palu katseisikul käed uuesti välja sirutada. Keri niit mõned korrad tema randme-
te ümber, et see liiga kergesti ei katkeks. Seejärel palu tal proovida niit uuesti
katki tõmmata. Korda seda tegevust mitu korda niidi keerdude arvu järjest suu-
rendades, kuni lõpuks seda enam katki tõmmata ei õnnestu.

• Mis juhtub, kui me musti mõtteid peast minema ei saa?

Lõika niit kääridega katki ja vabasta katseisiku käed. Selgita, et ühe osana õppe-
tunnist käsitletakse tagajärgi, kui ebapuhastest mõtetest vabaneda ei püüta.
Tunnis arutatakse ka seda, kuidas sellistest mõtetest vabaneda.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.
Kuna kõikide küsimuste esitamiseks ja kõikide punktide käsitlemiseks tunnis na-
piks aega, keskendu palvemeelselt nendele küsimustele ja punktidele, mis vasta-
vad kõige enam klassi vajadustele. Vajadusel sõnasta küsimused klassi jaoks
ümber.

1Sm 25 – 2Sm 10 annavad olulist teavet õppetunnis käsitletava ajaloolise tausta
kohta. Kuna neid peatükke selles käsiraamatus ei käsitleta, võid teha neist soovi
korral järgmise lühikokkuvõtte:

Varsti pärast seda, kui Taavet Sauli elu oli säästnud, püüdis Saul veel kord
Taavetilt elu võtta. Taavetil avanes taas võimalus kuningas tappa, aga ta ei tei-
nud seda. Lahingud Juuda ja ümberkaudsete rahvaste vahel jätkusid ning Saul
ja Joonatan said ühes neist lahingutest surma. Taavetist sai pärast Sauli järgmine
kuningas. Temast kujunes üks säravamaid kuningaid Iisraeli ajaloos. Ta ühendas
suguharud üheks rahvaks, kindlustas oma rahvale maa, mis neile oli lubatud ja
seadis sisse valitsuse, mis põhines Jumala seadusel. Tema kahtekümmend vii-
mast eluaastat rikkusid aga kõlvatud otsused, mis käesolevas õppetunnis käsitle-
misele tulevad.

1. Taavet rikub abielu ja korraldab Batseba abikaasa Uurija surma.

Õpeta ja aruta 2Sm 11.

• Taavet kõndis parasjagu oma kuningakoja katusel, kui nägi aknast Batsebat ja
tundis kiusatust temaga abielu rikkuda (2Sm 11:2). Mida oleks Taavet
Batsebat nähes pidanud tegema? Mida tegi Taavet, mis viis ta naisega patusta-
miseni? (Vt 2Sm 11:2–4.) Mis võib tekitada inimeses kiusatust vastassugupoo-
lega patustamiseks? Mida saame teha, et sellisest kiusatusest hoiduda?

Soovi korral kanna klassi vastused tahvlile, kasutades selleks tabelit nagu
näidatud allpool. Võimalikud vastused:

Millest hoiduda?

Ebapuhtad ja kõlvatud mõtted.

Telesaated, filmid, ajakirjad,
raamatud ja muusika, mis on
pornograafilise sisuga või vihjavad
millelegi sündsusetule.

Ebasünnis kohtamaskäimine.

Abielujärgne flirt.

Kohad või tegevused, mis ei võimalda
Pühal Vaimul olla teie pidev kaaslane.

Kuidas hoiduda?

Keskenduge meeltülendavatele
mõtetele.

Eelistage massisuhtlusvahendeid, mis
inspireerivad teid headele tegudele.

Juhindige kohtamaskäimisel viimse
aja prohvetite õpetustest ja trükisest
„Sulle, noor”.

Armastage oma abikaasat kogu
südamest. Osutage talle kestvalt
samasugust tähelepanu nagu siis, kui
te temaga veel alles kohtamas käisite.

Veenduge, et kohad, kuhu lähete, ja
tegevused, milles osalete, võimaldaksid
Pühal Vaimul olla pidevalt teiega.
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Arutamaks, kuidas ebapuhtaid mõtteid endast eemal hoida, kasuta esimest
täiendavat soovitust.

• Mida Taavet püüdis teha, kui sai teada, et Batseba on jäänud lapseootele? 
(Vt 2 Sm 11:6–13. Ta püüdis korraldada, et Batseba mees Uurija koju naise
juurde naaseks. Siis arvataks, et sündimata laps on Uurija oma.) Miks Taaveti
plaan nurjus? (Vt 2Sm 11:11. Uurija ei kibelenud koju minema. Ta tahtis
truuks jääda oma võitluskaaslastele ja leidis, et peab jääma nendega.)

• Millise veelgi tõsisema patu pani Taavet toime, kui püüdis oma kõlvatut käi-
tumist varjata? (Vt 2Sm 11:14–17.) Kelle eest lootis Taavet oma pattu varjata?
Kuidas inimesed tänapäeval oma patte varjata püüavad? Mis juhtub, kui me
oma patte varjata püüame?

Vanem Richard G. Scott on öelnud:

„Ärge jääge lootma, et teie üleastumised teistele märkamata jäävad. Olete siis
nagu jaanalind, kes oma pea liiva alla peidab. Ta ei näe midagi ja arvab, et on
varjul. Tegelikult teeb ta end sellega ainult naeruväärseks. Nõnda näevad ka
meie Taevaisa ja Tema Armastatud Poeg igat meie tegu. Nad teavad meie koh-
ta kõike.

Kui olete hakkama saanud tõsise üleastumisega, ei paku see teile kestvat ra-
hulolu ega hingekosutust. Võib küll tunduda, et varjamine lahendab problee-
mi, kuid ta ei tee seda mitte. Kiusaja teeb teie kõige piinlikumad teod
avalikuks just siis, kui see on teile kõige kahjulikum. Valed korjuvad mustriks,
mis muutub üha kammitsevamaks, kuni sellest saab lõks, mille Saatan teie
jaoks lahti hoiab” (Conference Report, apr 1995, lk 103; või Ensign, mai 1995,
lk 77).

Kirjeldamaks ohtu, mis kaasneb pattude varjamisega, kasuta teist täiendavat
soovitust.

2. Taavetile öeldakse, et ta saab oma pattude pärast karistada.

Õpeta ja aruta 2Sm 12:1–23.

• Millise tähendamissõna rääkis prohvet Naatan selgitamaks Issanda pahameelt
Taaveti vastu? (Vt 2Sm 12:1–4.) Mida arvas Taavet rikka mehe käitumisest
vaese mehega? (Vt 2Sm 12:5–6.) Mille poolest sarnanesid Taaveti teod rikka
mehe tegudega? (Vt 2Sm 12:7–9.) Kuidas Taavet Issanda noomitusele vastas?
(Vt 2Sm 12:13.)

• Miks ei märganud Taavet, et rikas mees tähendamissõnas sarnaneb temaga?
Miks ei suuda me vahel märgata omaenda patusust?

• Millised tagajärjed olid Taaveti patustamisel? (Vt 2Sm 12:10–14. Nende proh-
vetlike kuulutamiste täitumisest kõneldakse salmides 15–23 ning järgnevates
2Sm ja 1Kn raamatu peatükkides; vt ka ÕL 132:39. Märgi, et abielurikkumine
on küll tõsine patt, kuid Taavet jäi ülendusest ilma seetõttu, et Issand pidas
teda vastutavaks Uurija mõrva eest.)

Vanem Marion G. Romney on öelnud: „Taavet, … olgugi Issanda poolt ülimalt
soositud (viidati talle ju kui inimesele, kes oli Jumalale südame järele), andis
kiusatusele järele. Tema kõlvatu käitumine viis mõrvani ja selle tagajärjel jäi ta
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ilma oma perest ja ülendusest” (Conference Report, apr 1979, lk 60; või
Ensign, mai 1979, lk 42).

• Milliseid otseseid tagajärgi võib kõlvatu käitumine tuua tänapäeval? Millised
võivad olla kõlvatu käitumise pikaajalised tagajärjed, kui inimene meelt ei
paranda?

3. Taavet parandab meelt ja otsib andestust.

Õpeta ja aruta Ps 51.

Ühes laulus Issandale väljendab Taavet soovi aidata teistel meelt parandada. Ta
ütleb: „Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduk-
sid” (Ps 51:15). Olgugi et Taavet jäi oma ülendusest Uurija surma korraldamise
tõttu ilma, saame võtta õppust tema meeleparandusest, kui ta abielurikkumise
pärast andestust otsis. Tema sõnad 51. laulus õpetavad tõelise meeleparanduse
kohta nii mõndagi. Kui arutled klassiga selle laulu sisu üle, keskendu sellele,
kuidas rakendada elus Taaveti meeltparandavat eeskuju.

• 51. laulus tunnistab Taavet kõigepealt Jumalast ja tema armulisusest 
(Ps 51:3). Taavet tunnistab ka oma patust (Ps 51:3–5). Miks on tähtis märgata
Jumala suurust ja omaenda patte, kui oma pattudest meelt parandame?

• Mida me peame ohvriks tooma, et oma pattude eest andeks saada? (Vt 
Ps 51:18–19.) Mida tähendab, kui öeldakse, et kellelgi on „murtud ja
purukslöödud süda”?

• Kuidas selgitada, et meie patud on „alati [meie] ees”, enne kui meile andesta-
takse? (Ps 51:5). Kuidas olukord muutub, kui meile on andeks antud? (Vt 
Ps 51:12; Al 36:17–19.) Kuidas vaatab Jumal meie vanadele pattudele, mis 
Ta on meile andeks andnud? (Vt Ps 51:11; Js 43:25; ÕL 58:42.)

• Taavet kirjeldab andestust kui puhastumist (Ps 51:3–4, 9, 11–12), millegi taga-
si andmist (Ps 51:14) või millestki välja kiskumist (Ps 51:16). Miks sobivad
need sõnad Jumala andestuse anni kirjeldamiseks?

Kokkuvõte Selgita, et olgu me nii edukad või tugevad kui tahes, pole me ahvatluste eest
kaitstud. Erguta tunnis osalejaid muutma oma elu selliselt, et kõik nende mõt-
ted ja teod võiksid kõlbeliselt puhtad olla. Väljenda oma armastust Jeesuse
Kristuse vastu ja tänulikkust tema lepituse eest. Tunnista, et tänu lepitusele või-
me oma patud andeks saada.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Ebapuhastest mõtetest vabanemine

Jutusta oma sõnadega ümber vanem Boyd K. Packeri mõistujutu sellest, kuidas
vabaneda ebapuhastest mõtetest, mis on meid ootamatult tabanud:

„Elu on nagu näitelava. Eesriie on ees vaid siis, kui magame. Sel laval etendatak-
se alati mingit lugu. Olgu see komöödia või tragöödia, huvitav või igav, hea või
halb lugu – mingit lugu etendatakse mõttelaval alati.

24. õppetund
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Olete te tähele pannud, et ühtäkki asja ees teist taga võib peaaegu keset igat et-
teastet ilmuda kulisside tagant üks pisike patune mõte ja haarata teie tähelepa-
nu? Need eksitavad mõtted püüavad kõike muud lava tahaossa tõrjuda. Kui te
lasete neil edasi areneda, lahkuvad lavalt kõik siivsad mõtted. Kui te sellega
lepite, jääte väärade mõtete meelevalda.

Kui te neile järele annate, hakkavad nad etendama teie mõttelaval kõike, mis
jääb teie sallivuse piiridesse. See võib olla midagi kibestumise, kadeduse või
vihateemalist. See võib olla labane, sündsusetu, isegi kõlvatu. Kui te lasete neil
lava enda valdusesse võtta, leiavad nad kõige nutikamaid võtteid, kuidas teie
tähelepanu endal hoida. Nad oskavad asja huvitavaks teha, isegi veenda teid, 
et tegemist on millegi süütuga – on ju need kõigest mõtted.

Mida te teete sellisel hetkel, kui teie mõttelaval toimetavad ebapuhtad mõtted:
hallivõitu, aga näiliselt peaaegu puhtad, või läbinisti räpased, mis ei jäta vähi-
matki võimalust selles kahelda. Kui suudate oma mõtteid kontrolli all hoida,
võite jagu saada oma harjumustest, ka piinlikest harjumustest. Kui õpite neid
valitsema, on teie elu õnnelik.

See on, mida ma tahan teile õpetada. Valige Kiriku püha muusika seast välja
laul, mille sõnad on meeltülendavad ja viis harras, laul, mis pakub kosutust hin-
gele. Korrake seda mõttes usinalt. Jätke see meelde. Ja kui te ehk polegi saanud
muusikalist haridust, mõelge ikka ja jälle selle sõnadele.

Suunake sellesse oma mõtted. Saagu sellest teie päästerõngas. Alati, kui märkate,
et need kahtlased tegelased on ilmunud kulisside vahelt teie mõttelavale, pange
see laul mõttes helisema nagu paneksite plaadi mängima. Kui viis kõlama hak-
kab ja sõnad mõtteis kuju võtavad, pagevad vääritud mõtted häbiga minema.
Teie mõttelaval toimub täielik meeleolumuutus. See on meeltülendav ja puhas
ning vääritud mõtted haihtuvad olematusse. Vooruslikkus ei seltsi räämaga,
kurjus ei talu valguse lähedust.

Aja möödudes leiate teinekord end seda viisi endamisi ümisemas. Järele mõel-
des avastate, et kui maailm teie ümber püüab sokutada teie mõttelavale vääritut
mõtet, hakkab peaaegu automaatselt kõlama muusika.

Kui õpite oma mõttelava vääritutest mõtetest puhtaks rookima, täitke see väärt
asjade õppimisega. Muutke keskkonda ja kandke hoolt, et see, mis teie ümber,
tekitaks häid ja meeltülendavaid mõtteid. Tegelege sellega, mis on õigemeelne”
(Conference Report, okt 1976, lk 99–100).

2. Oht, mis kaasneb pattude varjamisega

Püüdes varjata abielurikkumist, pani Taavet toime veelgi suurema patu.
Käsitlemaks ohtu, mida kätkeb endas pattude varjamine, võrdle pattu
mullahunnikuga. Selgita seda mõtet tahvlil, nagu on näidatud esimesel pildil 
lk 115.
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• Mis juhtub, kui püüame väikest mullahunnikut kinni katta? (Hunnik läheb
suuremaks ja hakkab veelgi enam silma paistma. Kirjelda seda mõtet, nagu
on näidatud ülal teisel pildil.)

• Kuidas selgitada, et pattude varjamine on niisama lootusetu ettevõtmine kui
mullahunniku kinni katmine? (Kui püüame patte varjata, kasvab patukoorem
suuremaks ja muutub järjest raskemaks.)

• Mida peaksime tegema, kui ei taha, et inimesed mullahunnikut näeksid?
(Peaksime hunniku ära koristama, mitte kinni katma.) Kuidas heastada pattu?

3. „Seejärel aga vihkas Amnon teda üpris suure vihaga” (2Sm 13:15)

2Sm 13 on kirjas lugu Taaveti pojast Amnonist ja tütrest Taamarist. Amnon oli
Taamarist sisse võetud ja sundis teda endaga patustama.

• 2Sm 13:1 öeldakse, et Amnon armastas Taamarit. Kuidas Amnoni tunded
Taamari vastu muutusid, kui ta oli naise vastu patustanud? (Vt 2 Sm 13:15.)
Miks puhkeb selliseid rikkumisi toime pannud inimeste vahel lõkkele sageli
pigem vimm kui armastus?

President Gordon B. Hinckley on öelnud: „Ma kuulsin, kuidas vanem John A.
Widtsoe kord ütles: „Olen tähele pannud, et noor mees ja noor naine, kes ri-
kuvad kõlbelisuse põhimõtteid, hakkavad lõpuks teineteist vihkama.” Ka
mina olen seda tähele pannud. Asi võib ju alata hellade sõnadega, hiljem
võivad sõnad minna kurjadeks ja kibestunuteks” (True to the Faith. – Ensign,
juuni 1996, lk 5).

4. Meeleparandajal on lootust

Kui toonitad, et meelt parandada pole kunagi liiga hilja, kasuta vanem Boyd K.
Packeri mõtteavaldust:

„See heidutav mõte, et ühe vea (või terve rea vigade) parandamisega ollakse iga-
vikulises mõttes liiga hiljaks jäänud, ei tule Issandalt. Ta on öelnud, et kui me
meelt parandame, siis Ta mitte üksnes ei andesta meile meie üleastumised, vaid
kogunisti unustab need, ega meenuta neid enam. Meeleparandus on nagu seep
– see võib patu maha pesta. Sissekuivanud mustuseplekkide eemaldamiseks võib
tarvis minna tugevat annust distsipliini, aga lahti neist saab” (Conference
Report, apr 1989, lk 72; või Ensign, mai 1989, lk 59).

24. õppetund
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25.
õppetund

„Kõik, kellel on eluõhku, 
kiitku Jehoovat”

Ps

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel näidata üles tänulikkust Päästja vastu nende paljude
õnnistuste eest, mis Tema ja meie Taevane Isa on meile andnud.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt õppetunnis käsitlemisele tulevaid pühakirjasalme ja nii
suurt osa Laulude raamatust kui võimalik.

2. Süüvi õppetunni eesmärkidesse ning vali palvemeelselt välja pühakirjasalmid,
teemad ja küsimused, mis vastavad kõige paremini klassi vajadustele.
Õppetunnis ei võeta läbi kogu Laulude raamatut. Käsitlemisele tulevad mõ-
ned olulisemad teemad, mida raamatus kajastatakse.

3. Kui kasutad esimest tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa Päästja pilt ja
neli-viis eset, mis tähistavad neid asju, mille eest sa oled tänulik. Nendeks
esemeteks võiksid olla pühakirjad, armsa inimese pilt, midagi, mis tähistaks
ühte su oskusteast, või midagi söödavat. Kui kasutad teist tähelepanu koon-
davat tegevust, palu et üks või kaks tunnis osalejat otsiksid Laulude raamatust
välja oma lemmiklaulu ja räägiksid, miks see on neile tähtis.

4. Võta kaasa vähemalt üks pilt templist.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tege-
vus, mis klassile kõige enam sobib.

1. Näita pilti Päästjast ja väljenda tänulikkust Tema elu ja missiooni eest. Pane
välja esemed, mis sümboliseerivad muid asju, mille eest sa oled tänulik.
Väljenda igaühe eest oma tänulikkust. Seejärel küsi:

• Milliste Issandalt saadud andide ja võimaluste eest olete te eriti tänulikud?
Milline olnuks teie elu ilma nende õnnistusteta?

Selgita, et paljudes Laulude raamatu lauludes väljendatakse tänu Issandalt
saadud õnnistuste eest. Osa sellest õppetunnist keskendub nendele õnnistus-
tele ja sellele, mida peaksime tegema, et näidata nende eest oma tänulikkust.

2. Palu, et keegi klassist loeks valjusti ette Ps 23. Seejärel küsi:

• Milliseid tundeid selles laulus väljendatakse? Millised tunded valdavad teid
seda laulu lugedes või kuulates?

Palu, et üks või kaks ülesande saanud tunnis osalejat räägiksid oma lemmik-
laulust, mille nad Laulude raamatust välja on valinud, ja ütleksid, miks see
on neile tähtis.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Selgita, et Laulude raamat on kogumik kiidu- või palvelaule Jumalale. Paljud
neist on kirjutanud Taavet. See raamat on kui muistse Iisraeli lauluraamat. Need
laulud kuuluvad maailma mõtteluule paremikku, väljendades usku Issandasse ja
siirast soovi elada õigemeelselt.

1. Prohvetlikud kuulutamised Jeesuse Kristuse elust ja missioonist

Paljud Laulude raamatu laulud kuulutavad prohvetlikult Kristuse missioonist
Messiana. Ülestõusnud Päästja kuulutas: „Kõik peab täide minema, mis on kir-
jutatud minu kohta Moosese käsuõpetuses ja Prohveteis ja Lauludes” (Lk 24:44).
Aruta, kuidas on täitunud mõned järgmised Kristuse kohta käivad prohvetlikud
kuulutamised, millest kirjutatakse Laulude raamatus:

Prohvetlik kuulutamine Täitumine

Ps 107:23–30 Mt 8:23–27. Jeesus vaigistas tuuled ja lained.
Ps 69:9 Jh 1:11; 7:5. Oma rahvas ei võtnud Jeesust vastu.
Ps 41:10; 55:13–15 Jh 13:18, 21. Jeesuse reetis Tema sõber.
Ps 69:21 Mk 14:32–41. Jeesus kannatas üksinda Ketsemanis.
Ps 22:8–9 Mt 27:39–43. Jeesust pilgati.
Ps 22:17 Mk 15:25. Jeesus löödi risti.
Ps 22:19 Mt 27:35. Sõjamehed heitsid Kristuse riiete pärast

liisku.
Ps 22:2 Mt 27:46. Jeesus küsis Isalt, miks Ta Tema maha

jättis.
Ps 69:22 Jh 19:28–30. Jeesusele anti janu kustutamiseks

äädikat.
Ps 34:21 Jh 19:33–36. Jeesusel ei murtud ühtegi luud.
Ps 31:6 Lk 23:46. Jeesus andis oma vaimu Isa kätte ja suri.
Ps 16:10 Ap 2:31–32; 13:34–35. Päästja liha ei näinud kõdu-

nemist, kuna see tõsteti üles ülestõusmise ajal.

• Jeesus Kristus on ainuke isik, kelle sünnist, elust, surmast ja ülestõusmisest
kuulutati prohvetlikult enna Tema sündi. Miks tehti Päästja elu kohta nii ük-
sikasjalikke prohvetlikke kuulutamisi? (Nendest prohvetlikest kuulutamistest
selgus, et Jeesus on lubatud Messias, maailma Päästja.) Kuidas olid need proh-
vetlikud kuulutamised õnnistuseks neile, kes Ta vastu võtsid? (Prohvetlikud
kuulutamised aitasid inimestel õppida Päästjast ja saada Tema kohta tunnis-
tuse veel enne Tema sündi [vt Mo 3:13]. Prohvetlikud kuulutamised aitasid ka
mõnel inimesel Ta ära tunda, kui Ta tuli.)

2. „Jehoova on sulle head teinud” (Ps 116:7).

Lisaks prohvetlikele kuulutamistele Päästja elust ja missioonist väljendatakse
paljudes lauludes tänu selliste õnnistuste eest nagu taeva ja maa loomine,
Päästja halastus, andestus ja armastus ning pühakirjad ja tempel.

Taeva ja maa loomine

Aruta järgmisi laule, kus Issandale väljendatakse tänu taeva ja maa loomise eest:

Ps 19:2
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Ps 104:5–7, 14, 24
Ps 136:3–9

• Kuidas taeva ja maa loomine annavad tunnistust Jumala väest ja armastusest?
(Vt Al 30:44; Ms 6:63.) Kuidas saame näidata tänulikkust loomise anni eest?

Päästja halastus, andestus ja armastus

Aruta mõnda järgmistest lauludest, kus Päästjale väljendatakse tänu Tema halas-
tuse, andestuse ja armastuse eest:

Ps 23 (kui käsitlesid seda laulu tähelepanu koondavas tegevuses, pole selle
arutamine enam vajalik)
Ps 51 (kui käsitlesid seda laulu 24. õppetunnis, pole selle arutamine enam vajalik)
Ps 59:17
Ps 78:38
Ps 86:5, 13
Ps 100:4–5
Ps 103:2–4, 8–11, 17–18

• Mida õpime Issanda kohta nendest lauludest? Palu tunnis osalejatel rääkida, kui-
das nad on saanud teadlikuks Issanda halastusest, andestusest ja armastusest.

• Mis avaldab teile muljet Taaveti andekspalumises Ps 51? Mida õpetab see laul
meile meeleparandusest ja andestamisest? (Pööra tähelepanu esimestele sõna-
dele salmides 4, 9 ja 14. Need sõnad kirjeldavad meeleparanduse olulisi külgi.
Pööra tähelepanu ka salmile 19, kus kirjeldatakse, milline peab olema meie
südame seisund, et tõeliselt meelt parandada.)

Pühakirjad

Aruta järgmisi laule, kus Issandale väljendatakse tänu pühakirjade eest:

Ps 19:8–12
Ps 119

• Milliste sõnadega kirjeldas Taavet pühakirju Ps 19:8–11? (Pühakirjade sünonüü-
mideks on käsuõpetus, tunnistus, käsk ja seadlused. Pühakirju kirjeldatakse selliste
omadussõnadega nagu laitmatu, ustav, õiglane, selge, tõde ja õige. Pühakirjade
kohta öeldakse ka, et need on ihaldatavamad kui kuld ja magusamad kui mesi.)

• Milliseid õnnistusi võivad pühakirjad meie ellu tuua Ps 19:8–12 järgi? Soovi
korral kirjuta need õnnistused tahvlile:

a. Pühakirjad kosutavad hinge (8. salm).
b. Pühakirjad teevad kohtlase targaks (8. salm).
c. Pühakirjad rõõmustavad südant (9. salm).
d. Pühakirjad valgustavad silmi (9. salm).
e. Pühakirjad hoiatavad (12. salm).

• Kuidas on pühakirjad õnnistanud teie elu ülalmainitud või mõnel muul viisil?

• Laulude kirjutaja hüüdis Issanda poole: „Kuidas ma armastan sinu käsuõpetust!
Iga päev mõlgutan ma mõttes seda!” (Ps 119:97; vt ka s-d 15–16, 33–35, 40,
47–50, 72, 92, 104, 174.) Kuidas kujuneb pühakirjade vastu selline armastus?

• Kuidas mõista, et pühakirjad on meie „jalale lambiks ja valguseks [meie]
jalgteel”? (Ps 119:105)

118



Tempel

Aruta mõnda järgmistest lauludest, milles kõneldakse templist. Soovi korral võid
laulude lugemise ajal välja riputada templi pildi (või pildid).

Ps 5:8
Ps 15:1–3
Ps 24
Ps 27:4
Ps 65:5
Ps 84:2–3, 5, 11–13
Ps 122
Ps 134

• Mida õpetavad need laulud meile templi kohta? Mida õpetavad nad meile
templisseminekuks valmistumisest?

Kutsu tundi Algühingu lapsed ja palu neil laulda laulu „Mul meeldib näha templit”.

3. „Kuidas ma tasun Jehoovale kõik tema heateod minu vastu?” (Ps 116:12)

• Ps 116:12 küsib Taavet: „Kuidas ma tasun Jehoovale kõik tema heateod minu
vastu?” Kuidas ta sellele küsimusele vastas? Soovi korral võid kirja panna kõik
Taaveti avaldused, nagu on näidatud allpool:

a. „Ma tõstan üles päästekarika” (116:13).
b. „Hüüan appi Jehoova nime” (116:13).
c. „Oh Jehoova, ma olen ju su sulane” (116:16).
d. „Sinule ma ohverdan tänuohvreid” (116:17).
e. „Oma tõotused ma tasun Jehoovale kogu ta rahva nähes Jehoova koja

õuedes” (116:18–19).

• Kuidas rakendada Taaveti vastuseid näitamaks Issandale oma tänulikkust?

4. „Lootke Jehoova peale” (Ps 4:6)

• „Lootke Jehoova peale” on levinuim manitsus Laulude raamatus (Ps 4:6; 5:12;
9:11; 56:12; 62:9; 118:8–9). Kuidas paneme oma lootused Issanda peale?
Kuidas on teid õnnistatud, kui olete Temale lootnud?

Kokkuvõte Laulud annavad vägevat tunnistust Jeesuse Kristuse jumalikust missioonist.
Need tuletavad meile meelde ka suuri õnnistusi, mida Tema ja meie Taevane Isa
on meile andnud ning pakuvad viise, kuidas nende õnnistuste eest tänulikkust
väljendada.

Laulude raamatu sõnumit kokku võttes palu, et klass loeks läbi viimase laulu 
(Ps 150). Lisa sellele omaenda kiitust ja tänu täis tunnistus.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

25. õppetund
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1. Vana Testamendi lauludest inspireeritud viimse aja kirikulaulud

Selgita, et võrdväärne Laulude raamatuga on meie viimse aja lauluraamat. 
Soovi korral palu klassil laulda meie lauluraamatust laulu, mille kirjutamiseks
on inspiratsiooni andnud Vana Testamendi laulud. Sellised laulud on „Sind
vajan Issand ma” (Kiriku lauluraamat, lk 12; Ps 143:1), „Mu Jumal ja mu
Kuningas” (Kiriku lauluraamat, lk 13; Ps 92:1–6) ja „Mu Lunastaja elab, tean”
(Kiriku lauluraamat, lk 38; Ps 104:33–34).

2. Õnnistused, mis tulevad kirikulaulude laulmisest

• Millised on meie viimse aja kirikulaulude olulisimad teemad? (Võimalikud
vastused: Päästja, armastus, evangeeliumi taastamine, katsumustele vastu
pidamine, kodu ja perekond, lõpuni vastu pidamine, meie kohus Kiriku liik-
metena, misjonitöö, palve, preesterlus, prohvetid, sakrament, Siion, teenimi-
ne, usk.) Kuidas kirikulaulude laulmine meid õnnistab? (Vt ÕL 25:12.)

Analüüsi mõnd järgmistest viisidest, kuidas kirikulaulude laulmine meid
õnnistab:

a. Kirikulaulud virgutavad vaimu.
b. Kirikulaulud innustavad meid elama õigemeelsemalt.
c. Kirikulaulud tuletavad meile meelde meie õnnistusi.
d. Kirikulaulud võimaldavad laulda meil Issanda kiituseks.
e. Kirikulaulud annavad meile võimaluse jagada tunnistust.
f. Kirikulaulud aitavad meil Issandale pühenduda.
g. Kirikulaulud aitavad meil tunda Vaimu.
h. Kirikulaulud aitavad meil olla oma Taevase Isaga ühte meelt.
i. Kirikulaulud aitavad meil õppida ja õpetada evangeeliumi.

Esimene Presidentkond on öelnud:

„Virgutaval muusikal on meie kiriku koosolekutel oluline osa. Kirikulaulud
kutsuvad kohale Issanda Vaimu, loovad harda meeleolu, liidavad meid liik-
metena ja annavad meile võimaluse Issandale kiitust avaldada.

Kirikulaulud võivad olla parimateks jutlusteks. Kirikulaulud viivad meid mee-
leparandusele ja headele tegudele, tugevdavad tunnistust ja usku, trööstivad
väsinuid, lohutavad leinajaid ja innustavad meid lõpuni vastu pidama”
(Hymns, lk ix).

• Paljudes lauludes öeldakse laulmise kohta: „Hõisake Jehoovale!” (Ps 98:4;
100:1; vt ka 66:1; 95:1–2.) Kuidas saaksime kirikulaulude laulmise Kiriku
koosolekutel ja kodus teha tähendusrikkaks ja rõõmust rõkatavaks?

• Viimasel õhutusöömaajal laulis Jeesus oma apostlitega kiituslaulu (Mt 26:30).
Kuidas aitas kiituslaulu laulmine Jeesusel ja Tema apostlitel valmistuda eel-
seisvaks tööks?

3. Parallelismi kasutamine lauludes

Laulude analüüsimisel on abiks Taaveti ja teiste heebrea luuletajate stiilivõtete
mõistmine. Üheks selliseks stiilivõtteks on parallelism. Parallelismi kõige üldise-
maks iseloomustajaks on erinevate sõnadega edastatav mõttekordus. Selline
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kordus laiendab või süvendab mõtte tähendust. Iseloomulik näide parallelismi
kasutamisest on Ps 102:2–3, kus sama mõtet väljendatakse erinevate sõnade abil
viis korda („kuule palvet”, „mu appihüüd tulgu su ette”, „ära pane oma palet
varjule minu eest”, „kääna oma kõrv mu poole” ja „mis päeval ma hüüan, tõtta
mulle vastama”). Pööra tähelepanu sellele, kuidas kordus sõnumit süvendab.

25. õppetund
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26.
õppetund

Kuningas Saalomon: 
tark mees, rumal mees

1Kn 3; 5–11

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid kasutama õnnistusi arukalt ja minema templisse
vääriliselt.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Kn 3:5–28. Saalomon saab oma isa Taaveti järel kuningaks ja teenib truult
Issandat. Issand ilmutab end Saalomonile. Saalomon palub, et teda õnnis-
tataks sõnakuuleliku südamega (3:5–9). Issand õnnistab Saalomoni mõistu-
se, rikkuse ja auga (3:10–15). Kaks naist viivad lapse Saalomoni ette, kes
otsustab targalt, kumb neist on lapse ema (3:16–28).

b. 1Kn 5–6; 7:1–12. Kuningas Saalomon juhatab suure templi ehitamist (5–6).
Ta laseb ehitada endale kuningakoja (7:1–12).

c. 1Kn 8:22–66; 9:1–9. Saalomon pühitseb templi ja palub, et Issand õnnis-
taks iisraellasi vaimse ja ilmaliku õitsenguga (8:22–53). Inimesed kummar-
davad Jumalat 14 päeva (8:54–66). Issand ilmutab end taas Saalomonile ja
lubab iisraellasi õnnistada, kui nad teenivad teda, ja needa, kui nad pöör-
duvad teiste jumalate poole (9:1–9).

d. 1Kn 10–11. Saalomoni kuulsus kasvab tänu tema rikkusele ja tarkusele
(10:1–13, 24–25). Ta saab ülearu rikkaks (10:14–23, 26). Ta võtab endale
palju naisi, kes pole iisraellannad ja meelitavad teda kummardama valesid
jumalaid (11:1–10). Issand õhutab vastased Saalomoni vastu üles
(11:11–25). Prohvet kuulutab, et Iisraeli kuningriik jaguneb Saalomoni
pahelisuse tõttu (11:26–40).

2. Täiendav lugemine: 1Kn 2:1–12; 4:29–34; 7:13–51; 1Aj 29; ÕL 46.

3. Kui võimalik, kasuta tunnis pilti vana aja templist (62300; Kunstitööd evan-
geeliumist; 118).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Loe või palu kellelgi klassist ette lugeda vanem Dallin H. Oaksi arvamuseavaldus:

„Üldine arvamus on, et Saatan ründab meid meie kõige nõrgemast kohast…
Ometi pole see alati meie nõrgim koht, kust meid haavatakse. Saatan võib rün-
nata meid ka sealt, kus peame end tugevaks, valdkondadest, kus me oma tuge-
vuse üle uhkust tunneme. Ta hiilib meile ligi meie kõige suuremate annete ja
vaimsete andide kaudu. Kui me ettevaatlikud pole, kasutab ta ära nii meie nõr-
gad kui tugevad küljed, et meid vaimsele allakäigule viia” (Our Strengths Can
Become Our Downfall. – Ensign, okt 1994, lk 12).

• Nimetage mõned oma tugevad küljed, millest võiks saada alguse teie allakäik.



Selgita, et selles õppetunnis kõneldakse kuningas Saalomonist, mehest, kes sai
Jumalalt suuri ande, kuid kes ei kasutanud neid lõpuks õigemeelselt. Palu, et
klass räägiks juhtumitest, mis kõnelevad Saalomoni järkjärgulisest allakäigust.
Rõhuta, et me ei otsi Saalomoni vigu mitte tema hukkamõistmiseks, vaid sel-
leks, et tema eksimustest õppust võtta.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Õige pisut enne Taaveti surma võidsid preester Saadok ja prohvet Naatan
Saalomoni uueks kuningaks. Saalomon, kes oli Taaveti ja Batseba poeg, sai oma
isalt järgmist nõu: „Ole … vahva ja ole mees! Pea, mida Jehoova, su Jumal on
käskinud pidada käies Tema teedel, pidades Tema seadlusi, käske, kohtuseadusi
ja manitsusi, … et sa võiksid targasti teha kõike, mida sa teed” (1Kn 2:2–3).

1. Issand õnnistab Saalomoni mõistuse, rikkuse ja auga.

Õpeta ja aruta 1Kn 3:5–28.

• Peagi pärast seda, kui Saalomonist sai kuningas, ilmutas Issand end talle
unenäos ja ütles: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!” (1Kn 3:5) Mida
Saalomon palus? (Vt 1Kn 3:9.) Mida see tähendab, kui kellelgi on „sõnakuule-
lik süda”? (Vt 1Kn 3:28; 5:9.) Miks tundis Saalomon selle õnnistuse järele
erilist vajadust? (Vt 1. Kn 3:7–8.) Kuidas aitaks „Jumala tarkus” – kui meil
seda oleks – täita oma kohustusi kodus, tööl, koolis, Kirikus? Kuidas seda
tarkust saada?

• Miks oli Issandal hea meel, kui Saalomon palus endale sõnakuulelikku sü-
dant? (Vt 1Kn 3:11–12. Saalomon palus andi, mis aitaks tal teenida teisi, mit-
te andi mõnel isekal otstarbel.) Nimetage mõned vaimsed annid, mille poole
me võiksime püüelda? (Vt ÕL 46:13–26.) Millistel tingimustel jagab Issand
Vaimu ande? (Vt 1Kn 3:14; ÕL 46:8–12.) Kuidas saame kasutada neid ande
teiste teenimiseks?

• Millega Issand Saalomoni veel õnnistas? (Vt 1Kn 3:13–14.) Kuidas saaks neid
õnnistusi kasutada teiste teenimiseks?

• Mille puhul tuli kuningas Saalomonil esimest korda kohut mõista? (Vt 1Kn
3:16–22.) Kuidas Saalomon selle probleemi lahendas? (Vt 1Kn 3:23–28.) Mil
moel see lahendus näitas, et Issand oli õnnistanud Saalomoni mõistusega?

2. Kuningas Saalomon juhatab suure templi ehitamist ja laseb ehitada
endale kuningakoja.

Õpeta ja aruta 1Kn 5–6; 7:1–12.

• Issanda käsul andis Saalomon korralduse ehitada tempel. (Soovi korral tee
lühikokkuvõte 1Kn 5:1–6, 17–18; 6:15–36, juhtides tähelepanu templi era-
kordsele viimistlusele.) Miks kasutas Saalomon templi ehitamisel nii peeni
materjale?

• Mil moel näitasid ehitajad templi vastu üles aupaklikkust selle ehitamise ajal?
(Vt 1Kn 6:7.)
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• Kuidas kasutas Saalomon oma mõistust, rikkust ja au, et tempel saaks selline
nagu peab? (Vt 1Kn 5:1–12. Tänu kõigele sellele sai ta muretseda templi ehi-
tamiseks ehitusmaterjale ja värvata tööle vilunud töömehi.)

• Millise lubaduse andis Issand Saalomonile seoses templiga? (Vt 1Kn 6:11–13.)
Mida samataolist on Issand lubanud meile tänapäeval? (Vt ÕL 97:15–17.)

• Templile lisaks lasi Saalomon ehitada endale kuningakoja. Milline oli kunin-
gakoda oma suuruselt Issanda kojaga võrreldes? (Vt 1Kn 6:2–3; 7:2, 6–7.)
Kuidas näitab selline priiskamine Saalomoni järkjärgulist allakäiku?

3. Saalomon pühitseb templi.

Õpeta ja aruta 1Kn 8:22–66; 9:1–9.

• Templi ehitamiseks kulus seitse aastat, seejärel see pühitseti. Mida Saalomon
pühitsemispalves palus? (Vt 1Kn 8:22–53.)

Vastused võid kirjutada tahvlile. Võimalikud vastused:

a. Vastuseid palvetele (1 Kn 8:28–30, 49–52).
b. Andestust (1Kn 8:33–39).
c. Vihma (1Kn 8:35–36).
d. Abi nälja ja haiguste ajal (1Kn 8:37).
e. Abi lahingus (1Kn 8:44–45).

• Saalomon palus oma pühitsemispalves, et Issand aitaks tema rahval tulla toi-
me paljude raskete probleemidega. Kuidas saab templiskäimine meid aidata,
kui probleemid meil üle pea kasvavad?

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Templite rahumeelses õhkkonnas leia-
me me teinekord lahenduse tõsisele eluprobleemile. Vaimu jõul hoovab seal
meieni puhas teadmine. Templid on kohad, kus saada ilmutusi. Kui mõni
probleem või raskus mind vaevab, olen ma läinud, palve südames, Issanda
kotta vastuste järele. Need vastused on tulnud selgel ja eksimatul moel”
(What I Hope You Will Teach Your Children about the Temple. – Ensign, aug
1985, lk 8).

• Saalomon palus, et tempel aitaks juhatada uskmatuid Issanda juurde (1Kn
8:41–43). Kuidas võiks tempel seda teha? (Palu klassil tuua näiteid, kuidas
huvi templi vastu on toonud neid või kedagi teist Kiriku juurde.)

• Kui Saalomon oli pühitsemispalve lõpetanud, andis ta oma rahvale nõu:
„Teie süda olgu siiras Jehoova, meie Jumala vastu” (1Kn 8:61). Kuidas seleta-
da, et süda on „siiras Jehoova … vastu”? Kuidas saab templiskäimine aidata
meil oma südant siiramaks muuta?

• Mida teha, et tempel jätkuvalt meie elule tugevat mõju avaldaks?
(Võimalikud vastused: käia templis nii sageli kui võimalik; hoolitseda, et
templisoovitus oleks kehtiv; panna kodus välja templi pildid.)

• Mida rahvas tegi, kui tempel oli pühitsetud? (Vt 1Kn 8:62–66.) Mida tundis
rahvas, kui pärast templi pühitsemist ja neljateistkümmet jumalateenimispäeva
koju naasti? (Vt 1Kn 8:66.) Kuidas teie end tunnete, kui te templist koju lähete?

• Milline oli Issanda sõnum, kui Ta pärast templi pühitsemist Saalomoni külas-
tas? (Vt 1Kn 9:3–9. Vt ka 1. Kn 6:11–13. Juhi tähelepanu sellele, et samasuguse

124



avalduse tegi Issand templi ehitamise ajal.) Miks oli vaja Saalomonile tema
lepinguid meelde tuletada? Kuidas meenutab Issand meile meie lepinguid?

4. Saalomon saab ülearu rikkaks ning võtab endale palju naisi, kes pole
iisraellannad ja meelitavad teda kummardama ebajumalaid.

Õpeta ja aruta 1Kn 10–11.

• Kuidas suurenes Saalomoni rikkus ja au pärast templi valmimist? (Vt 1Kn
10:1–15, 24–25.) Kuidas Saalomon neid õnnistusi kuritarvitas? (Vt 1Kn
10:16–23, 26–29. Toonita, et Saalomon kasutas neid rohkem oma kuningriigi
kui Jumala riigi ehitamiseks.) Kuidas tuleks mõistust, rikkust ja au kasutada?
(Vt Jb 2:18–19.)

• Kuidas näitas Saalomoni naistevalik, et ta oli Jumalast eemaldunud? (Vt 
1Kn 11:1–2. Ta abiellus lepinguväliselt.) Mida Saalomoni naised, kes polnud
iisraellannad, teda tegema mõjutasid? (Vt 1Kn 11:3–8. Juhi tähelepanu sellele,
et Joseph Smithi tõlkes ütleb 4. salm, et Saalomoni süda muutus selliseks,
„nagu oli olnud tema isa Taaveti süda” ning 6. salm ütleb, et „Saalomon tegi
kurja Jehoova silmis, nagu tema isa Taavet”.)

• Mida tegi Issand, kui Saalomon murdis oma lepinguid ja pöördus Temast ära?
(Vt 1Kn 11:9–14, 23–25, 33–36.)

• Kuidas aitasid Saalomoni allakäigule kaasa mõistuse, rikkuse ja au õnnistu-
sed? Tooge näiteid, kuidas aitavad mõistus, rikkus ja au tänapäeval kaasa ini-
meste allakäigule? Kuidas kindlustada, et meie tugevad küljed ei paneks alust
meie allakäigule? (Vt 1Kn 8:61; ÕL 88:67.)

Vanem Dallin H. Oaks on öelnud:

„Mida teha, et meie tugevatest külgedest ei saaks meie allakäigu põhjustajad?
Tuleb arendada sellist omadust nagu alandlikkus. Alandlikkus on võrratu kait-
se. Alandlikkus on vastumürk kõrkusele. Alandlikkus on abivahend kõikide
teadmiste, eriti vaimuvara omandamiseks. Olulise käsituse alandlikkuse rollist
andis Issand meile prohvet Moroni kaudu: „Ma annan inimestele nõrkust, et
nad oleksid alandlikud; ja minu arm on küllaldane kõikidele inimestele, kes
alandavad end minu ees; sest kui nad alandavad end minu ees ja neil on
minusse usku, siis ma lasen nõrkadel asjadel saada nende jaoks tugevaks” 
(Et 12:27).

Võiks isegi öelda, et kui inimesed alandavad end Jumala ees, aitab Ta, et nen-
de tugevus ei muutuks nõrkusteks, mida vastane võiks nende hävitamiseks
ära kasutada…

… Kui oleme alandlikud ja õpivalmid, võtame kuulda Jumala käske, Tema
juhtide nõuandeid ja Tema Vaimu õhutusi, juhatatakse meid, kuidas kasutada
oma vaimseid ande, oma saavutusi ja kõiki muid tugevaid külgi õigemeelselt.
Meid juhatatakse, kuidas hoiduda Saatana ponnistustest kasutada meie tuge-
vust meie allakäiguks.

Kõige selle juures peaksime me pidama meeles ning lootma Issanda juhatuse-
le ja lubadusele: „Ole alandlik; ja Issand, sinu Jumal, juhib sind kättpidi, ja
annab vastused sinu palvetele” (ÕL 112:10)” (Our Strengths Can Become Our
Downfall. – Ensign, okt 1994, lk 19).

26. õppetund
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Kokkuvõte Väljenda oma tänulikkust vaimsete ja materiaalsete õnnistuste eest, mis Issand
sulle on andnud, ning templi eest. Innusta tunnis osalejaid alandama end
Issanda ees, et nad suudaksid kasutada oma õnnistusi mõistlikult ja minna
vääriliselt templisse.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Ilma et ta süda suurusteleks oma vendade ees” (5Ms 17:20)

• Palu, et keegi klassist loeks ette 5Ms 17:14–20. Kuidas oleks selle pühakirjasal-
mi rakendamine muutnud Saalomoni ja rahva elu tema kuningriigis?

2. Templite pühitsemispalved

Kui keegi klassist on osalenud templipühitsemisel, palu ühel või kahel neist rää-
kida oma muljetest. Soovi korral palu, et keegi klassist valmistuks jagama kahte
või kolme mõtet viimse aja templi pühitsemispalvest. (ÕL 109 on ära toodud
Kirtlandi templi pühitsemispalve. Äsja pühitsetud templite pühitsemispalveid
avaldatakse vahel ajakirjas Ensign.)

• Kuidas peaksid pühitsemispalved mõjutama meie isiklikku elu?

President Joseph Fielding Smith ütles: „Kui pühitseme mõne maja Issandale,
siis tegelikult pühendame me ennast Issanda teenimisele, sõlmime lepingu, et
kasutame seda maja nii, nagu Tema selle kasutamist ette näeb” (Church News,
22. jaan 1972, lk 3).
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27.
õppetund

Paheliste ja õigemeelsete 
juhtide mõjujõud
1Kn 12–14; 2Aj 17; 20

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid arendama häid juhioskusi, et osata teisi õigemeelselt
elama mõjutada.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Kn 12:1–20. Rehabeamist saab oma isa Saalomoni järel Iisraeli kaheteist-
kümne suguharu kuningas. Ta ei võta kuulda tarkade nõu teenida oma
rahvast, vaid paneb neile peale veelgi suuremad koormised (12:1–15).
Kuningriik jaguneb, kui kümme suguharu vastu hakkavad (12:16–19; nen-
de kümne suguharu asuala kannab ka edaspidi Iisraeli kuningriigi nime-
tust; Juuda ja Benjamini suguharud jäävad Rehabeami valitsemise alla ja
nende riiki nimetatakse Juuda kuningriigiks). Iisraeli kuningriik valib
kuningaks Jerobeami, Saalomoni kuningriigi omaaegse töökohustuse
ülevaataja (12:20).

b. 1Kn 12:25–33; 13:33–34; 14:14–16, 21–24. Jerobeam levitab rahva hulgas
ebajumalate kummardamist, asendab preestrid meestega, kes pole leviidid
(12:25–33; 13:33–34; ohvriküngaste ja viljakustulpade kohta vt teist täien-
davat soovitust). Prohvet kuulutab ette Jerobeami soo hävingut ja Iisraeli
riigi lagunemist (14:14–16). Juuda kuningriik hakkab Rehabeami valitsemise
ajal ebajumalaid kummardama (14:21–24).

c. 2Aj 17:1–10; 20:1–30. Joosafat, Rehabeami lapselapselaps, valitseb Juuda
kuningriiki õigemeelselt, hävitab viljakustulbad ja ohvrikünkad ning saa-
dab leviidid üle Juudamaa laiali Jehoova käsuõpetuse raamatut õpetama
(17:1–10). Joosafat ja tema rahvas paastuvad ja palvetavad, kui Juuda vaen-
lased nende vastu tulevad. Issand ütleb neile, et see pole nende, vaid Tema
sõda. Ründajad lähevad omavahel kokku ja hävitavad üksteise (20:1–30).

2. Täiendav lugemine: 1Kn 11:26–40; 2Kn 17:20–23.

3. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa üks vana riideese,
mille võib tükkideks rebida, või lõika paberist suur riideeseme kujutis.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Võta vana riideese või paberist riideesemekujutis ja rebi 12 tükiks. Selgita, et
Saalomoni elu lõpul kuulutas prohvet Ahija, et Jerobeam, üks Saalomoni kahe-
teistkümnest maksukogujast ja tööde ülevaatajast, võtab suurema osa Iisraeli
rahvast enda võimu alla. Selle näitlikustamiseks haaras Ahija omaenda uhiuue
kuue hõlma, kiskus selle kaheteistkümneks tükiks ja andis 10 neist Jerobeamile
(1Kn 11:29–32; Kuningas Jamesi piibliversiooni 32. salmi joonealuses märkuses
tähendatakse, et vastavalt Vana Testamendi kreekakeelsele tõlkele Septuagintale
jääb Taaveti järeltulijate valitsemise alla mitte üks, vaid kaks suguharu).



Päästja õpetas, et „iga kuningriik, mis on isekeskis riius, hävib” (Mt 12:25).
Selgita, et nõnda juhtus ka Iisraeli kuningriigiga pärast Saalomoni surma. See
õppetund räägib paheliste ja õigemeelsete juhtide mõjust Iisraeli jagunenud
kuningriigile.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Iisraeli kuningriik jaguneb peamiselt Rehabeami karmikäelise juhtimise
tõttu.

Õpeta ja aruta 1Kn 12:1–20.

Soovi korral kirjuta tahvlile järgmine väide:

Hea juht:
1. teenib

• Pärast Saalomoni surma sai Iisraeli kuningaks tema poeg Rehabeam. Milliseid
muudatusi ootasid iisraellased Rehabeamilt tema isa valitsemismeetoditega
võrreldes? (Vt. 1Kn 12:3–4.) Millist nõu andsid vanemad Rehabeamile edu-
kaks valitsemiseks? (Vt 1Kn 12:6–7; 2Aj 10:7.) Miks mõjub lahke ja hooliv
juht positiivsemalt? Kuidas saaksime rakendada seda nõuannet kodus, kiri-
kus, koolis, tööl? (Vt ÕL 121:41–46.) Tooge näiteid lapsevanematest või teis-
test juhtisikutest, kes seda nõuannet teie meelest edukalt rakendavad?

• Võtmata kuulda vanemate nõu, pöördus Rehabeam nooremate meeste poole,
keda ta lapseeast peale tundis. Mis nõu nad talle andsid? (Vt 1Kn 12:8–11.)
Mis juhtus, kui Rehabeam nende nõuande järgi talitada otsustas? (Vt 
1Kn 12:12–17. Selgita, et lause „Iisrael läks oma telkidesse” viitab sellele, et
kümme suguharu lõid lahku Rehabeami kuningriigist.) Kuidas oleks võinud
minna siis, kui Rehabeam oleks vanemate nõu järgi talitanud? (Vt 1Kn 12:7.)

• Jerobeam oli olnud üks Saalomoni kaheteistkümnest maksukogujast ja tööde
ülevaatajast. Saalomoni valitsemisaja lõpul kuulutas prohvet Ahija, et
Jerobeamist saab paljude Iisraeli suguharude kuningas (1Kn 11:29–31; vt
tähelepanu koondav tegevus). Kuidas see prohvetlik kuulutamine täitus? 
(Vt 1Kn 12:20; Kuningas Jamesi piibliversiooni joonealuses märkuses seisab,
et Vana Testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas lisandub salmi lõpus
Juudale veel ka Benjamin. Juuda ja Benjamini suguharud Rehabeamiga eesot-
sas moodustasid Lõuna- ehk Juuda kuningriigi. Ülejäänud kümme suguharu
järgnesid Jerobeamile ja moodustasid Põhja- ehk Iisraeli kuningriigi.)

2. Jerobeami ja Rehabeami valitsemise ajal hakatakse nende riikides
kummardama ebajumalaid.

Õpeta ja aruta 1Kn 12:25–33; 13:33–34; 14:14–16, 21–24.

Soovi korral täienda tahvlile kirjutatud väidet:

Hea juht:
1. teenib
2. loodab ja kuuletub Issandale

• Issand lubas Jerobeamile prohvet Ahija suu kaudu, et kui ta käib Issanda tee-
del, antakse talle „püsiv koda” (kindel kuningriik; 1Kn 11:38). Kuidas

128



Jerobeam lubatud õnnistustest ilma jäi? (Vt 1Kn 12:25–33.) Miks laskis ta te-
ha kuldvasikad ja rajada ohvrikünkad ning pühitses ametisse valepreestrid?
(Vt 1Kn 12: 26–33; 13:33–34.)

Selgita, et Jerobeam kartis, et kui tema inimesed lähevad Jeruusalemma
Jumalat teenima, võivad nad minna tagasi Rehabeami juurde. Püüdes rahvast
oma kontrolli all hoida ja inimeste lojaalsust säilitada, valmistas ta kahes
Põhjakuningriigi linnas Peetelis ja Daanis kuldvasikad ja kutsus rahvast neid
sinna kummardama. Sellega lasi ta oma lüüasaamisehirmul võitu saada lootu-
sest Issanda lubadustele. Juhi tähelepanu, et tark juht loodab Issandale ega
tee otsuseid hirmust ja omaenda arusaamisest lähtuvalt.

• Kui Jerobeami poeg haigestus, pöördus ta abisaamiseks prohvet Ahija poole.
Mida kuulutas Ahija Jerobeami koja (soo) ja kuningriigi kohta? (Vt 
1Kn 14:14–16. Selle prohvetliku kuulutamise täitumisest kõneldakse 
2Kn 17:20–23.)

• Rehabeam nagu Jerobeamgi ei kuuletunud Jumalale ja juhatas oma rahva
ebajumalaid kummardama (1Kn 14:21–24). Kahe kuninga pahelisel juhtimi-
sel olid kauakestvad tagajärjed. Palju aastaid hiljem, kui pahelisus ikka edasi
kestis, lagunesid mõlemad kuningriigid koost. Rahvas sattus vangipõlve
(Iisrael assurlaste, Juuda babüloonlaste kätte). Kuidas saab ühel halval juhil
olla nii suur mõju nii paljudele inimestele?

Soovi korral märgi, et me ei pea paheliste juhtide tegusid kordama, nagu te-
gid seda Iisraeli ja Juuda inimesed. Jumal on andnud meile valikuvabaduse.
Selle väe abil saame valida selle, mis on hea, isegi kui juhid valivad halva 
(Hl 14:30–31).

3. Joosafati juhtimisel hakkab Juuda kuningriik järgima Jehoovat ja Tema
prohveteid.

Õpeta ja aruta 1Aj 17:1–10; 20:1–30.

Soovi korral täienda taas tahvlile kirjutatud väidet:

Hea juht:
1. teenib
2. loodab ja kuuletub Issandale
3. usub Jumalasse
4. õpetab pühakirjade alusel
5. järgib prohveteid

• Kolm põlve pärast Rehabeami valitses Juuda kuningriigi üle tema lapselapse-
laps Joosafat. Milles väljendus Joosafati õigemeelsus? (Vt 2Aj 17:3–4, 6.)
Kuidas meie isiklik pühendumus mõjutab meie võimet teisi juhtida?

• Joosafat „kõrvaldas Juudast … ohvrikünkad ja viljakustulbad” (2Aj 17:6).
Mida inimesed sellest õppisid? (Vt 2Aj 20:12–13, juhi tähelepanu, et „kogu
Juuda seisis Jehoova ees, isegi nende väetid, nende naised ja lapsed”.) Mida
võiksime meie oma kodudest ja isiklikust elust kõrvaldada, et saaksime veelgi
pühendunumalt Jumalat kummardada?

• Joosafat saatis leviidid üle kogu kuningriigi rahvale „Jehoova käsuõpetuse
raamatut” õpetama (2Aj 17:9). Kuidas pühakirjade õpetamine Juuda rahvale
mõjus? Kuidas on pühakirjade uurimine – omapäi või pereringis – teile abiks

27. õppetund
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olnud? Millist mõju avaldab pühakirjade uurimine kodus meie perekondadele
ja Kirikule tervikuna?

President Ezra Taft Benson õpetas: „Me teeme sageli suuri jõupingutusi, et
tõsta vaiades aktiivsust. Me töötame usinalt, et sakramendikoosolekul osaleja-
te hulk suureneks. Me näeme vaeva, et järjest enam meie noortest meestest
läheks misjonile. Me püüame suurendada templis abiellujate arvu. Kõik need
on kiiduväärt jõupingutused ja olulised kuningriigi kasvu jaoks. Kui aga liik-
med ja pered regulaarselt ja järjekindlalt pühakirjadesse süvenevad, kaasne-
vad sellega automaatselt ka muud asjad. Tunnistus kasvab. Pühendumine
tugevneb. Perekonnad on tugevamad. Tulevad isiklikud ilmutused” (The
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, lk 44).

• 2Aj 20 räägib perioodist, mil Juuda rahval oli suur mure: kolm rahvast olid
neile sõja kuulutanud. Selle tagajärjed tundusid kuningas Joosafatile ja tema
arvulises vähemuses rahvale trööstitud. Mida tegi Joosafat, et abi saada? (Vt
2Aj 20:3–13.) Kuidas Issand sellele palvele vastas? (Vt 2Aj 20:14–17. Juhi tä-
helepanu, et see vastus tuli prohvet Jahasieli kaudu.) Millist nõu andis
Joosafat oma rahvale? (Vt 2Aj 20:20.) Kuidas mõista, et ka meie, viimse aja
pühad, oleme tänapäeval samamoodi arvulises vähemuses nagu Juuda rahvas
muistsel ajal? Kuidas võiks Joosafati nõuanne puudutada meid?

• Pidades meeles prohvet Jahasieli kinnitust, et tegemist on Jumala sõjaga, pani
Joosafat sõdimise asemel lauljad Issandat kiitma. Kui lauljad laulma hakkasid,
asus Issand neid kaitsma, pannes ründajad omavahel sõdima ja üksteist hävi-
tama (2Aj 20:21–24). Kuidas oleme meie kaitstud, kui peame meeles elava
prohveti sõnu ja kuuletume neile?

• Vastupidiselt Jerobeamile ja Rehabeamile, kes viisid oma rahvad ebajumalate
kummardamisele, kutsus Joosafat Juuda rahvast üles end Issanda ees alanda-
ma (2Aj 20:3–4). Milliseid näiteid võiksite tuua õigemeelsete juhtide mõju-
jõust? Mida saame teha, et aidata neil, keda teenime, elada õigemeelselt?

Kokkuvõte Tunnista juhtide väest juhatada inimesi kas pahelisusesse või õigsusesse. Tuleta
klassile meelde meie kohustust olla teenäitaja Kiriku kutsetes, oma kogukonnas,
tööl ja kodus. Innusta tunnis osalejaid, et nad oleksid head juhid teenides ning
lootes ja kuuletudes Issandale, uskudes Temasse, õpetades pühakirju ja järgides
prohveteid.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Vabanemine eakaaslaste negatiivsete mõjude alt

• Iisraeli kuningriik jagunes suurelt osalt seetõttu, et Rehabeam otsustas järgida
oma eakaaslaste rumalat nõu (1Kn 12:9–16). Kuidas hoiduda kiusatusest võtta
kuulda sõprade rumalat nõu?

Vanem Malcolm S. Jeppsen on öelnud:

„Paljud teist puutuvad kokku juhtumitega, kus üks või teine „sõber” pöördub
teie poole ja püüab teid meelitada tegema seda, mida tegema ei peaks…
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„Keegi ei saa teada”, ütlevad need niinimetatud „sõbrad”. „Ja üldse, mis täht-
sust sellel on?”

… Te ei pea oma sõpru maha jätma, kui nad valele teele on sattunud. Te ei
pea neist loobuma. Te saate olla hooliv sõber, kes on valmis neid aitama, kui
nemad on valmis abi vastu võtma. Te saate nendega rääkida, nende meelt
ülendada ja nendega oma tunnistust jagada. Juhatage neid oma eeskujuga.

Ärge iial laske oma sõpradel sundida end Taevaisale meelehärmi valmistama.
Ka siis, kui nad ähvardavad, et jäävad teie sõpradeks vaid siis, kui valite nen-
de, mitte Issanda tahte.

Kui seisate sellise valiku ees, valige Issanda tahe ja otsige endale uued sõbrad”
(Conference Report, apr 1990, lk 59; või Ensign, mai 1990, lk 45).

2. Ohvrikünkad ja viljakusetulbad

Edaspidine aitab teil selgitada, milline ebajumalakummardamine Jerobeami ja
Rehabeami õhutusel aset leidis.

Ohvrikünkad (1Kn 12:31) – künkatippu ehitatud altarid. Kui rahvas hakkas
ebajumalaid kummardama, rüvetasid nad need altarid ära ja kasutasid neid
ebajumalate kummardamisel.

Viljakustulbad (1Kn 14:15) – paganate kummardamispaigad, kus inimesed vahel
kõlvatult käitusid.

3. „Ja … te teenite jumalaid, kes on inimese kätetöö” (5Ms 4:28)

• Kui Jerobeam laskis teha kuldvasikad ning rahvas kummardas ohvriküngastel
ja viljakustulpade juures ebajumalaid, ei võtnud ta oma rahvaga kuulda hoia-
tusi, mis Mooses 500 aastat tagasi oli andnud (5Ms 4:25–28). Millist õnnetust
olid nad enda peale toomas? Mida oli neile lubatud, kui nad oleksid ebajuma-
late asemel Issanda poole pöördunud? (Vt 5Ms 4:29–31.)

4. Esemeline õppetund juhtimisest

Võta tundi kaasa kaks ühesugust komplekti klotse (või muid esemeid). Kutsu
kaks tunnis osalejat osa võtma järgmisest eksperimendist. Anna kummalegi kät-
te üks klotsikomplekt. Seleta, et üks neist on juht, teine järgija. Palu, et katsealu-
sed pööraksid teineteisele selja, nii et nad teineteise klotse ei näeks. Edasi palu,
et katsealune isik, kes on juht, ehitaks klotsidest mingi kujundi ja annaks järgi-
jale juhiseid samasuguse kujundi ehitamiseks. Järgija tegutseb juhiste järgi ja
küsimusi ei esita. Kumbki osaleja ei vaata teise toimetamist enne, kui töö on
lõpetatud.

Kui järgija on ehitamise lõpetanud, järgneb arutelu, kui oluline on, et juhtide
juhised oleksid selged ja järgijad neid hoolega tähele paneksid. Kui järgija ehita-
tud kujund on tulnud välja samasugune kui ehitaja oma, kiida mõlemat osalejat
ja palu ülejäänud klassil nende edu kommenteerida. Kui konstruktsioonid teine-
teisest kõvasti erinevad, küsi:

• Kas juht oleks võinud anda selgemaid juhiseid? Kas järgija oleks võinud tähe-
lepanelikumalt kuulata? Kas järgijal oleks olnud kergem, kui ta oleks näinud,
kuidas juht kujundit ehitab?

• Kuidas saaksime rakendada õpitut oma Kiriku kutsetes ja kodus?

27. õppetund
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28.
õppetund

„Tule järel tuli vaikne, 
tasane sahin”

1Kn 17–19

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid seadma Jumala oma elus esikohale ning otsima juha-
tust ja tröösti elava prohveti sõnadest ja Püha Vaimu sosistustest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 1Kn 17. Eelija sulgeb taevad, et vihma ei sajaks, põgeneb Ahabi ja Iisebeli
eest ning saab kõrbes imeväärselt ülal peetud (17:1–6). Issand saadab Eelija
lesknaise juurde, kes annab talle toitu ja vett (17:7–16). Eelija äratab lesk-
naise poja surnuist (17:17–24).

b. 1Kn 18. Pärast enam kui kaks aastat kestnud näljaaega kohtub Eelija
Ahabiga ja esitab Baali preestritele väljakutse kutsuda taevast alla tuli, mis
nende ohvriannetuse ära sööks (18:1–2, 17–24). Baali preestrite ponnistu-
sed ebaõnnestuvad, kuid Eelija palvetab ja Issand saadab alla tule, mis te-
ma valmistatud ohvriannetuse ära neelab (18:25–40). Eelija palvetab, et
näljahäda lõppeks ja Issand saadab vihma (18:41–46).

c. 1Kn 19. Iisebel püüab Eelijat tappa (19:1–2). Eelija põgeneb kõrbesse ja te-
da toidab ingel (19:3–8). Eelija läheb Hoorebile, kus teda trööstib Püha
Vaim ja kus teda juhatatakse Jumala tööd jätkama (19:9–19).

2. Palu, et keegi klassist valmistuks rääkima Eelija kohtumisest Baali preestritega
(1Kn 18:17–40).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Loe ette president Thomas S. Monsoni jutustatud lugu:

„José García, kes oli vaesuses sündinud, kuid usust kosutust saanud, valmistus
misjonikutse saamiseks. Ma olin juures, kui saabus tema soovitus. Selles oli kir-
jas: „Vend García teenimine on perele suur ohverdus, sest ta on olnud oma pe-
rele väga suureks toeks. Tal on vaid üks hinnaline asi – margikogu, mille ta on
valmis vajadusel ära müüma, et oma misjonitööd rahastada.”

President [Spencer W.] Kimball kuulas tähelepanelikult. Kui ta soovituskirja ära
oli kuulanud, ütles ta: „Paluge tal margikogu maha müüa. See ohverdus on talle
õnnistuseks.””

Palu tunnis osalejatel mõelda, kuidas nemad reageeriksid, kui neil palutaks
Issanda teenimise nimel loobuda kogu oma varanatukesest. Seejärel jätkake looga:

„Seejärel lausus see armastav prohvet, säde silmis ja naeratus näol: „Kiriku
peakorterisse saabub igas kuus tuhandeid kirju kõikidest maailmajagudest.
Korraldage asjad nii, et margid alles hoitaks ja misjoni lõpul Joséle antaks. Ta



saab tasuta parima margikogu, millist pole ühelgi teisel noorel mehel
Mehhikos”” (Conference Report, okt 1978, lk 83; või Ensign, nov 1978, lk 56).

Selgita, et kui seame Jumala asjad elus esikohale, on tasu palju suurem kui mis-
ki, mis meil asjade käigus ohverdada tuleb. See õppetund räägib kahest inime-
sest – Eelijast ja Sarepta lesknaisest, kes said suuri õnnistusi, sest järgisid Jumalat
ka siis, kui see oli raske.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Pärast seda, kui Iisraeli kuningriik oli hakanud Jerobeami eestvedamisel ebaju-
malaid kummardama, Jerobeam ja tema järeltulijad hävitatakse. Nende järel
pannakse ametisse järgmised ebajumalaid kummardavad kuningad. Nende seas
oli Ahab see, kes „tegi veelgi rohkem Jehoova, Iisraeli Jumala vihastamiseks kui
kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud” (1Kn 16:33). Ta võttis naiseks
Iisebeli, hakkas tema kombel Baali kummardama ja õhutas oma rahvast tegema
sama. Prohvet Eelija hoiatas Ahabit ja tema kuningriiki.

1. Eelija sulgeb taevad, teda peetakse imeväärsel kombel ülal ning ta äratab
lesknaise poja surnuist.

Õpeta ja aruta 1Kn 17.

• Ahabi ja tema rahva pahelisuse tõttu kuulutas Eelija: „Neil aastail ei ole kastet
ega vihma muidu kui minu suusõna peale!” (1Kn 17:1; rõhutus lisatud). Kuidas
sai Eelija midagi sellist öelda? (Soovi korral kõrvuta Eelijat Heelamani poja
Nefiga, kellel oli samasugune vägi. Issanda põhjendused, miks ta lasi kõigel
toimuda Nefi sõnade järgi, on kirjas Hl 10:4–5.)

• Kui Eelija oli teatanud, et kungingriigis ei hakka enam vihma sadama, käskis
Issand tal põgeneda. Kuidas Eelija Issanda käsule reageeris? (Vt 1Kn 17:2–5.)
Mida võime õppida Eelija reageeringust?

Vanem Gordon B. Hinckley on öelnud:

„Ma ammutan jõudu ühest lihtsast lausest, mis on öeldud prohvet Eelija koh-
ta, kes hoiatas kuningas Ahabit saabuva põua ja nälja eest. Ahab pani seda
pahaks. Issand käskis Eelijal minna Kriti jõe äärde ja varjata end seal. Seal
saab ta jõest juua ja kaarnad toovad talle süüa. Ja pühakirjades on kirjas liht-
ne ja imeline lause: „Ja ta läks ning tegi Jehoova sõna järgi” (1Kn 17:5).

Ei vaidlemist! Ei mingeid vastuväiteid! Ei puiklemist! Eelija lihtsalt „läks ning
tegi Jehoova sõna järgi”. Ja ta pääses kohutavatest õnnetustest, mis langesid
nende peale, kes halvustasid ja vaidlesid ja kahtlesid” (Conference Report, okt
1971, lk 159; või Ensign, dets 1971, lk 123–124).

• Kuidas Eelija kõrbes põua ajal vastu pidas? (Vt 1Kn 17:4, 6.) Milliseid koge-
musi on teil seoses Issanda füüsilise või vaimse toetusega?

• Kelle oli Issand valmis seadnud Eelijat aitama, kui jõgi kõrbes ära kuivas? 
(Vt 1Kn 17:7–13.) Mida õpetab see meile sellest, kuidas Issand abivajajaid
aitab? (Selgita, et sageli aitab Issand abivajajaid teiste inimeste teenimise kau-
du.) Rääkige oma kogemustest, kuidas aitab Issand abivajajaid teiste inimeste
teenimise kaudu? Mida saame teha, et aidata neid, kes on hädas?
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Vanem Jeffrey R. Holland ütles: „Ma tean, et igaüks meist saab teha midagi,
olgu tegu nii väike kui tahes. Me saame maksta ausalt kümnist ning teha
paastu- ja vabatahtlikke annetusi… Me saame olla tähelepanelikud ja leida
muid abistamisviise. Kui meil pole raha, võime väärt eesmärkide saavutami-
seks ja abivajajate toetamiseks ohverdada aega, kui aeg saab otsa, võime anda
armastust. Me võime jagada oma leivapätsi ja loota Jumalale, et õli kruusis ei
väheneks” (Conference Report, apr 1996, lk 41; või Ensign, mai 1996, lk 31).

• Kuidas lesknaine reageeris, kui Eelija palus, et ta tooks talle veidi vett juua?
(Vt 1Kn 17:10–11. Naine tegi seda pikemalt mõtlemata.) Mida lesknaine 
tegi, kui Eelija palus temalt süüa? (Vt 1Kn 17:11–12.) Mida Eelija talle lubas?
(Vt 1Kn 17:13–14.) Mida tegi lesknaine seejärel? (Vt 1Kn 17:15.) Mida lesk-
naise reageering meile õpetab?

Vanem Holland on öelnud, et see, kuidas lesknaine reageeris Eelija palvele
talle süüa anda, „näitas usku – nii suurt usku nagu minu teada ei keegi teine
pühakirjades sellistes tingimustes. Teadmata, mis tema usk talle maksma lä-
heb, … viis ta Eelijale esmalt oma pisikese koogi kindlas usus, et kui sellest
midagi üle ei jää, siis surevad nad pojaga vähemasti puhtast ligimesearmastu-
sest” (Conference Report, apr 1996, lk 39; või Ensign, mai 1996, lk 29).

• Miks käskis Jumal lesknaisel Eelijat sööta, kui sel endalgi oli söögipoolist
vähe? Millise õnnistuse sai naine kuulekuse eest? (Vt 1Kn 17:16.) Mida meie
jaoks raskesti täidetavat võiks Jumal meilt paluda? Kuidas meid õnnistatakse,
kui asetame Jumala esimesele kohale ja täidame Tema palve, isegi kui see 
on raske?

President Ezra Taft Benson õpetas:

„Kui asetame Jumala esikohale, läheb kõik muu paika või jääb meie elust väl-
ja. Meie armastus Issanda vastu ohjab meie kiindumusi, ajaveetmist, meie
huvisid ja meie prioriteete…

Õnnistagu Jumal meid [Teda] esikohale panema ning lõikama selle tulemuse-
na rahu praeguses ja rõõmuküllast igavikku tulevases elus” (Conference
Report, apr 1988, lk 3, 6; või Ensign, mai 1988, lk 4, 6).

• Mida Eelija tegi, kui lesknaise poeg haigestus ja suri? (Vt 1Kn 17:17–22.)
Millise väe läbi õnnestus Eelijal lesknaise poeg uuesti ellu äratada? Kuidas on
teie elu preesterluse väe läbi õnnistatud?

2. Eelija esitab Baali preestritele väljakutse ja avab taevad, et vihm saaks
sadama hakata.

Õpeta ja aruta 1Kn 18.

• Kolmandal nälja-aastal andis Issand Eelijale käsu: „Mine näita ennast Ahabile,
siis ma annan maale vihma!” (1Kn 18:1) Mida tegi Ahab, kui ta Eelijat nägi?
(Vt 1Kn 18:17. Märgi ära, et Ahab süüdistas näljahädas Eelijat.) Mis oli nälja-
häda tegelik põhjus? (Vt 1Kn 18:18.)

• Eelija soovil ajas Ahab Karmeli mäele kokku kogu Iisraeli rahva ja 850
valepreestrit (1Kn 18:19–20). Kui rahvas oli koos, et Eelija kõnet kuulata,
küsis prohvet: „Kui kaua te lonkate kahe karguga?” (1Kn 18:21) Mida tähen-
dab longata kahe karguga? Kuidas meie vahel kahe karguga lonkame? 
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(Vt Mt 6:24. Juhi klassi tähelepanu sellele, et sõna mammon viitab maistele
asjadele, maisele varale.)

Vanem Neal A. Maxwell on öelnud: „Paljude prohvetite ärevusttekitavad sõ-
nad … innustavad meid valikut tegema, ära otsustama ja mitte kõhklema…
Eelija sõnum on tänapäeval vägagi asjakohane, sest kõik peavad lõpuks vali-
ma selle maailma jumalate ja igaviku Jumala vahel” (That My Family Should
Partake, 1974, lk 22).

Palu, et keegi klassist valmistaks ette lühiülevaate Eelija kohtumisest Baali
preestritega (1Kn 18:17–40).

• Millist eesmärki teenis väljakutse, mille Eelija Baali preestritele esitas? (Vt 1Kn
18:36–37.) Kuidas rahvas reageeris, kui Issanda väge nägi? (Vt 1Kn 18:38–39.)
Kuidas neid õnnistati Issanda ja tema väe tunnustamise eest? (Vt 1Kn 18:45.)
Kuidas saaksime meie Issandat ja tema väge täiel määral tunnustada? (Vt 1Ts
5:16–18; Al 34:38; Mn 7:33–39.)

3. Eelijat trööstib Püha Vaim ja teda juhatatakse Jumala tööd jätkama.

Õpeta ja aruta 1Kn 19.

Kui Eelija Baali preestrite üle võidu saavutas, sai Iisebel väga vihaseks ja üritas
teda tappa. Eelija põgenes kõrbesse ja hüüdis Issanda poole: „Küllalt! Nüüd,
Jehoova, võta mu hing!” (1Kn 19:4) Issand õnnistas Eelijat, saates talle ingliga
toitu ja vett. Soovi korral märgi, et isegi prohvetid võivad teinekord meeleheidet
tunda ning vajavad tröösti ja juhatust, mida saab anda üksnes Jumal.

• Mis heidutas Eelijat? (Vt 1Kn 19:10, 14. Vaatamata rahva reageeringule, kui
Jumal neile jõuliselt oma väge näitas, tundis Eelija, et on ainuke iisraellane,
kes kummardab tõelist Jumalat.) Mida ta tegi, et rahu saada? (Vt 1Kn 19:4, 8.
Ta palvetas ja paastus.) Kuidas aitavad meid Eelija kogemused, kui oleme hei-
tunud, masendunud või meeleheitel?

• Kuidas trööstis Jumal Eelijat Hoorebi mäel? (Vt 1Kn 19:9–13.) Mida õpetab
see meile Jumala suhtlemisest meiega? Miks suhtleb Jumal meiega sagedami-
ni Püha Vaimu vaiksel ja tasasel sosinal, kui häälekal ja jõulisel moel oma
väge näidates? Kuidas me tajume Püha Vaimu sosistusi?

Kui üks uudistereporter küsis president Hinckleylt, kuidas ta suhtleb
Jumalaga, vastas prohvet: „Ma arvan, et kõige täpsema pildi saame sellest siis,
kui võrdleme seda sellega, kuidas suhtles Jumalaga Esimeses Kuningate raa-
matus Eelija. Eelija rääkis Issandaga. Tuli tuul, tugev tuul, aga Issandat tuules
ei olnud. Tuli maavärisemine, aga Issandat maavärisemises ei olnud. Tuli tuli,
aga Issandat tules ei olnud. Ja tule järel tuli vaikne, tasane sahin, mida mina
nimetan Vaimu sosistuseks” (Conference Report, okt 1996, lk 71; või Ensign,
nov 1996, lk 51).

President Ezra Taft Benson õpetas: „Kas te võtate endale aega, et kuulata
Vaimu õhutusi? Vastused palvele tulevad kõige sagedamini vaikse häälega ja
neid tajutakse sügavaimate, sisimate tunnete kaudu. Ma kinnitan teile, et saate
teada Jumala tahte, kui leiate aega palvetada ja kuulata” (Conference Report,
okt 1977, lk 46; või Ensign, nov 1977, lk 32).

28. õppetund
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• Lisaks sellele, et Püha Vaim on Trööstija, on Ta ka õpetaja (Jh 14:26; 2Ne
32:5). Mida õpetas Issand Püha Vaimu kaudu Eelijale? (Vt 1Kn 19:15–16.)
Millist abi võime saada Issanda teenimisest, kui oleme heitunud?

• Issand trööstis Eelijat, andes talle teada, et oli veel küllalt iisraellasi, kes ei
kummardanud Baali (1Kn 19:18). Kuidas saab osadus teiste ustavate viimse
aja pühadega meile tröösti tuua? Mis vägi see on, mis aitab teil tunda, et te
pole üksi? Kuidas te saaksite aidata teisi, kui nad tunnevad end üksildasena?

Kokkuvõte Tunnista, et meile antakse tröösti ja juhatust, kui asetame Jumala esikohale ja
võtame kuulda Püha Vaimu sosistusi.

Täiendav soovitus Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral
tunnis kasutada võid.

Eelija vaim

Viimse aja pühad räägivad sageli Eelija vaimust. See sõnapaar viitab tööle, mida
me teeme selleks, et „pööra[ta] isade südamed laste poole ja laste südamed isade
poole” (ÕL 110:15). Selle töö juurde kuulub pereajaloo uurimine ning templitöö
elavate ja surnute heaks. Me nimetame seda Eelija vaimuks, sest Eelija taastas
Joseph Smithile preesterluse pitseerimisväe võtmed (ÕL 110:13–16). Selle väega
saab teha talitusi, mis ühendavad perekonnad igaveseks.

Joseph Smith on öelnud:

„Eelija vaim, vägi ja kutse tähendavad, et teil on vägi hoida ilmutuste, talituste,
ettekuulutuste, väe ning Melkisedeki preesterluse ja Jumala maapealse kuningrii-
gi täiuse andmise võtit; võtta vastu, saada ja viia läbi kõiki talitusi, mis kuulu-
vad Jumala kuningriigi juurde nii kaua, kuni isade südamed on pööratud laste
poole ja laste südamed isade, nimelt nende poole, kes on taevas…

Ma tahan, et te mõistaksite seda, sest see on tähtis. Ja kui te olete selle teadmise
omaks võtnud, siis on see Eelija vaim, et me lunastame oma surnud ja ühenda-
me end oma isadega, kes on taevas, ning pitseerime oma surnud, et nad tulek-
sid esile esimese ülestõusmise ajal. Ja nõnda me tahame, et Eelija vägi pitseeriks
need, kes elavad maa peal, nendega, kes elavad taevas. Need on Eelija vägi ja
Jehoova kuningriigi võtmed” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, valinud
Joseph Fielding Smith, 1976, lk 337–338).
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29.
õppetund

„Ta tõstis … üles 
Eelija kuue”
2Kn 2; 5–6

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, kuidas volitused (kuub) lähevad ühelt prohvetilt
üle teisele; innustada neid kuuletuma prohvetite sõnadele ning kinnitada neile,
et Jumala vägi on kõikidest vägedest suurim.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 2Kn 2:1–18. Eelija valmistab Eliisat saama järgmiseks prohvetiks (2:1–10).
Eelija võetakse taevasse. Eliisa võtab Eelija kuue ja temast saab prohvet
(2:11–15). Vaatamata Eliisa nõuandele Eelijat mitte otsida, otsivad viisküm-
mend meest teda kolm päeva (2:16–18).

b. 2Kn 5. Eliisa ravib Naamani terveks pidalitõvest (5:1–14). Naaman kiidab
Jumalat ja pakub Eliisale tasu, millest Eliisa ära ütleb (5:15–19).

c. 2Kn 6:8–18. Eliisa nõustab Iisraeli kuningat sõjas Süüriaga (6:8–10). Süüria
kuningas käsib oma meestel Eliisa vangistada. Sõjavägi piirab sisse Dotani
linna (6:11–14). Eliisa palvetab kartmatult ning Issand saadab terve mäe-
täie tuliseid hobuseid ja vankreid ning lööb seejärel Süüria sõjaväge pime-
dusega (6:15–18).

2. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa tükike kangast, mida
kasutada kuuena.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Pane kangatükk endale (või kellelegi klassist) õlgade ümber. Selgita, et prohvet
Eelija kandis kuube. Me ei tea täpselt, milline see kuub välja nägi, kuid küllap
see oli riidest mantel. Kuue minek Eelijalt Eliisale sümboliseeris prohvetivolitus-
te üleandmist.

Tänapäeval räägime me vahel „volitusekuuest”, mille prohvet saab, kui ta pühit-
setakse ja ametisse asetatakse. Kuigi prohvet ei kanna tänapäeval kuube või kan-
gatükki, annab Jumal preesterluse võtmed temale. Need võtmed annavad talle
väe tegutseda Jumala nimel Kiriku juhina maa peal. Kui prohvet sureb, antakse
see volitusekuub uuele prohvetile.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Eliisast saab Eelija järel järgmine prohvet.

Õpeta ja aruta 2Kn 2:1–18.

• Millised suhted valitsesid Eelija ja Eliisa vahel? (Vt 2Kn 2:2–10.) Miks soovis
Eliisa kõigest hingest Eelijaga jääda? Mida Eliisa tegi, kui Eelija taevasse võeti?



(Vt 2Kn 2:11–13. Kui sa ei kasutanud tähelepanu koondavat tegevust, siis
Eelija kuuest räägi ikkagi ja selgita, mida see sümboliseeris.)

• Kes „kannab” prohvetikuube tänapäeval? (Kiriku korraline president.) Kuidas
seda kuube prohveti surma korral edasi antakse?

President Joseph Fielding Smith selgitas:

„Kiriku presidendi ametijärglase valimises pole midagi müstilist. Issand pani
selle paika kaua aega tagasi: vanemapostlist saab automaatselt Kiriku juhtiv ame-
tikandja, teda toetab Kaheteistkümne Nõukogu, kellest saab Esimese
Presidentkonna puudumisel Kiriku juhtorgan. Presidenti ei valita, kuid teda
peavad toetama nii tema vennad Nõukogust kui ka Kiriku liikmed” (Doctrines
of Salvation, koostaja Bruce R. McConkie, 3 kd, 1954–1956, 3. kd, lk 156).

President Gordon B. Hinckley selgitas, kuidas see toimus, kui tema pärast pre-
sident Howard W. Hunteri surma prohvetiks pühitseti ja Kiriku presidendi
ametisse asetati:

„President Hunteri surmaga lakkas Esimene Presidentkond olemast. Meie
vend Monsoniga, kes me olime teeninud tema nõuandjatena, võtsime kohad
sisse Kaheteistkümne Kvoorumis, millest sai Kiriku juhtiv organ.

[Mõned päevad hiljem] kogunesid kõik elusolevad ametisse pühitsetud apost-
lid paastumise ja palvetamise vaimus templi ülemisse tuppa. Seal laulsime me
püha kirikulaulu ja palvetasime üheskoos. Me võtsime Issanda õhtusöömaaja
sakramenti, uuendades selle sümboolse püha toiminguga oma lepinguid ja su-
het Temaga, kes on meie jumalik Lunastaja. Seejärel moodustati Presidentkond
uuesti, järgides läinud põlvkondade jooksul hästi paika pandud tava [vt
president Joseph Fielding Smithi selgitust]. Selle ameti nimel ei peetud kam-
paaniaid, ei konkureeritud, sellesse ametisse ei pürgitud. Toiming oli vaikne,
rahulik, lihtne ja püha. See toimus plaani järgi, mille Issand ise oli paika
pannud” (Conference Report, apr 1995, lk 92; või Ensign, mai 1995, lk 69).

Soovi korral märgi, et nii nagu muistsetel aegadel, nii on Päästja andnud
preesterluse võtmed ka kõikidele viimse aja apostlitele. Sellegipoolest võib
neid võtmeid kasutada (või volitada kedagi teist neid kasutama) kogu Kiriku
nimel vaid Kiriku president, kes on elusolev vanemapostel (vt ÕL 132:7).

• Kuidas reageeris rahvas, kui nägi Eliisat kordamas Eelija Jordani vee pooldu-
mise imetegu? (Vt 2Kn 2:14–15.) Miks on oluline vastpühitsetud Kiriku presi-
denti otsekohe vastu võtta ja toetada? (Vt ÕL 43:2–3, 7.)

• Peagi pärast Eelija taevassevõtmist tahtis rahvas saata 50 tugevat meest teda ot-
sima. Mida Eliisa rahvale ütles? (Vt 2Kn 2:16.) Kuidas reageeris rahvas Eliisa sõ-
nade peale? (Vt 2Kn 2:17. Nad käisid Eliisale peale, kuni ta neil minna lubas.)

• Mida ütles Eliisa rahvale, kui 50 meest Eelijat leidmata tagasi tulid? (Vt 
2Kn 2:18.) Mida me õpime nende meeste kogemustest? (Järgigem kohe
prohveti nõu, kui seda kuuleme.) Miks me vahel ootame, et prohvet oma
nõuannet kordaks, enne kui seda järgida suvatseme? Millist nõu on Kiriku
juhid meile viimastel aastatel andnud? Kuidas on teid õnnistatud, kui olete
neid nõuandeid järginud?
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2. Eliisa ravib Naamani terveks pidalitõvest.

Õpeta ja aruta 2Kn 5.

• Kes oli Naaman ja mis teda vaevas? (Vt 2Kn 5:1.) Miks ta läks Eliisa juurde?
(Vt 2Kn 5:2–9.) Mida käskis Eliisa käskjalg Naamanil teha, et terveks saada?
(Vt 2Kn 5:10.) Miks keeldus Naaman esialgu Eliisa juhiseid täitmast? 
(Vt 2Kn 5:11–12.)

• Kuidas Naamani sulased veensid teda Eliisa käsku täitma? (Vt 2Kn 5:13.) 
Mis juhtus, kui Naaman oli kastnud end seitse korda Jordani jõkke? 
(Vt 2Kn 5:14.)

• Mida õpetab meile Naamani lugu prohveti nõu järgimise kohta, kui see nõu
meile juhtumisi ei meeldi, kui me seda ei mõista või kui küsimus on milleski
väikeses ja lihtsas? Nimetage mõned väiksed ja lihtsad asjad, mida prohvet või
teised Kiriku juhid on meil teha palunud? Miks on neid asju vahel raske teha?
Kuidas saame suurendada oma valmidust järgida Kiriku juhtide nõuandeid?

Vanem Rex D. Pinegar küsis: „Kas pole nii, et tahame vahel teha suuri ja täht-
said asju nagu Naaman ja hiilime kõrvale väikestest asjadest, mis võiksid
muuta meie elu ja vabastada meid meie kannatustest?” (Conference Report,
okt 1994, lk 106; või Ensign, nov 1994, lk 80.)

Jutustanud loo Naamanist, tähendas president Gordon B. Hinckley:
„Evangeeliumi juhatused on lihtsad. Mõni nõuanne võib tunduda liialt liht-
ne ja tähtsusetu. Ärge põlake neid ära. Olge alandlikud ja elage kuulekalt. Ma
luban, et selle tulemused on imelised ja rahuldustpakkuvad” (Conference
Report, okt 1976, lk 143; või Ensign, nov 1976, lk 96).

• Mida Naaman oma tervenemisest õppis? (Vt 2Kn 5:15.) Kuidas on kuulekus
lihtsates asjades kasvatanud teie tunnistust?

• Mida püüdis Naaman pärast tervenemist Eliisale anda? (Vt 2Kn 5:15.) Miks
Eliisa keeldus Naamani annist? Miks on tähtis teenida, mõtlemata maiste
tasude peale?

3. Eliisa nõustab Iisraeli sõjas Süüriaga.

Õpeta ja aruta 2Kn 6:8–18.

• Kuidas aitas Eliisa Iisraeli kuningat sõjas Süüria vastu? (Vt 2Kn 6:8–10.) Mida
tegi Süüria kuningas, kui sai teada Eliisa tegemistest? (Vt 2Kn 6:11–14.)

• Kuidas reageeris Eliisa teener, kui nägi Süüria hobuseid ja vankreid linna pii-
ramas? (Vt 2Kn 6:15.) Mida kostis selle peale Eliisa? (Vt 2Kn 6:16.) Mida Eliisa
mõtles, kui ütles oma teenrile: „Neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes
on nendega”? (2Kn 6:16) Kas olete märganud, et Eliisa ütlus kehtib veel
tänapäevalgi?

• Millised olukorrad võivad meid tänapäeval panna tundma end abituna maail-
ma pahede ees? Kuidas aitab meid teadmine, et „neid, kes on meiega, on roh-
kem kui neid, kes on nendega” võitluses pahede vastu?

Vanem Dallin H. Oaks on öelnud: „Kui ma poisikesena seda suurepärast lugu
lugesin, samastasin ma end alati Eliisa noore teenriga. Ma mõtlesin, et kui
need kurjuse jõud peaksid mind kunagi Issanda teenistuses olles piirama, siis
avab Issand loodetavasti mu silmad ja annab usku aru saada, et kui teeme

29. õppetund
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Issanda tööd, on need, kes on meiega, alati vägevamad kui need, kes on meie
vastu” (Conference Report, okt 1992, lk 54; või Ensign, nov 1992, lk 39).

• Kuidas saab teadmine, et „neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes 
on nendega”, meile abiks olla, kui viime inimestele evangeeliumi? 
(Vt ÕL 84:87–88.)

President Gordon B. Hinckley on öelnud: „Me pole veel viinud evangeeliumi
kõikidele rahvastele, suguharudele, keeltele ja inimestele. Aga me oleme tei-
nud suuri edusamme. Me oleme läinud kõikjale, kuhu meid on lubatud.
Jumal juhib ja uksed avanevad Tema väega Tema jumalikku tahtmist mööda.
Ma olen selles veendunud. Ma olen selles kindel” (Conference Report, okt
1995, lk 93; või Ensign, nov 1995, lk 70–71).

• Mida palus Eliisa, kui ta oma teenri nimel palvetas? (Vt 2Kn 6:17.) Miks ei
näinud teener kohe mäetäit tuliseid hobuseid ja vankreid, mille Jumal oli
saatnud? Mida teha, et me silmad avaneksid ja me Jumala väge oma elus ja
maailmas selgemini näeksime?

Kokkuvõte Tunnista, et Kiriku president on Jumala prohvet. Innusta klassi toetama uusi
Kiriku juhte ning järgima prohvetite nõuandeid. Tunnista, et Jumala vägi on
vägevam mis tahes väest.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Eliisa imed

Eliisa saatis korda mitmeid suuri imetegusid, näidates üles osavõtlikkust inimes-
te suhtes ja kinnitades sellega, et on Eelija õigusjärgne ametipärija. Ta lahutas
Jordani veed, muutis heaks Jeeriko joogivee, mitmekordistas lesknaise õlivaru-
sid, äratas poisi surnuist, tegi terveks mürgitatuid, toitis näljasolijaid, ravis
Naamani terveks pidalitõvest, pani kirve ujuma ja nõustas kuningaid sõjas.
Soovi korral käsitle mõnda imedest, millest kõneldakse 2Kn 2–6.

• Kas tänapäeval juhtub imesid samas ulatuses kui Eliisa päevil? Mis võib juh-
tuda, kui otsida vaid vägevaid imesid? Millised näiliselt väikesi imesid tuleb
elus ette?

2. Väike iisraeli tüdruk räägib Naamanile Eliisast

• Kuidas sai Naaman teada Eliisast ja tema tervendavast väest? (Vt 2Kn 5:2–4.
Väike iisraeli tüdruk, kelle süürlased oli vangi võtnud, ütles Naamani naisele,
et Iisraelis elab prohvet, kes võib Naamani terveks teha.) Millist eeskuju pa-
kub meile see väike iisraeli tüdruk? (Vaatamata vanusele, asjaoludele või
Kiriku kutsele saame me teha palju head, kui juhatame inimesi prohvetite ja
Issanda poole.)
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30.
õppetund

„Tulge Jehoova kotta”

2Aj 29–30; 32; 34

Eesmärk Innustada igat tunnis osalejat vastu võtma lubatud õnnistusi, mis tulevad läbi
templitöö ja pühakirjade uurimise.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. 2Aj 29–30. Juuda kuningas Hiskija avab templiuksed ja käsib preestritel ja
leviitidel tempel puhtaks teha ja kummardamiseks pühitseda (29:1–19). Kui
see tehtud, kummardab Hiskija oma rahvaga Issandat ja ülistab Teda
(29:20–36). Hiskija kutsub kogu Iisraeli Jeruusalemma Issanda kotta
(30:1–9). Mõned naeravad kutse üle ja mõnitavad seda, kuid ustavaks jää-
nud osa Iisraelist kummardab Jeruusalemmas Issandat (30:10–27).

b. 2Aj 32:1–23. Assuri kuningas Sanherib tungib Juudasse ja kõneleb Issandast
solvaval moel (32:1–19). Jesaja ja Hiskija palvetavad abi saamiseks ja Issanda
ingel hävitab suurema osa Assuri sõjaväest (32:20–23).

c. 2Aj 34. Pärast Hiskija poja ja pojapoja pahelist valitsemisaega saab Juuda
kuningaks Hiskija lapselapselaps Joosija. Joosija hävitab kuningriigist eba-
jumalad ja teeb templi korda (34:1–13). Templist leitakse käsuõpetuse raa-
mat ja loetakse Joosijale ette. Joosija puhkeb nutma, kui mõistab, kui
rängalt on rahvas seaduse vastu eksinud (34:14–21). Naisprohvet Hulda
räägib Juuda eelolevast laastamisest, kuid kuulutab ka, et Joosija seda ei näe
(34:22–28). Joosija ja tema rahvas sõlmivad lepingu Issanda teenimiseks
(34:29–33).

2. Täiendav lugemine: 2Aj 31; 33; 2Kn 18–19; 22–23; Js 37:10–20, 33–38.

3. Kui võimalik, kasuta tunnis pilte: Vana aja tempel (62300), pilt viimse aja
templist.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Selgita, et aitamaks kaitsta Jeruusalemma Assuri rünnakute eest, juhtis kuningas
Hiskija Giihoni allika vee linnamüüride vahele Siiloa tiiki (2Aj 32:2–4, 30).
Lubjakivisse raiuti umbes 540 meetri pikkune kanal (tunnel). Seejärel käskis
Hiskija linnamüüridest väljapoole jäänud allikad kinni katta, et assurlased vett
kätte ei saaks. Kui vett linnamüüride vahele poleks juhitud, poleks Jeruusalemm
Assuri piiramisele vastu pidanud.

Juhi tähelepanu, et nii nagu Giihoni allika vesi oli Hiskija rahvale elulise tähtsu-
sega võitluses Assuriga, nii on elav vesi oluline meie vaimseks ellujäämiseks
võitluses Saatanaga.

• Mis on elav vesi? (Vt Jh 4:10–14.)



Vanem Bruce R. McConkie selgitas, et elav vesi on „igavese elu sõnad, pääste-
sõnum, tõde Jumalast ja Tema kuningriigist, seega – evangeeliumi õpetused”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 kd, 1966–1973, 1. kd, lk 151).

• Kuidas avada kanal Issanda juurde, nii et elav vesi saaks voolata meie eludesse?

Selgita, et üks viis saada elavat vett on käia templis, Issanda kojas, kus meile
jagatakse väge ja arusaamist, kus saame juhiseid Issandalt, kus tunneme rahu 
ja rõõmu.

Juhi tähelepanu, et Hiskija ajal andis kummardamine templis iisraellastele
tähelepanuväärset kaitset ja see võib anda tähelepanuväärset kaitset ka meile
tänapäeval.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Hiskija käsib Issanda koja puhtaks teha.

Õpeta ja aruta 1Aj 29–30.

• Hiskija isa Ahas oli paheline kuningas, kes rüvetas Issanda templit ja 
„sulges [selle] uksed” (2Aj 28:24). Kui Hiskijast sai aastal 715 eKr Juuda
(Lõunakuningriigi) kuningas, oli tema esimeseks ettevõtmiseks avada templi
uksed, lasta see preestritel ja leviitidel puhtaks teha ja pühitseda (2Aj 29:3–5).
Miks oli templi pühitsemine Hiskija sõnul vajalik? (Vt 2Aj 29:6–7.) Kuidas
võime meiegi olla süüdi oma palge ärapööramises Jehoova elamu poolt? Mis
juhtus juuda rahvaga, kui nad templist ei hoolinud? (Vt 2Aj 29:8–9.)

• Mida lootis Hiskija saavutada, kui käskis templi ära puhastada ja selle kum-
mardamiseks taas valmis seada? (Vt 2Aj 29:10.) Miks on oluline, et kõik, mis
pole puhas, templist eemal hoitaks? (Vt ÕL 97:15–17.) Mida saame teha meie,
et miski, mis pole puhas, templisse ei pääseks? (Vt ÕL 109:20–21. Me peame
olema kindlad, et oleme templisse minnes puhtad.)

• Mida Hiskija ja Jeruusalemma rahvas tegid, kui tempel oli puhtaks tehtud?
(Vt 2Aj 29:20–21, 29–31, 36.) Keda kutsus Hiskija Issanda kotta paasapüha pi-
dustustele? (Vt 2Aj 30:1, 6.) Kuidas see kutse vastu võeti? (Vt 2Aj 30:10–11.)

• Millisest õnnistusest ütles Iisraeli rahvas ära, kui keeldus templisse tulemast?
(Vt 2Aj 30:6–9. Selgita, et Hiskija valitsemisajaks olid assurlased enamuse
Iisraeli kuningriigist [Põhjakuningriigist] enda alla heitnud. Hiskija lubas üle-
jäänud iisraellastele, et kui nad „pöördu[vad] tagasi Jehoova juurde”, siis van-
gistatud vabastatakse. Paraku lükkas enamus Iisraeli rahvast Hiskija üleskutse
tagasi. Rahva pahelisuse tõttu allutati mõne aasta pärast ka ülejäänud Iisraeli
kuningriik [2Kn 18:10–12]. Allutatud iisraellased – need on kümme Iisraeli
kadunud suguharu.)

2. Assurlased tungivad Juuda kuningriiki. Jesaja ja Hiskija palvetavad abi
saamiseks ja Issanda ingel hävitab suurema osa Assuri sõjaväest.

Õpeta ja aruta 2Aj 32:1–23.

• Pärast Iisraeli kuningriigi allutamist hakkasid assurlased ründama Juuda ku-
ningriiki (2Aj 32:1). Mida Hiskija tegi, kui nägi, et Sanheribi sõjavägi kavatses
Jeruusalemma rünnata? (Vt 2Aj 32:2–5.) Mida rääkis Hiskija oma rahvale neid
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ähvardavast ohust, kui ta oli ettevalmistused sõjaks lõpetanud? (Vt 2Aj 32:6–8.)
Mida võime õppida Hiskijalt õigest tasakaalust omaenda jõupingutuste ja
Issanda usaldamise vahel?

• Sanherib läkitas oma sulased Jeruusalemma rahvaga rääkima. Mida sulased
ütlesid? (Vt 2Aj 32:9–17.) Miks nad nii ütlesid? (Vt 2Aj 32:18.) Kuidas püüab
Saatan meid veenda, et Jumal ei saa ega taha meid aidata?

• Kuidas Hiskija ja prohvet Jesaja reageerisid Sanheribi sulaste sõnadele? 
(Vt 2Aj 32:20; Js 37:14–20.) Kuidas Issand Hiskija ja Jesaja palvetele vastas?
(Vt 2Aj 32:21–22; Js 37:33–38.)

• Hiskija ja tema rahvas said Issanda kaitse osaliseks õigemeelsuse tõttu, mis
avaldus selles, kuidas nad templis kummardasid. Kuidas saab templis käimine
meile kaitset pakkuda? (Vt ÕL 109:24–28.) Mida teha, et templiväärilisus ja
templis käimine oleksid meie elus esmatähtsad?

President Howard W. Hunter on innustuseks öelnud:

„Olgem templiskäija rahvas! Käige templis nii sageli, kui teie võimalused lu-
bavad. Hoidke kodus templi pilti, et teie lapsed võiksid seda näha. Rääkige
neile Issanda koja eesmärkidest. Kandke hoolt, et nad juba varajases nooruses
mõtleksid templisse minekule ja püüaksid ikka ja alati olla selle õnnistuse
väärilised.

Kui templi kaugus ei võimalda teil sagedat kohalkäimist, uurige oma pereaja-
lugu ja valmistage ette nimed templis tehtavateks pühadeks talitusteks.
Pereajaloo uurimine on tähtis templitöö ning neile, kes seda teevad, saavad
kaheldamatult osaks õnnistused” (Conference Report, okt 1994, lk 8; või
Ensign, nov 1994, lk 8).

3. Joosija ja tema rahvas sõlmivad lepingu Issanda teenimiseks.

Õpeta ja aruta 2Aj 34.

Hiskija järel sai kuningaks tema poeg Manasse, Manasse järel pojapoeg Aamon
(2Aj 33). Manasse valitses Juudat pahelisuses, pani templisse ebajumalakujusid
ja juhatas rahvast patustama. Enne surma muutus Manasse siiski alandlikuks ja
parandas meelt. Ka Manasse poeg Aamon valitses pahelisuses ja kummardas isa
valmistatud ebajumalakujusid. Aamon ei parandanudki meelt ja ta oma teenijad
tapsid ta. Aamoni poeg Joosija krooniti Juuda kuningaks kaheksa-aastasena.
Temast sai õigemeelne kuningas, kes ütles lahti oma isa ja vanaisa pahelistest
kommetest.

• Milline inimene oli kuningas Joosija? (Vt 2Aj 34:1–2; 2Kn 23:25. Märgi, et
2Aj 34:2 mainitud Taavet on kuningas Taavet, kes oli Joosija esiisa, mitte te-
ma lihane isa.)

• Mida head tegi Joosija kuningana oma valitsemisaja alguses? (Vt 2Aj 34:3–8.
Ta otsis tõelist Jumalat, tegi kuningriigis lõpu ebajumalakummardamisele ja
saatis rahva templit korda tegema. Märgi, et Joosija oli vaid 15- või 16-aasta-
ne, kui ta hakkas neid tähtsaid muudatusi ellu viima.)

• Millise tähtsa avastuse tegi ülempreester Hilkija templi korrastamise käigus?
(Vt 2Aj 34:14. Ta leidis käsuõpetuse raamatu ehk pühakirjad. Märgi, et selleks
ajaks oli kirjalik käsuõpetus Juudamaal kaduma läinud ja selle olemasolust ei
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teatud midagi). Kuidas Joosija reageeris, kui käsuõpetuse raamat talle ette
loeti? (Vt 2Aj 34:19. Märgi, et vanas Iisraelis oli tavaks oma riided leina või
suure kurbuse märgiks katki rebida.) Miks oli Joosija nii suures hingeahastu-
ses, kui ta kuulis, mida käsuõpetuse raamat sisaldas? (Vt 2Aj 34:21.)

• Mis pidi naisprohvet Hulda sõnul Juudaga juhtuma, kuna rahvas polnud
pidanud kinni Issanda sõnast ega teinud, mida pühakirjad õpetasid? (Vt 
2Aj 34:22–25.) Mis juhtub meiega, kui jätame pühakirjad lugemata ega pea
kinni nende õpetustest?

President Ezra Taft Benson on kirjeldanud, milline häda meid varitseb, kui
jätame hooletusse ühe oma pühakirjaraamatutest – Mormoni Raamatu:

„1829. aastal hoiatas Issand pühasid, et nad ei suhtuks hoolimatult pühades-
se asjadesse (vt ÕL 6:12). Kindlasti on üheks selliseks pühaks asjaks Mormoni
Raamat. Ometi suhtuvad paljud sellesse hoolimatult ja pealiskaudselt otsekui
millessegi ebaolulisse.

1832. aastal, kui mõned esimesed misjonärid oma tööväljalt naasid, noomis
Issand neid, et nad olid Mormoni Raamatut liiga kergelt võtnud. Ta ütles, et
sellise suhtumise tulemusena on nende meeled pimendatud. Pealiskaudne
suhtumine sellesse raamatusse ei pannud üksnes neid ennast valgust kaota-
ma, vaid tõi kaasa kogu Kiriku, isegi Siioni laste hukkamõistmise. Ja Issand
ütles: „Ja nad jäävad selle süüdimõistmise alla nii kauaks, kuni nad paranda-
vad meelt ja tuletavad meelde uut lepingut, nimelt Mormoni Raamatut” 
(ÕL 84:54–57).

Kui varajasi pühasid noomiti pealiskaudse suhtumise pärast Mormoni
Raamatusse, kas meie süü on siis väiksem, kui käitume samamoodi?”
(Conference Report, okt 1986, lk 3–4; või Ensign, nov 1986, lk 4–5.)

• Mis pidi Hulda sõnul juhtuma Joosijaga? (Vt 2Aj 34:26, 28. Selle ennustuse
täitumist kirjeldatakse 2Aj 35:20–24.) Miks Issand andis Joosijale sellise luba-
duse? (Vt 2Aj 34:27.)

• Kui Joosija sai teada, et tema rahvas mõistetakse süüdi, kuna polnud täitnud
pühakirjade õpetusi, kutsus ta rahva templi juurde ja luges neile pühakirja
(2Aj 34:29–30). Miks ta seda tegi? (Inimesed ei saanud järgida Jumala seadusi,
sest nad ei tundnud neid.) Kuidas peaksid lapsevanemad järgima Joosija ees-
kuju ja õpetama oma lastele evangeeliumi seadusi? (Vt ÕL 68:25, 28.)

• Kuidas näidata, et pühakirjad on meie jaoks tähtsad? Märgi, et meil on
rohkem pühakirju, kui oli iisraellastel, ja need on meile hõlpsamini kättesaa-
davad. Milleks meid selline õnnistus kohustab?

President Spencer W. Kimball ütles: „Issand ei anna meile neid asju niisama,
sest „kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju” (Lk 12:48). Juurdepääs nen-
dele asjadele tähendab kohustust nendega seoses. Me peame uurima pühakir-
ju, nii nagu Issand on käskinud (vt 3Ne 23:1–5), ja peame laskma neil oma elu
juhtida” (How Rare a Possession–the Scriptures! – Ensign, sept 1976, lk 5).

• Joosija ja tema rahvas sõlmisid templis Issandaga lepingu. Mida nad teha lu-
basid? (Vt 2Aj 34:31–33.) Selgita, et templis sõlmime me Issandaga pühasid
lepinguid, mille täitmine toob meile maiseid õnnistusi ja igavest ülendust.
Kuidas me valmistume pühade templilepingute sõlmimiseks? Miks on tähtis

144



ikka ja jälle nii sageli kui võimalik templisse tulla, kui oleme kord need lepin-
gud sõlminud?

Kokkuvõte Selgita, et Juuda kuningriigi rahvas muutus lõpuks nii paheliseks, et Issand lasi
neil vangistusse langeda (2Aj 36:14–21). Hiskija ja Joosija olid oma valitsemis-
ajal püüdnud rahvast kasvatada, pöörates nende tähelepanu templile ja püha-
kirjadele. Tunnista, et kui me koondame oma tähelepanu Issanda käskude
täitmisele ja templiväärilisusele, õnnistatakse meid vaimujõu ja rõõmuga.
Innusta tunnis osalejaid elama väärikat elu, käima võimalikult sageli templis ja
tundma rõõmu templiskäimise õnnistustest.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Issanda krediitkaart”

Nädal aega enne seda tundi tee kellelegi klassist ülesandeks tutvuda järgmise
katkendiga president Gordon B. Hinckley kõnest ja valmistuda sellest rääkima
klassile:

„Ma näitan teile kahte krediitkaarti. Sellised kaardid on enamikule teist tuttavad.

Esimene on pangakaart. See võimaldab mul hankida endale midagi järelmaksuga
ja seejärel mingi aja pärast oma ostu eest tasuda. See on kallis asi, miski, mida
hoida kindlas kohas. Varguse ja ebaausa kasutamise korral võib see mulle põhjus-
tada suurt kahju või ehk koguni piinlikkust. Kui ma selle oma pangalt vastu võ-
tan, sõlmin ma pangaga lepingu ning seon end kohustuste ja kokkulepetega.
Kaarti vastu võttes nõustun ma täitma tingimusi, mille alusel see väljastati.

See antakse välja vaid üheks aastaks ja igal aastal tuleb seda uuendada, kui ta-
han tunda rõõmu sellega kaasnevatest privileegidest. See ei ole päriselt minu
oma. Selle omanikuks jääb pank. Kui ma ei täida mulle esitatud nõudmisi, võib
pank kaardi sulgeda ja tagasi võtta.

Minu teine kaart on see, mida me nimetame templisoovituseks. See kujutab en-
dast Issanda krediitkaarti, mis võimaldab mulle juurdepääsu paljudele Tema
suurtele andidele. Pangakaart on seotud maailma asjadega, templisoovitus
Jumala asjadega.

Selleks, et saada templisoovitust, tuleb näidata samuti oma kõlblikkust.
Kõlblikkus põhineb isiklikul väärilisusel. Kui soovitus on saadud, ei kehti see
igavesti, vaid ka seda tuleb igal aastal uuendada. Lisaks sellele, võidakse see tü-
histada, kui selle hoidja teeb midagi sellist, mistõttu ta tunnistatakse kõlbma-
tuks, et selle privileegidest osa saada.

Kas ollakse templisoovituse saamiseks kõlblik või mitte, ei sõltu jõukusest. Sel
pole jõukusega mingit pistmist. Selle aluseks on inimese igapäevane käitumine,
tema igapäevane elu. See pole seotud rahaasjadega, pigem igaviku asjadega.

Pangakaart avab ukse pangalaenu saamiseks. Templisoovitus avab ukse Issanda kot-
ta. See on seotud sisenemisega pühasse paika, et teha püha ja jumalikku tööd…
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See soovitus, mis on olemas nii minul kui ka paljudel teist, on üks hinnaline ja
imeväärne asi. See tunnistab inimese kõlblikkust saada osa erilisest ja märkimis-
väärsest võimalusest siseneda kotta, mille seinal seisab kiri: „Issandale pühitse-
tud – Issanda koda”. Elage nii, et oleksite väärilised selles kojas teenima. Hoidke
see pühana. Andke oma panus, et hoida Issanda kojast eemal kõik ebapuhtad
jõud ja inimesed, kes seda rüvetada võiksid. Tundke rõõmu selle ilust! Tundke
rõõmu kõigest imelisest, mis seal räägitakse, tundke rõõmu seal tehtavate tali-
tuste ilust ja õnnistusest.

Neile, kes pole veel templis käinud, soovitaksin ma kasutada ära surnute eest
ristimise võimalus. Saagu sellest pühast kogemusest teie elu ankur, et peaksite
end igal ajal ja igas olukorras nõnda ülal, et võiksite õigel ajal saada endale
Issanda erilise usaldusliku krediitkaardi – soovituse sisenemiseks Tema pühasse
kotta, et tunda seal rõõmu kõikidest sealsetest õnnistustest ja privileegidest”
(Conference Report, apr 1990, lk 65, 69; või Ensign, mai 1990, lk 49, 52).

2. Templite eesmärk

Võta kaasa pilte viimse aja templitest (võimaluse korral arhitektuuriliselt erine-
vatest). Märgi, et kuigi need templid on väliselt erinevad, on nende sees tehta-
vad talitused ja sõlmitavad lepingud samad.

Selgita, et kuigi tavad, mida täideti vana aja Iisraeli templites, erinevad viimse
aja templites toimuvast (nt viimse aja templites ei ohverdata loomi, ei põletata
küünlaid ega suitsutata viirukit), on vana aja ja viimse aja templite eesmärk üks:
valmistada meid tulema Issanda juurde ja olema Tema sarnased.

Soovi korral näita Vana Testamendi videofilmilt Old Testament Video
Presentations (53224) üheksaminutilist lõiku „Vana aja templid” (Ancient
Temples), kus kirjeldatakse Moosese pühamut ja sealseid toimetusi.

3. Pühakirjade uurimine

• Miks on meil vahel pühakirjade uurimisega raskusi?

Kirjuta klassi vastused veeruna tahvlile. Seejärel arutle klassiga, kuidas nendest
raskustest jagu saada. Näiteks, kui me loetut ei mõista, võime me palvetada ja
uurida, mida on öelnud loetu kohta prohvetid ja apostlid; kui oleme õhtuti liiga
unised, et pühakirju lugeda, võime leida lugemiseks muu aja. Kirjuta lahendu-
sed veeruna esimese veeru kõrvale.

Kutsu klassi üles uurima pühakirju pühendunumalt.
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31.
õppetund

„Õnnis on inimene, 
kes leiab tarkuse”
Õp ja Kg

Eesmärk Ergutada tunnis osalejaid olema tõsisemad kristlased ning rakendama
Õpetussõnade ja Koguja raamatu tarku nõuandeid.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt õppetunnis käsitlemisele tulevaid pühakirjasalme ja nii
suurt osa Õpetussõnadest ja Koguja raamatust, kui suudad.

2. Kui kasutad esimest tähelepanu koondavat tegevust, kirjuta enne tunni algust
suuremale paberilehele või tahvlile järgmised laused:

a. ______ on enne langust.
b. Õpeta ______ teed, mida ta peab käima.
c. Igale asjale on määratud ______, ja ______ on igal tegevusel taeva all.
d. ______ Jehoova peale kõigest südamest.
e. ______ ______ vaigistab raevu.
f. Sest ta on selline, [nagu] ______ oma hinges.

Kui kasutad teist tähelepanu koondavat tegevust, palu, et üks või kaks tunnis
osalejat oleksid valmis rääkima oma lemmiksalmist Õpetussõnades või
Koguja raamatus ja ütlema, miks on see neile tähtis.

3. Kui sul on võimalik kasutada Vana Testamendi videofilmi Old Testament Video
Presentations (53224), näita sellest viieminutilist lõiku „Issandale lootmine”
(Trusting in the Lord).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tegevus,
mis klassile kõige enam sobib.

1. Näita klassile suuremale paberilehele või tahvlile kirjutatud lauseid (vt
Ettevalmistus). Selgita, et need avaldused pärinevad Õpetussõnadest ja Koguja
raamatust ning palu klassil täita lüngad. Vajadusel anna tunnis osalejatele
järgmised viited, et nad saaksid järele vaadata need pühakirjasalmid, mida
nad ära ei tunne.

a. Õp 16:18 (uhkus)
b. Õp 22:6 (poisile)
c. Kg 3:1 (aeg, aeg)
d. Õp 3:5 (looda)
e. Õp 15:1 (rahulik vastus)
f. Õp 23:7 (arvestab)

2. Palu, et üks või kaks tunnis osalejat, kellele oled selle eelnevalt ülesandeks
teinud, räägiksid oma lemmiksalmist Õpetussõnades või Koguja raamatus ja
ütleksid, miks on see neile tähtis.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas need on seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.
Kuna kõikide küsimuste esitamiseks ja kõikide punktide käsitlemiseks tunnis
napiks aega, keskendu palvemeelselt nendele küsimustele ja punktidele, mis
vastavad kõige enam klassi vajadustele. Vajadusel sõnasta küsimused klassi 
jaoks ümber.

Õpetussõnad on lühikesed tarkusesõnad, milles antakse nõu, kuidas elada õige-
meelselt. Vanas Testamendis on kirjas, et Saalomon „kõneles kolm tuhat õpetus-
sõna” (1Kn 5:12). Mõned neist on lisatud Õpetussõnade raamatusse. Kuigi
Saalomon ja teised selle raamatu autorid ei olnud prohvetid, oli suur osa sellest,
mida nad kirjutasid, inspireeritud Issandast. Kirjutatu väljendas usku, et tõeline
tarkus tuleb Jumalalt.

Ka Koguja raamat sisaldab tarku õpetussõnu ja mõned inimesed usuvad, et selle
autor on Saalomon. Koguja sõnum on, et elu omandab tähenduse üksnes
Jumala kaudu.

Õppetund on jagatud seitsmesse ossa. Neis keskendutakse Õpetussõnade ja
Koguja raamatu olulisematele teemadele. Iseseisva uurimise käigus võid leida
neist veel teisigi teemasid, mille üle tahaksid tunnis mõtteid vahetada.

1. Tarkus

Õpeta ja aruta Õpetussõnadest ja Koguja raamatust järgmisi salme.

• Õpetussõnades ja Koguja raamatus rõhutatakse tarkuse tähtsust. Mis vahe on
sellel, kas olla õpetatud või olla tark? (Vt Õp 1:7; 9:9–10; 2Ne 9:28–29. Märgi, et
Piiblis mõistetakse Issanda kartmise all Tema austamist ja Talle kuuletumist.
Selgita, et tarkus on midagi enamat kui teadmised. Tarkus on teadmiste õige ra-
kendamine. Iisraellaste jaoks tähendas tarkus Jumala seadustele kuuletumist.)

• Mida ütleb Õp 2:2–6 selle kohta, kuidas saada teadmisi Jumalast? Miks nõuab
selliste teadmiste saamine usinust?

• Kuidas võrrelda tarkuse väärtust maise vara väärtusega? (Vt Õp 3:13–18; Kg
7:12. Märgi, et sõnad see ja selle Õp 3:15–18 viitavad tarkusele.) Kuidas sele-
tada, et tarkus toob õnne ja rahu?

• Õp 3:18 öeldakse, et tarkus on „elupuuks” neile, kellel seda on. Mida õpetab
see võrdkuju meile tarkuse väärtusest? (Vt 1Ne 11:8–11, 21–25. Märgi, et elu-
puu sümboliseerib Jumala armastust.)

• Milliseid tarkade inimeste omadusi tõstetakse esile Õp 9:9–10 ja 15:31–33?
Miks on need omadused vajalikud, et targaks saada?

2. Looda Jehoova peale

Õpeta ja aruta Õp 3:5–7.

• Millist nõu antakse Õp 3:5–7? Kuidas teeb Issand meie teerajad tasaseks?
Millised kogemused on õpetanud teid lootma Issanda peale?

• Mida tähendab Jumalat tundma õppida? (Vt Õp 3:6; Al 34:38; ÕL 59:21.)
Kuidas meid õnnistatakse, kui me Teda tundma õpime?
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3. Meie sõnad

Õpeta ja aruta Õpetussõnadest järgmisi salme.

• Õp 6:16–19 on ära toodud seitse asja, mida Issand vihkab. Kolm neist –
valelik keel, valetunnistuse andmine ja riiu tõstmine – käivad meie sõnade
kohta. Miks on Issand nii mures meie sõnade pärast? (Vt Õp 16:27–28; 18:8;
25:18; Mt 12:36–37.) Kuidas lahti saada sellistest asjadest nagu valetamine,
kuulujuttude levitamine või teistest halvasti rääkimine?

• Õp 16:24 öeldakse, et „sõbralikud sõnad on nagu kärjemesi, magusad hinge-
le”. Kuidas vastab see tõele? Mida annab sõbralik jutuajamine? (Vt Õp 12:25;
15:1; 16:24.) Kuidas on teiste sõbralikud sõnad teid aidanud?

• Millist kasu toob rahulik jutt, kui tõusmas on tüli? (Vt Õp 15:1.)

Vanem Gordon B. Hinckley on öelnud: „Rahulik jutt toob harva häda kaela.
Sädemed hakkavad lendama alles häält tõstes ja pisikesed mutimullahunni-
kud kasvavad suurteks tülimägedeks” (Conference Report, apr 1971, lk 82; või
Ensign, juuni 1971, lk 72).

4. Kõrkus

Õpeta ja aruta Õp 8:13; 13:10; 16:18–19.

• Õp 8:13 öeldakse, et Issand vihkab kõrkust. Miks on kõrkus nii tõsine patt?

President Ezra Taft Benson ütles:

„Kõrkuse peamiseks tunnusjooneks on vaenulikkus – vimm Jumala ja kaasini-
meste vastu. Vaen tähendab vimma või vastumeelsust kellegi vastu. See on
vägi, millega Saatan soovib meie üle võimust võtta.

Kõrkus on konkureeriva iseloomuga. Me vastandame oma tahte Jumala oma-
le. Kui meie kõrkus on suunatud Jumala vastu, leiab see aset vaimus: „Ärgu
sündigu Sinu, vaid minu tahtmine!” Nagu ütles Paulus: nad „otsivad eneste
oma, aga mitte seda, mis on Kristuse Jeesuse oma” (Fl 2:21).

Kui meie tahe konkureerib Jumala tahtega, võimaldab see soovidel, himudel
ja kirel ohjeldamatult levida (vt Al 38:12; 3Ne 12:30).

Kõrgid ei suuda leppida, et Jumala võim nende elu suunab (vt Hl 12:6). Nad
vastandavad oma arusaamad tõest Jumala aukartustäratavatele teadmistele,
oma võimed Jumala preesterluse väele, oma saavutused Tema vägevatele te-
gudele.

Meie jumalavastasust võib nimetada mitmeti: vastuhakk, kõvasüdamelisus,
kangekaelsus, kalestumine, enesekesksus, kergesti solvumine, tunnustähtede
otsimine. Kõrgid soovivad, et Jumal oleks ühel nõul nendega. Neil pole taht-
mist oma arvamust muuta, et see läheks kokku Jumala omaga…

Kõrkus on sõna otseses mõttes hukutav patt. See piirab arengut või peatab
selle sootuks (vt Al 12:10–11). Kõrkisid pole kerge õpetada (vt 1Ne 15:3,
7–11). Nad ei muuda meelt, et tõde vastu võtta, sest see tähendaks oma eksi-
muse tunnistamist” (Conference Report, apr 1989, lk 3–5; või Ensign, mai
1989, lk 4, 6).

• Õp 13:10 ja 16:18 õpetavad, et ülbus ja uhkus viivad riiu ja langemiseni.
Kuidas kõrkus seda suudab? Kuidas mõjub kõrkus meie perekonnale?

31. õppetund
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President Ezra Taft Benson on öelnud:

„Üks kõrkuse palgeid on tülitsemine. Vaidlemine, kaklemine, omaenda või-
mu näitamine, põlvkondade vastuolud, abielulahutused, abikaasa väärkohtle-
mine, ohjeldamatus, rahu rikkumine – kõike seda võib seletada kõrkusega.

Tülitsemine perekonnas ajab Issanda Vaimu minema. Ajab minema ka paljud
meie pereliikmed…

Kõrkus mõjub negatiivselt kõikidele meie suhetele – meie suhtele Jumalaga ja
Tema teenijatega, meie suhetele abikaasaga, meie suhetele lastega”
(Conference Report, apr 1989, lk 5; või Ensign, mai 1989, lk 6).

• Kuidas kõrkusest jagu saada? (Vt Õp 16:19.) Mida teha, et olla suhtlemisel pe-
reliikmete ja Jumalaga alandlikumad?

5. Sõprus

Õpeta ja aruta Õpetussõnadest ja Koguja raamatust järgmisi salme.

• Miks meid hoiatatakse sõprade eest, kes pole õigemeelsed? (Vt Õp 13:20;
22:24–25.)

• Nimetage mõned heale sõbrale omased jooned? (Vt Õp 17:17; 27:9.) Kuidas
on head sõbrad aidanud teil tulla toime rasketel aegadel?

• Kuidas leida tõelisi sõpru? (Vt Õp 18:24. Märgi, et selleks, et leida häid sõpru,
peame olema ise head sõbrad.)

• Kuidas käitub tõeline sõber, kui teeme halbu valikuid? (Vt Kg 4:9–10.)

Vanem Marvin J. Ashton ütles:

„Keegi on öelnud, et „sõber on see, kes on nõus võtma mind sellisena, nagu
ma olen”. Aktsepteerides seda definitsiooni, lubage mul sellegipoolest lisada,
et me pole päris tõelised sõbrad, kui jätame inimese maha sellisena, nagu ta
esmakohtumisel oli…

Teenides ei saa meist kellelegi osaks suuremat tasu kui siiras „aitäh, et oled
mu sõber!” Kui need, kes vajavad meie abi, leiavad tagasitee meie kaudu ja
meiega koos, siis on tegemist sõprusega. Kui nõrgad saavad tugevaks ja tuge-
vad tugevamaks, siis see on tõeline sõprus. Kui otsustada inimese üle tema
sõprade järgi, on nende võimekus ka tema mõõdupuuks…

Sõber on see, kes on nõus võtma mind sellisena, nagu ma olen, kuid kes on
valmis ja suuteline tegema minust parema inimese, kui ma olin siis, kui me
esmakordselt kohtusime” (Conference Report, okt 1972, lk 32, 35; või Ensign,
jaan 1973, lk 41, 43).

• Kuidas tugevdada sõprust oma pereliikmete vahel?

• Jeesus Kristus on oma järgijaid kutsunud sageli oma sõpradeks (ÕL 88:62;
93:45). Kuidas Ta näitab, et on meie sõber? (Vt Jh 15:13.) Kuidas meie näitame,
et oleme Tema sõbrad? (Vt Jh 15:14.) Kuidas te olete tundnud Tema sõprust
enda vastu?
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6. Laste kasvatamine

Õpeta ja aruta Õpetussõnadest järgmisi salme.

• Õp 22:6 on öeldud: „Õpeta poisile teed, mida ta peab käima!” Mida peaksid
vanemad tegema, et selle nõu järgi talitada? (Vt ÕL 68:25–28.) Kuidas saab
tõhusamalt lastele evangeeliumi põhimõtteid õpetada ja nende tunnistust
kosutada?

Vanem Richard G. Scott on öelnud: „Te peate olema valmis perele mõeldud
tegevuse nimel loobuma isiklikest mõnudest ja huvidest ning mitte veereta-
ma lapse igakülgse arendaja rolli Kiriku, kooli või ühiskonna õlule. Selleks, et
„õpeta[da] poisile teed, mida ta peab käima”, on vaja aega, suuri jõupingutusi
ja olulisi ohverdusi. Samas, kas on üldse teisi valdkondi, kust leiaks suuremat
tasu hästi tehtud töö eest?” (Conference Report, apr 1993, lk 43; või Ensign,
mai 1993, lk 34.)

• Miks on lastele vaja reegleid, piire ja armastusest ajendatud manitsusi? (Vt
Õp 19:18; 29:17.) Kuidas peaksid lapsed reageerima oma vanemate õigemeel-
setele nõuannetele? (Vt Õp 6:20–23.) Kuidas peaksid vanemad neid korrale
kutsuma? (Vt ÕL 121:41–44.)

7. Rõõm ja hea huumorimeel

Õpeta ja aruta Õp 15:13 ja 17:22.

• Miks on tähtis arendada rõõmsat ellusuhtumist ja head huumorimeelt? (Vt
Õp 15:13; 17:22.)

President Hugh B. Brown on öelnud: „Mulle meeldiks, kui te naerataksite,
sest mis ka ei juhtuks, tähtis on, et me ei kaotaks huumorimeelt. Ma usun, et
oleme maailmas kõikidest kõige kõige õnnelikumad. Meil on maailma täht-
saim ja rõõmsaim sõnum. Usun, et kui me teispoolsusesse jõuame, tullakse
meile vastu naerusui (kui me just valesse kohta ei lähe, kus keegi meile vastu
irvitab) – seega olgem rõõmsad! Kuid meie rõõm olgu ehe – tulgu see meie
seest!” (The Abundant Life, 1965, lk 83.)

• Mida teha, et oma peres meeltülendavat huumorimeelt üleval hoida? (Võid
paluda tunnis osalejatel rääkida, kuidas huumor on aidanud nende perel
probleeme lahendada ja üksteist rohkem armastada.)

Kokkuvõte Räägi, milliseid tundeid arutatud teemad sinus tekitasid. Innusta klassi
Õpetussõnade ja Koguja raamatu nõuandeid meelde jätma ja järgima. Võid lasta
neil ühe eriti meeldinud tarkusesõna emmast-kummast raamatust pähe õppima.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Õpetussõnade ülesanne

Kirjuta mõned Õpetussõnadest pärinevad pühakirjasalmid paberiribadele ja pa-
ne need kaussi. Palu tunnis osalejatel kordamööda kausist pabeririba valida, sel-
lele kirjutatud salm ette lugeda ja selgitada, kuidas on see seotud meie eluga.

31. õppetund
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2. Pühakirjade rakendamine

Joonista tahvlile inimese kujutis. Palu klassil üles otsida järgmised salmid ja kir-
jutada sobiv viide vastava kehaosa kõrvale. Lugege salme üheskoos ja arutage,
kuidas on need seotud meie eluga.

a. Õp 2:2 (kõrv ja süda)
b. Õp 3:5 (süda)
c. Õp 3:7 (silmad)
d. Õp 3:27 (käsi)
e. Õp 4:26–27 (jalg)
f. Õp 8:7 (suu)
g. Õp 10:4 (käsi)
h. Õp 12:15 (silmad)

3. „Tubli naine” (Õp 31:10)

Palu klassil lugeda läbi Õp 31:10–31 ja loetleda tubli naise iseloomujooni.
Märgi, et need on iseloomujooned, mida igaüks meist, nii mees kui naine, peaks
endas arendada püüdma. Soovi korral võid vastused kirjutada tahvlile.
Võimalikud vastused:

Salm Omadus
11 Tema peale võib loota
13 On töökas
20 On kaastundlik
26 Räägib targalt ja sõbralikult
28 On pühendunud abikaasa ja ema
30 Kuuletub Issandale

Palu mõnel tunnis osalejal rääkida oma tuttavatest, kelle kohta nõnda võiks öelda.

152



153

32.
õppetund

„Ma tean, et mu 
Lunastaja elab”
Ii 1–2; 13; 19; 27; 42

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel ammutada häda korral jõudu lootusest Issandale, järjest
tugevnevast tunnistusest Temast ja omaenda ausameelsusest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme (loost ülevaate tegemisel pööra tä-
helepanu Iiobi raamatu peatükkide päistele):

a. Ii 1–2. Õiglasele ja ustavale Iiobile saavad osaks tõsised katsumused. Ta jääb
Issandale ustavaks ka siis, kui kaotab oma vara, lapsed ja tervise.

b. Ii 13:13–16; 19:23–27. Iiob leiab jõudu Issandale lootmisest ja oma tunnis-
tusest Päästjast.

c. Ii 27:2–6. Iiob ammutab jõudu oma õigemeelsusest ja vagadusest.
d. Ii 42:10–17. Issand õnnistab Iiobit, kui ta on katsumustele ustavalt vastu

pidanud.

2. Täiendav lugemine: Ülejäänud Iiobi raamatu peatükid; ÕL 121:1–10.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Jutusta järgmine lugu (või palu, et keegi klassist valmistuks seda tegema):

Vanem Joseph B. Wirthlin rääkis kord Loode-Mehhiko põllumeestest, kes kasva-
tavad kuumas kõrbes „mitmeid harukordselt vastupidavad ja põuakindlad
maisi- ja oasorte. Need sordid taluvad hästi karmi kliimat ja edenevad jõudsalt
seal, kus muud taimed närbuksid ja sureksid. Üks neist kultuuridest on valge te-
ravalehine aeduba. Selle seeme idaneb ja taim kasvab peaaegu olematu vihma-
ga. Tema juured sirutuvad 180 sentimeetri sügavusele kivi- ja liivasegusesse
pinnasesse, kust saavad kätte kasvuks vajaliku niiskuse. See kultuur õitseb ja
kannab vilja 46-kraadises kõrbekuumuses, kus vihma sajab vaid korra aastas.
Kui vähekegi niiskust anda, ei kaota taimed rohelust isegi juulikuu kuumuses.”

• Mida võime õppida sellelt taimelt toimetulekust raskustega?

Vanem Wirthlin soovitab: „Vahest võiksid Kiriku liikmed järgida nende vastupi-
davate, sitkete taimede eeskuju. Me peaksime süüvima sügavale evangeeliumi
tõdedesse. Me peaksime kasvama, jõudsalt edenema, õitsema ja kandma küllus-
likult vilja hoolimata kurjusest, kiusatustest ja kriitikast, millega kokku puutu-
me. Me peaksime õppima olema õnnelikud ka keset katsumusi” (Conference
Report, apr 1989, lk 7; või Ensign, mai 1989, lk 7).

Selgita, et selles õppetunnis räägime Iiobist – mehest, kelle usk ja õigemeelsus
aitasid tal pidada vastu valusatele katsumustele.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Iiob pannakse valusalt proovile.

Õpeta ja aruta Ii 1–2.

• Milline mees oli Iiob? Soovi korral kirjuta tahvlile mõned allpool nimetatud
iseloomujoontest. Osa viidetest ei kuulu lugeda antud pühakirjasalmide hul-
ka. Võid paluda mõnel tunnis osalejal need üles otsida ja rääkida, milliseid
iseloomuomadusi neis kirjeldatakse.

a. Ta oli vaga mees, kes kartis Jumalat ja hoidus kurjast (Ii 1:1).
b. Ta oli rikas, kuid rikkus polnud talle kinnisideeks (Ii 1:3, 21).
c. Ta oli õiglane (Ii 2:3).
d. Ta tegi nõrgad tugevaks (Ii 4:3–4).
e. Ta kõndis Issanda radu ja pidas lugu Issanda sõnadest (Ii 23:10–12).
f. Ta tundis kaasa lesele, viletsale, jalutule ja pimedale (Ii 29:12–16).
g. Ta tundis muret oma vihameeste pärast ja andestas neile (Ii 31:29–30).

• Millised katsumused said osaks Iiobile? Soovi korral kirjuta mõned neist kat-
sumustest tahvlile. Osa viidetest ei kuulu lugeda antud pühakirjasalmide hul-
ka. Võid paluda mõnel tunnis osalejal need üles otsida ja rääkida, milliseid
katsumusi neis kirjeldatakse.

a. Sulastest, varast ja sissetulekust ilmajäämine (Ii 1:13–17).
b. Laste kaotamine (Ii 1:18–19).
c. Haigus ja valu (Ii 2:7; 7:5; 16:16).
d. Luupainajalike unenägudega rahutu uni (Ii 7:4, 13–14).
e. Jõhkrad süüdistused ning sõprade ja perekonna toetusest ilmajäämine 

(Ii 2:9; 4:1, 7–8; 11:1–6; 19:13–22).
f. Segadus katsumuste vajalikkuse ja põhjustega (Ii 10:15).
g. Nende pilked, kes tundsid rõõmu tema allakäigust (Ii 16:10–11; 30:1,

8–10).
h. Ängistus mõttest, et Jumal on ta unustanud või ei kuule teda (Ii 19:6–8;

23:3–4; märgi, et sõnad tema ja teda Ii 23:3–4 viitavad Jumalale).

• Kuidas võrrelda Iiobi katsumusi meie katsumustega tänapäeval? (Tegemist on
samade katsumustega: vara, laste ja tervise kaotamine, sõprade ja pere armas-
tusest ja lähedusest ilmajäämine.)

• Millega põhjendas Saatan Iiobi õigemeelsust? (Vt Ii 1:9–10.) Mida uskus
Saatan Iiobi tegevat, kui temalt vara ja muud õnnistused ära võetakse? (Vt 
Ii 1:11; 2:4–5.) Kuidas Iiob käitus, kui see juhtus? (Vt Ii 1:20–22; 2:10.) Mida
on meil sellisest käitumisest õppida?

• Vaatamata katsumustele Iiob „ei teinud pattu ega rääkinud Jumala kohta hal-
ba” (Ii 1:22). Mida halba räägivad mõned inimesed Jumala kohta, kui neid on
tabanud mure, õnnetus või katastroof? (Nad süüdistavad Jumalat, seavad
kahtluse alla Tema tarkuse ja ettenägelikkuse, leides, et Ta ei mõista või ei ar-
masta neid. Mõned võivad kahtlema lüüa koguni Tema olemasolus.)
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2. Iiob leiab jõudu Issandas.

Õpeta ja aruta Ii 13:13–16; 19:23–27.

• Issanda peale lootmine oli Iiobile suureks vaimse jõu allikaks (Ii 13:13–16 ja
Kuningas Jamesi piibliversioon Ii 13:15). Mida tähendab loota Issanda peale?
Kuidas saavutada, et suudaksime loota Issandale nii sügavalt, et sellest katsu-
muste hetkel abi oleks? (Vt Rm 8:28; 2Ne 2:2, 11, 24; ÕL 58:2–4; 122:5–9.)
Tunnista, et Issand armastab meid, et Ta on meile kinnitanud, et kui oleme
ustavad, tulevad kõik asjad meile kasuks ja aitavad meil kasvada.

• 19. peatükis kirjeldab Iiob teda tabanud katsumusi ja tunnistab seejärel
Päästjast. Kuidas Iiobi tunnistus Päästjast aitas tal oma katsumustes vastu
pidada? (Vt Ii 19:25–27.) Kuidas saab tunnistus Päästjast meile katsumuste
korral jõudu anda?

Soovi korral võid teha ettepaneku laulda „Mu Lunastaja elab, tean” (Kiriku
lauluraamat, lk 38), või mängida ette selle salvestise.

3. Iiob ammutab jõudu oma õigemeelsusest ja vagadusest.

Õpeta ja aruta Ii 27:2–6.

• Iiobi katsumuste ajal oli talle üheks vaimse jõu allikaks tema vagadus (Ii 27:2–6).
Mis on vagadus? Kuidas Iiobi vagadus teda katsumuste ajal kosutas? Kuidas saab
vagadus meile katsumuste ajal abiks olla? (Kui oleme vagad, saame ammutada
jõudu teadmisest, et meie elukäik on Issandale meele järele.)

Vanem Joseph B. Wirthlini määratluse järgi tähendab vagadus seda, kui „tee-
me alati seda, mis on õige ja hea, vahetutele tagajärgedele mõtlemata. See tä-
hendab õigemeelsust hingesügavuses, mitte ainult tegudes, vaid ennekõike
oma mõtetes ja südames. Isiklik vagadus eeldab sellist usalduslikkust ja rikku-
matust, mis ei luba meile pandud usaldust ja lepinguid rikkuda” (Conference
Report, apr 1990, lk 38; või Ensign, mai 1990, lk 30).

4. Issand õnnistab Iiobit, kui ta on katsumustele ustavalt vastu pidanud.

Õpeta ja aruta Ii 42:10–17.

• Kuidas Issand Iiobit õnnistas, kui ta oli oma katsumustele ustavalt vastu pida-
nud? (Vt Ii 42:10–15; Jk 5:11.) Kuidas Issand õnnistab meid, kui katsumustele
ustavalt vastu peame? (Vt Ii 23:10; 3Ne 15:9.) Erguta klassi rääkima isiklikest
kogemustest. (Rõhuta, et kuigi Issand andis Iiobile õnnistuseks „kõike, mis tal
oli olnud, kahekordselt”, on vaimsed õnnistused, mis Issand meile ustava
vastupidamise eest annab, ilmalikest õnnistustest veelgi suuremad.)

Vanem Orson F. Whitney on öelnud: „Ükski valu, mida me kannatame, ükski
katsumus, mis meile osaks saab, pole ülearune. Selliste omaduste arendamine
nagu kannatlikkus, usk, meelekindlus ja alandlikkus tõstab meie harituse ta-
set. Kõik meie kannatused, kõik, mida kannatlikult talume, kasvatab iseloo-
mu, puhastab südant, avardab hinge, teeb meid leebemaks ja ligimeste suhtes
armastavamaks, Jumala laste nime vääriliseks… Mure ja kannatuste, töö ja
vaeva läbi omandame me need teadmised, mille järele me siia oleme tulnud,
ning mis teevad meid rohkem meie Taevaisa ja -ema sarnaseks” (Faith Precedes
the Miracle, koostaja Spencer W. Kimball, lk 98).

32. õppetund
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Prohvet Joseph Smith ütles: „Ma olen kui tohutu tahumata kivi, mis kõrgelt
mäelt alla veereb, ja mõnesuguse lihvi saan ma ainult siis, kui mõni nurk
millegi muuga kokku puutudes maha hõõrdub, … või siit-sealt ära murdub.
Nõnda saab minust sirge ja ihutud nool Kõikvõimsa nooletupes” (Teachings of
the Prophet Joseph Smith, valinud Joseph Fielding Smith, 1976, lk 304).

Kokkuvõte Võta lühidalt kokku, milliste probleemide üle te Iiobi raamatu põhjal arutlesite.
Rõhuta, et me saame jõudu katsumustele vastu panna, kui loodame Issanda
peale, kosutame oma tunnistust Temast ja jääme vagaks, teades, et elame Talle
meelepärast elu. Soovi korral võid rääkida omaenda kogemustest, kui sulle hä-
das olles jõudu anti. Tee klassile ülesandeks järele mõelda, kuidas rakendada
elus tunnis arutatud põhimõtteid, et neist häda korral abi oleks.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Iiobi sõbrad

• Mida arvasid Iiobi kannatustest tema sõbrad Eliifas ja Bildad? (Vt Ii 4:7–8;
8:6. Nad arvasid, et Iiobi kannatused on Jumala karistus Iiobi pattude eest.)
Miks pole õige mõelda, et kõik kannatused tulevad Jumalalt karistuseks meie
pattud eest?

• Mida võime õppida Iiobi sõprade ekslikust arvamusest murekoorma all vaev-
lejate aitamisest?

2. Küsimused, mida mure korral esitada

Vanem Richard G. Scott on öelnud: „Mure võib tekitada teis palju küsimusi.
Ühed teenivad kasulikke eesmärke, teised mitte. Kui küsida: miks see pidi just
minuga juhtuma; miks pean ma nüüd sellepärast kannatama; mida ma tegin, et
see juhtus, viib see teid ummikusse. Küsimused, milles peegeldub Jumala tahtele
vastandumine, ei anna midagi head. Pigem küsige: mida ma peaksin tegema,
mida see kogemus mulle õpetab, mida ma peaksin tegema teisiti, keda ma peak-
sin aitama, kuidas keset katsumusi pidada meeles neid paljusid õnnistusi, mis
mulle on osaks saanud?” (Conference Report, okt 1995, lk 18; või Ensign, nov
1994, lk 17.)

3. Katsumused ja tulevikuperspektiivid

President Spencer W. Kimball on öelnud:

„Kui võtta surelikkust kui kogu meie olemasolu, oleksid valu, mured, nurjumi-
sed ja lühike elu tragöödia. Kui aga vaadelda elu kui midagi igavest, mis ulatub
tagasi kaugesse surelikkusele eelnevasse minevikku ja edasi igavesse surmajärg-
sesse tulevikku, näeb kõike õiges perspektiivis.

… Kas me pole mitte kaitsetud kiusatuse ees, et panna proovile oma tugevus;
haigestumise ees, et õppida kannatlikkust; surma ees, et meid saaks muuta sure-
matuks ja hiilgavaks?

Kui kõik haiged, kelle eest me palvetame, saaksid terveks, kui kõik õigemeelsed
oleksid kaitstud ja pahelised hävitatud, muutuks kogu Isa programm kehtetuks
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ning evangeeliumi peamist põhimõtet – valikuvabadust – poleks enam olemas.
Ükski inimene ei peaks elama usu järgi” (Faith Precedes the Miracle, 1975, lk 97).

4. Paheliste õitseaeg on lühike

• Vahel tundub, nagu saadaks pahelisi aina edu, õigemeelsed aga aina kannata-
vad. Mida õpetab Iiobi raamat paheliste näilise õitsengu kohta? (Vt Ii 21; 24.)

32. õppetund
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33.
õppetund

Evangeeliumi jagamine 
maailmaga

Jn 1–4; Mi 2; 4–7

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid täitma viimse aja Iisraelina oma kohustust armastada
kõiki inimesi maailmas ja jagada nendega evangeeliumi õnnistusi.

Ettevalmistus Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Jn 1–2. Issand kutsub Joona Niinive inimestele meeleparandust jutlustama.
Joona püüab põgeneda Issanda eest laevale. Suur kala neelab Joona alla.
Joona palvetab ja ta päästetakse kala kõhust.

b. Jn 3–4. Joona kuulutab prohvetlikult Niinive hävingut ja temas süttib viha,
kui Niinive rahvas meelt parandab ja Issand linna säästab (Joseph Smithi
Jn 3:9–10 tõlkes selgitatakse, et mitte Jumal, vaid rahvas parandas meelt).
Issand õpetab Joonale kiikajonipuu ja ussi abil, et ta peaks armastama kõiki
inimesi.

c. Mi 2:12–13; 4:1–7, 11–13; 5:2–4, 7–8; 6:6–8; 7:18–20. Miika kuulutab proh-
vetlikult Iisraeli missioonist viimsel ajal.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

• Keda Kiriku noortest meestest tahab Issand saata põhimisjonile? (Kõiki vääri-
lisi ja suutlikke noori mehi.) Miks on tähtis, et kõik need noored mehed selle
kutse vastu võtaksid? Kes veel on kohased põhimisjonil teenima? (21-aastased
ja vanemad väärilised vallalised õed ja eakamad abielupaarid, kui olud seda
võimaldavad.)

1979. aastal rääkis president Spencer W. Kimball vajadusest suurema hulga mis-
jonäride järele, kes jutlustaksid evangeeliumi inimestele üle kogu maailma. Ta
ütles: „Ma usun, et Issand võib teha kõike, mida nõuks võtab. Kuid ma ei näe
ühtegi head põhjust, miks Issand peaks avama uksi, millest me pole valmis sise-
nema” (The Uttermost Parts of the Earth. – Ensign, juuli 1979, lk 9).

Selles õppetunnis arutletakse, kuidas Joona ja Miika elukäigud ja ülestähendu-
sed aitavad meil mõista oma kohustust armastada kõiki inimesi ja jagada nen-
dega evangeeliumi õnnistusi.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Joona kutsutakse Niinivele jutlustama, kuid tema eelistab põgeneda.

Õpeta ja aruta Jn 1–2.

• Miks Issand tahtis, et Joona läheks Niinivesse? (Vt Jn 1:2.) Miks tõrkus Joona
vastu võtmast misjonikutset Niinivesse? (Vt Na 3:1–5, kus kirjeldatakse



Niinives valitsevat suurt pahelisust ja vägivalda. Assuri pealinna Niinive rah-
vas oli Iisraeli vastu vaenulik.)

• Miks läks Joona Tarsisesse? (Vt Jn 1:3.) Kuidas püüame vahel meie põgeneda
Issanda juurest või kutsete eest, mida Ta meile oma asemike kaudu esitab?
Millised tagajärjed võivad sellel olla?

• Kuidas näitas Issand üles halastust ja aitas Joonal meelt parandada? (Vt Jn
1:4–2:10.) Mida Joona suure kala kõhus teada sai? (Vt Jn 2:1–9.) Kuidas aitab
Issand meil meelt parandada ja panna meid Tema tahtmist mööda tegutsema?

• Oma maise teenimistöö ajal rääkis Päästja „prohvet Joona tunnustäh[est]”
(Mt 12:39). Mida see tunnustäht tähendas? (Vt Mt 12:39–41. Joona viibis
kolm päeva ja kolm ööd suure kala kõhus ning väljus sealt elusana. Päästja
oli kolm päeva maha maetud ja tõusis seejärel üles.)

• Issand on oma prohvetite kaudu korduvalt käskinud, et iga vääriline ja suut-
lik noor mees teeniks põhimisjonil. Ta on innustanud põhimisjonäridena tee-
nima ka vanemaid abielupaare, kui nad seda suudavad. (Vt täiendavaid
soovitusi.) Mis võiks olla põhjuseks, et mõned suutlikud noored mehed ja
vanemad abielupaarid on võtnud nõuks misjonil mitte teenida? (Kasin pü-
hendumus ja usk, väärilisusetus, soovimatus lahkuda mugavast kodust ja
perekonnast, hirm ootamatute olukordade ees.) Mida õpetab meile Joona
lugu sellest, kuidas vapramalt Issandale kuuletuda ja evangeeliumi jagada?

2. Niinive rahvas kuulab ära Joona sõnumi ja parandab meelt.

Õpeta ja aruta Jn 3–4.

• Kui Joona meelt oli parandanud, kutsus Issand teda uuesti Niinive rahvale
meeleparandust jutlustama. Kuidas Niinive rahvas Joona sõnumile reageeris?
(Vt Jn 3:5–9. Vanal ajal katsid inimesed end kareda kangaga, mida kutsuti
kotiriideks ja istusid tuha peale maha näitamaks, et nad on alandlikud ja
parandavad meelt. Kuidas Jumal reageeris inimestes toimunud muutusele?
(Vt Jn 3:10.)

• Joona oli kuulutanud prohvetlikult Niinive hävingut (Jn 3:4). Kuidas Joona
reageeris, kui Issand Niinive rahvale andestas? (Vt Jn 4:1–3. Talle oli vastu-
meelt, et Issand oli rahva vastu halastav.)

• Mida õpetas Issand Joonale kiikajonipuu varal, mille Ta kasvama pani, mis
Joonale varju ja rõõmu andis ning seejärel ära kuivas? (Vt Jn 4:4–11. Jumal
armastab kõiki oma lapsi. Nii nagu Ta näitas halastust Joona vastu, nõnda
soovis Ta näidata halastust Niinive meeltparandava rahva vastu.) Mida õpetab
Joona kogemus meile teiste armastamisest?

3. Miika kuulutab prohvetlikult Iisraeli missioonist viimsel ajal.

Õpeta ja aruta järgmisi salme Miika raamatust.

Prohvet Miika kutsus Iisraeli rahvast pahelisusest meelt parandama ja Issanda
juurde naasma. Ta kuulutas prohvetlikult Jaakobi (Iisraeli) ja Juuda hävingut.
Lisaks kuulutas ta prohvetlikult, et viimse aja Iisrael (Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kirik) täidab Issanda eesmärgid suure väega.
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• Milliseid lubadusi andis Issand Mi 2:12–13? (Ta lubas, et kogub kokku Iisraeli
jäägi, et neist saab suur hulk ja et Tema juhib neid.) Kuidas on need lubadu-
sed tänaseks täitunud?

• Mõned Miika suured kuulutamised viimse aja kohta on kirjas Mi 4:1–7. Mida
kuulutas Miika viimse aja templi kohta? (Vt s-d 1–2.) Mida ta kuulutas tuhan-
deaastase rahuriigi kohta? (Vt s-d 3–7.) Miks on need prohvetlikud kuuluta-
mised meie jaoks tähtsad?

• Mida õpetab Mi 4:11–13 Iisraeli saatuse kohta viimsel ajal? (Vanas maailmas
kasutati sageli viljapeksmisel härgi. Härjad tallasid viljal, lahutades terad sõ-
kaldest. Sõklad puhuti minema ja terad koguti kokku. Iisrael kogub rahvad,
kes on Siioni vastu, kokku nagu vihud ja peksab neid.) Kuidas võrrelda sellist
terade eraldamist sõkaldest viimse aja Iisraeli kohustusega teha kogu maail-
mas misjonitööd? (Vt ÕL 29:7; 33:5–7.)

• Kellest kuulutas Miika Mi 5:1–3? (Võrdle seda prohvetlikku kuulutust kuulu-
tusega, mille täitumisest kõneldakse Mt 2:4–6.)

• Millega võrreldakse Issanda rahvast Mi 5:6? Mida ühist on kujutluspildil
kastest või vihmapiiskadest rohu peal Kiriku liikmete mõjuga maailma
rahvastele? Mida Miika mõtles, kui ütles, et need vihmapiisad ei „looda
inimlaste peale”? (Nii nagu surelikud ei saa takistada kastet tekkimast ega
vihmapiisku langemast, nõnda ei saa miski takistada Issanda töö edenemist
maailmas.)

• Millega võrreldakse Issanda rahvast Mi 5:7? Mida see kujutluspilt kõneleb
Issanda töö tugevusest ja vägevusest? (Nii nagu lambakarjal pole jõudu
peatada noort lõukoera, nõnda ei suuda ükski vägi maa peal takistada 
Issanda tööd.)

1842. aastal kuulutas prophet Joseph Smith, et „ükski patune käsi ei suuda
peatada töö edenemist; tagakiusamine võib raevutseda, mässumeelsed rahva-
hulgad võivad ühineda, sõjaväed koonduda, laim võib levida, kuid Jumala
tõde läheb edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult, kuni see on käinud läbi kõik
mandrid, külastanud kõiki paikkondi, levinud üle kõikide riikide ja kõlanud
kõikidele kõrvadele, kuni Jumala eesmärgid on täitunud ja Suur Jehoova üt-
leb, et töö on tehtud!” (History of the Church, 4. kd, lk 540.)

• Kuidas saab Mi 6:6–8 meid aidata, kui oleme heitunud kõigest sellest, mida
meilt oodatakse?

• Millisele järeldusele jõudis Miika Jumalast, kui oli kuulutanud prohvetlikult
Issanda tööst viimsel ajal? (Vt Mi 7:18–20.) Millised väljendid nendes salmi-
des kõnelevad Issanda suhetest Niinive rahvaga? Millised nendest väljenditest
võiksid käia Issanda suhete kohta meiega?

Kokkuvõte Tunnista, et Issand armastab kõiki oma lapsi ja et viimse aja Iisraelina lasub
meil suur vastutus jagada Tema armastust ja evangeeliumi tõdesid kõikide ini-
mestega. Palu klassil rääkida, mida nad on Joonalt ja Miikalt õppinud.
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Kõik väärilised ja suutlikud noored mehed peaksid valmistuma misjonil
teenima

Aruta klassiga president Spencer W. Kimballi avaldust:

„Kui ma ütlen, et vajame rohkem misjonäre, ei tähenda see, et rahulduksime
misjonäridega, kelle tunnistuse sügavus ja väärilisus jätavad soovida. Ma palun,
et hakkaksime varakult pihta ja koolitaksime kõikides kogudustes üle maailma
oma misjonäre paremini. Meie järgmine väljakutse on, et noored mõistaksid, et
misjonileminek on suur privileeg, et nad peavad olema füüsiliselt terved, emot-
sionaalselt terved, vaimselt terved ja et „Issand ei saa vaadata patule mitte kõige
vähimagi mööndusega.” …

Sageli küsitakse: kas iga noor mees peab ikka käima misjonil? Issand on andnud
sellele vastuse. See on: „Jah!” Iga noor mees peab käima misjonil!” (When the
World Will Be Converted. – Ensign, okt 1974, lk 7–8.)

2. Vajadus misjonil teenivate abielupaaride järele

Arutage üheskoos vanem David B. Haighti järgmist avaldust:

„Vendade üleskutse kõikidele pensionieas abielupaaridele on see, et nad kaaluk-
sid tõsiselt misjonileminekut. Me vajame meeleheitlikult veel rohkem abielu-
paare, kes aitaksid rahuldada meie vajadusi… Meie misjonijuhatajate palved
misjonil teenivate abielupaaride järele on rahuldatud vähem kui 50 protsendi
ulatuses…

Vennad loodavad, et üha enam abielupaare leiab võimaluse olla täiskohaga
Kiriku teenistuses. Vajadus nende järele on suur! Kirikuga liitub igal aastal sadu
tuhandeid uusi liikmeid ja neil oleks vaja kuulda kogenud liikmete sõbralikku,
toetavat ja trööstivat häält.

„Lä’en sinna, kus soovid, mu Issand hea” (Kiriku lauluraamat, 1999, lk 46)
peaks olema palju enamat kui lihtsalt kirikulaulu refrään, mida me pühapäeviti
laulame. See peaks olema meie usku täis palve, kui oleme teenimas seal, kus iga-
nes Issand meid vajab” (Couple Missionaries: A Wonderful Resource. – Ensign,
veebr 1996, lk 7, 12).

33. õppetund
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34.
õppetund

„Ma kihlan sind enesele 
õiguse … pärast”

Ho 1–3; 11; 13–14

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, et Issand on armastav ja halastav ning andestab
meile, kui parandame meelt ja naaseme Tema juurde.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Ho 1–3. Hoosea kirjeldab Issanda ja Iisraeli vahelist suhet, kasutades selleks
võrdkuju ustavast abielumehest ja tema truudusetust abikaasast.

b. Ho 11; 13–14. Kuna Issand armastab oma rahvast, kutsub Ta Iisraeli jätku-
valt meelt parandama ja Tema juurde naasma.

2. Täiendav lugemine: ülejäänud salmid Hoosea raamatust.

3. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, kirjuta enne tunni algust alljärg-
nevad laused eraldi paberilehtedele. Kui klass on väike, valmista iga tunnis
osaleja jaoks vaid üks paber.

„Ükskord on Iisraeli lapsi arvuliselt nagu mereliiva.” (Ho 1:10)
„Mina valan nende peale oma viha nagu vett!” (Ho 5:10)
„Jehoova … tuleb meile nagu vihm.” (Ho 6:3)
„Jehoova koja peale otsekui kotkas!” (Ho 8:1)
„Iisrael on vohav viinapuu.” (Ho 10:1)
„Õigus võrsub otsekui mürkrohi põlluvagudel!” (Ho 10:4)
„Nad on … nagu unkast väljuv suits!” (Ho 13:3)
„Ma tulen neile kallale nagu karu, kellelt pojad on röövitud.” (Ho 13:8)
„Mina olen nagu haljendav küpress.” (Ho 14:8)

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Jaga klassile kätte paberid, mis sa varem ette oled valmistatud (vt ettevalmistuse
osa ülalpool). Selgita, et iga lause nendel paberilehtedel on võrdlus Hoosea raa-
matust. Palu tunnis osalejatel oma paberilt lause ette lugeda ja lahti seletada,
mida see võrdlus tähendab. Nii näiteks võib kellegi võrdlemine lõviga osutada
nii tugevusele kui raevukusele.

• Miks kasutasid Hoosea ja teised prohvetid võrdlusi? (Keerulise või tabamatu
võrdlemine millegi lihtsama ja tuttavamaga muudab selle inimestele, keda
õpetatakse, arusaadavamaks. Võrdlemine annab väheste sõnadega rohkesti
üksikasjalikku teavet.)

Selgita, et lisaks nendele lihtsakoelistele võrdlustele kasutas Hoosea ka keerulise-
maid võrdlusi, mida nimetatakse metafoorideks ehk kõnekujunditeks (pühakirja-
des öeldakse nende kohta eeltähendus ja võrdkuju). Hoosea raamatus on mitmeid
võrdlusi, mis aitavad meil mõista suhet Jeesuse Kristuse ja Tema rahva vahel.



Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Hoosea kirjeldab Issanda ja Iisraeli vahelist suhet, kasutades selleks võrd-
kuju ustavast abielumehest ja tema truudusetust abikaasast.

Õpeta ja aruta Ho 1–3. Kui sa ei kasuta tähelepanu koondavat tegevust, seleta
kõigepealt lahti võrdkuju tähendus.

Üks kõige sagedasemaid võrdkujusid pühakirjades kirjeldab Issandat kui
peigmeest (või abikaasat) ja Tema lepingurahvast kui Tema pruuti (või naist).
Ho 1–3 omistab sellele võrdkujule vägeva tähenduse, võrreldes Iisraeli ebajuma-
lakummardamist abielurikkumisega. Nendes peatükkides esindab prohvet
Hoosea Issandat kui meest ja Gomer Iisraeli kui naist.

• Hoosea raamatus võrreldakse Issanda suhet Iisraeliga (ja tänapäeva Kirikuga)
abikaasadevahelise suhtega. Mida õpetab see võrdlus meile sellest, millist suh-
tumist oma kohustustesse ja pühendumist Issand meilt ootab?

• Võrdle muistset Iisraeli Gomeriga, keda kirjeldatakse kui hooranaist? (Vt 
Ho 1:2–3; 2:7, 15. Gomer oli armukeste pärast oma abikaasa maha jätnud;
Iisrael oli unustanud Issanda ja muutunud paheliseks.)

• Kes või mis olid Israeli „armukesed” – asjad, mis panid rahva Issandast ära
pöörama? (Muud jumalad, materiaalsed asjad, maailma tavad.) Mis võiks juh-
tida meid kõrvale Issanda pühendunud järgimisest?

• Kellele kuulus truudusetu naise poolehoid toidu ja riiete eest? (Vt Ho 2:7.)
Kelle arvele panid iisraellased viljaka maa, kus nad elasid? (Vt Ho 2:7, 14;
oma valejumalate ehk iidolite arvele.) Kuidas väljendavad tänapäeva inime-
sed oma tunnustust valejumalatele õnnistuste eest?

• Kuidas tuletas mees oma naisele meelde, et toitu, vett ja kõike muud andis
talle tema, mitte armukesed? (Vt Ho 2:10–11.) Mil viisil on Issand andnud
teile materiaalseid ja vaimseid õnnistusi? Kuidas saame näidata Issandale oma
tänulikkust kõigi Temalt saadud õnnistuste eest?

• Kuidas suhtus mees oma truudusetusse abikaasasse Ho 2:8–15? Kuidas oli see
suhtumine 16.–25. salmis muutunud? (Märgi, et kuigi naine polnud olnud
truu, armastas mees teda endiselt ja tahtis teda enda juurde tagasi. Nõnda ar-
mastab ka Issand oma rahvast, kes on läinud eksiteele, ja tahab, et nad pöör-
duksid uuesti Tema poole.)

Vanem Henry B. Eyring selgitas: „Tegemist oli armastuslooga. Armastusel,
vääramatul armastusel põhineva abielulepinguga… Issand, kellega ma oma
õnnistuseks olen saanud lepinguid sõlmida, armastab mind ja armastab teid
… vääramatu armastusega, mida ma jätkuvalt imetlen ja mida ma kogu süda-
mest tahaksin järele aimata” (Covenants and Sacrifice. Kõne Kiriku
Haridussüsteemi sümpoosionil, 15. aug 1995, lk 2).

• Mida lubas mees oma naisele, kui too tema juurde tagasi tuleks? (Vt Ho 2:21.)
Mida lubab Issand oma inimestele, kui nad meelt parandavad ja Tema juurde
naasevad? (Vt Ho 2:22, 25.) Miks on see lubadus tähtis?

• Ho 3:1–2 ostis mees oma naise armukeselt tagasi (selgita, et Vana Testamendi
kultuuriruumis peeti naisi sageli omandiks ja neid võis osta ja müüa). Mida
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nõudis mees oma naiselt, kui oli ta endale ostnud? (Vt Ho 3:3.) Mida ta nai-
sele lubas? Millises tähenduses on Jeesus Kristus meid kõiki endale „ostnud”?
(Vt 1Pt18–19.) Mida nõuab Kristus meilt vastutasuks?

2. Kuna Issand armastab oma rahvast, kutsub ta Iisraeli jätkuvalt meelt
parandama ja Tema juurde naasma.

Õpeta ja aruta Ho 11; 13–14.

Läbi terve Hoosea raamatu noomib Issand iisraellasi nende suurte pattude pä-
rast. Pärast seda, kui Issand oli Hoosea vahendusel kirjeldanud vangipõlve ja
hävingut, mille põhjustab Iisraeli pahelisus, kutsub Issand taas oma rahvast
meelt parandama ja enda juurde naasma.

• Teine võrdkuju, millega pühakirjades Issanda ja tema rahva vahelist suhet sa-
geli kirjeldatakse, on suhe peremehe ja looma vahel. Ühe korra kasutatakse
seda võrdkuju ka Ho 11:4. Mida annab see võrdlus meile teada Issanda tun-
netest oma rahva vastu? (Vt ka Ho 11:7–9. Märgi, et Joseph Smithi tõlkes on
8. salm sõnastatud nõnda: „mu süda pöördub sinu poole”, mitte „mu süda
muutub mu sees”.)

• Issand tuletas iisraellastele korduvalt meelde, kuidas nende esivanemad
Egiptuse vangistusest päästeti (Ho 11:1; 12:9, 13; 13:4–5). Mille võrdkujuks
võiks see sündmus olla? (Vt Ho 13:14. Nii nagu Issand päästis Iisraeli lapsed
vangipõlvest Egiptuses, nõnda päästab Ta nemad ja kõik teised, kes Tema
juurde tulevad, patust ja surmast.)

• Mida oleksid iisraellased pidanud tegema, et naasta Issanda juurde ja saada
päästetud? (Vt Ho 12:7; 14:3–4. Nad oleksid pidanud pattudest meelt paran-
dama ja ütlema lahti muudest jumalatest, keda nad olid kummardanud.)
Mida lubas Issand teha, kui nad meelt parandavad? (Vt Ho 14:4–7.) Mida
lubab Issand teha, kui meie oma pattudest meelt parandame?

• Kuidas aitavad Hoosea raamatus toodud võrdkujud teil mõista, mida tunneb
Issand teie vastu?

Kokkuvõte Tunnista, et kuigi Issand hoiab oma õnnistusi nende tarvis, kes peavad kinni
Tema käskudest, on Tema armastus muutumatu ja sellest piisab kõigile. Ka siis,
kui me patustame ja Issandast eemale pöördume, armastab Ta meid ning tahab,
et me meelt parandaksime ja Tema juurde naaseksime. Innusta klassi olema
Issandale ustavad.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Mulle meeldib osadus, aga mitte ohver” (Ho 6:6)

Ho 6:6 ütleb Issand Iisraelile: „Mulle meeldib osadus, aga mitte ohver, ja Jumala
tundmine rohkem kui põletusohvrid!” Oma maise teenimistöö ajal osutas
Kristus kaks korda sellele salmile, kui variserid Teda kritiseerisid (Mt 9:13; 12:7).
Süvene nende kahe salmi sisusse (Mt 9:10–13; 12:1–8) ja aruta, mida nendes
öelda tahetakse.
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2. „See on su hukutanud, Iisrael” (Ho 13:9; Piibel, 1997)

Hoosea teenimise ajal ründasid Põhja-Kuningriiki (Iisraeli) assurlased, kes ku-
ningriigi lõpuks ka hävitasid ja inimesed vangistusse viisid. Assurlased olid
sõnasõnalises tähenduses süüdi Iisraeli hävingus. Issand aga ütles: „See on su
hukutanud, Iisrael!” (Ho 13:9)

• Mida Issand sellega mõtles: mis see oli, mis Iisraeli hukutas? Milline oli Iisraeli
ainuke pääsemislootus pärast nende rahva hävitamist? (Vt Ho13:9–10; 14:1.)
Kuidas kaitseb Jeesuse Kristuse järgimine meid ilmaliku ja vaimse hävingu eest?

3. Meeleparandus

Kui sul on võimalik kasutada videofilmi Family Home Evening Video Supplement 2
(53277), näita sellest kuueminutilist lõiku „Kunagi pole liiga hilja” (It’s Never
Too Late).

34. õppetund
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35.
õppetund

Jumal ilmutab oma 
nõu oma prohvetitele

Am 3; 7–9; Jl 2–4

Eesmärk Õpetada tunnis osalejatele, et viimsel ajal ilmutab Issand prohvetitele oma nõu
ja valab oma Vaimu kõikide inimeste peale.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Am 3:6–7. Aamos õpetab, et Issand ilmutab nõu oma sulaseile prohveteile.
b. Am 7:10–17; 8:11–13; 9:8–15. Jumal kutsub Aamose prohvetiks (7:10–15).

Aamos kuulutab prohvetlikult Iisraeli vangistamisest ja hajutamisest
(7:16–17; 9:8–10). Ta kuulutab prohvetlikult eelolevast näljast Jehoova sõ-
nade järele (8:11–13). Ta kuulutab prohvetlikult, et viimsel ajal seatakse
Iisrael suure ja soositud rahvana oma kohale (9:11–15).

c. Jl 2–3; 4:16–17. Joel kuulutab prohvetlikult viimse aja sõdadest ja õnnetus-
test (2:1–11). Ta kutsub rahvast meeleparandusele (2:12–14; märgi, et
Joseph Smithi tõlkes selgitatakse 13. ja 14. salmis, et mitte Jehoova, vaid
rahvas pidi kahetsema ehk teisisõnu meelt parandama). Joel kuulutab
prohvetlikult, et Jumal õnnistab oma rahvast viimsel ajal ja valab nende
peale oma Vaimu (2:15–3:5; 4:16–17).

2. Täiendav lugemine: JSA, salm 41; ÕL 1:14–28, 37–38.

3. Kui kasutad teist tähelepanu koondavat tegevust, organiseeri laulule muusika-
line saade. Võid paluda ka, et keegi klassist räägiks lühidalt mõnest hiljutisest
prohveti nõuandest.

4. Võimalusel võta tundi kaasa pilt elavast prohvetist.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada ühe järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega. Vali tegevus,
mis klassile kõige enam sobib.

1. Jutusta klassile järgmine lugu:

„Kui ma noor abielunaine ja ema olin, teenis mu abikaasa kaks aastat õhu-
väes. Me elasime New Yorgis Long Islandil sõjaväelinnakus. Väikeste lastega
kodus olles puutusin sageli kokku naabritega, keda oli siin riigi igast nurgast.
Ühel päeval, kui me naabrinaisega oma tõekspidamistest rääkisime, hakkas
teda huvitama, mille poolest erineb Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
teistest kirikutest.

Ma rääkisin talle lühidalt taastamisest ja selgitasin, et taastatud Jeesuse
Kristuse Kirikul on ka tänapäeval oma prohvet, elav prohvet. See näis teda eriti
huvitavat ja ta tahtis teada, mida prohvet on ütelnud. Kui ma hakkasin rääki-
ma talle Õpetusest ja Lepingutest ning kaasaja ilmutustest, ütles ta: „Aga mida
ta on viimasel ajal, nüüdsama öelnud?” Ma rääkisin talle üldkonverentsist ja



et Kirikul on oma kuukiri, mis avaldab ka prohveti sõnumeid. See kõik äratas
temas siirast huvi. Mul oli väga piinlik tunnistada, et ma polnud prohveti vii-
mast sõnumit lugenud. Meie jutuajamise lõppedes imestas ta: „Tahad sa öelda,
et teil on elav prohvet ja sa ei teagi, mida ta on öelnud?”” (Janette Hales
Beckham. Sustaining the Living Prophets. – Ensign, mai 1996, lk 84.)

• Kas teie oskaksite vastata, kui keegi peaks teilt küsima, mida elav prohvet
on viimasel ajal öelnud?

Selgita, et käesolevas õppetunnis kõneleme sellest, kui tähtis on elavat proh-
vetit kuulata ja järgida.

2. Võtke üles laul „Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest” (Kiriku lauluraamat, lk 36).
Selgita, et elava prohveti nõuande mõistmine on meile väga tähtis. Palu klas-
sil meelde tuletada, millist nõu on prohvet viimasel ajal andnud. Või palu
tunnis osalejal, kellele oled selle eelnevalt ülesandeks teinud, korrata lühidalt
mõnd prohveti hiljutist nõuannet.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Aamos oli karjane Tekoa väikelinnast Jeruusalemmast lõunas. Tema teenimistöö
Iisraeli kuningriigis jääb aastatesse 800-750 eKr. Enamik inimestest tema ümber
olid usust taganenud. Nad armastasid rikkust, rõhusid vaeseid ja olid nii kõva-
südamelised, et ei näljahäda ega katk suutnud neid alandlikuks teha. Kui Aamos
inimesed nende pattudega silm silma vastu seadis, ennustas ta neile enneolema-
tuid karistusi. Samas toonitas ta, et Jumal puhastab igaühe, kes meelt parandab.
„Otsige Jehoovat, et te jääksite elama,” lubas Aamos (Am 5:6). Aamos kuulutas
prohvetlikult ka viimsest ajast.

Prohvet Joel teenis Juuda kuningriigi rahva seas. Me ei tea täpselt, millal ta elas,
aga tema prohvetlik kuulutamine on meie jaoks erakordselt tähtis, sest paljud
tema kuulutamistest puudutavad viimset aega. Joel maalis vägeva kujutluspildi
aplast rohutirtsuparvest, mis sümboliseeris laastamist, mida sõjavägi ja Jumala
nuhtlused viimsel ajal endaga kaasa toovad. Joel kuulutas prohvetlikult ka viim-
se aja suurtest õnnistustest, ennustades, et Issand „vala[b] oma Vaimu kõige liha
peale” (Jl 3:1).

1. Aamos õpetab, et Issand ilmutab nõu oma sulaseile prohveteile.

Õpeta ja aruta Am 3:6–7.

• Kuidas jõuab Issanda sõna tänapäeval meieni? Mida õpetas prohvet Aamos
prohvetite tähtsusest? (Vt Am 3:7.) Joseph Smithi tõlkes kasutatakse 6. salmis
sõna „teinud” asemel sõna „teadnud”.) Kuidas muutub sellest selle salmi tä-
hendus? Märgi, et ka Joseph Smithi tõlge on üheks näiteks sellest, kuidas
Issand meie heaks oma nõuandeid prohvetile teada annab.

• Mida õpetab ÕL 1:37–38 meile sellest, kuidas me prohvetite sõnumitesse suh-
tuma peaksime? (Pane välja pilt elavast prohvetist.) Millist nõu ja millise käsu
andis Issand pühadele Kiriku asutamispäeval ÕL 21:4–5 järgi? Milliseid õnnis-
tusi Ta lubas, kui pühad Tema nõuandeid ja käskusid järgivad? (Vt ÕL 21:6.)
Kuidas olete tajunud selle lubaduse täitumist omaenda elus, kui olete kuule-
tunud prohvetite nõuandele?
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2. Aamos kuulutab prohvetlikult vana ja viimse aja Iisraelist.

Õpeta ja aruta Am 7:10–17; 8:11–13; 9:8–15.

• Miks palus preester Amasja Aamosel Iisraeli kungriigist lahkuda? (Vt Am
7:10–17. Aamos oli kuulutanud prohvetlikult, et sellel rahval ja nende kunin-
gal läheb halvasti. Amasja ja tema rahvas ei tahtnud oma pahategude kohta
tõtt kuulda.) Mida saame prohvet Aamosest teada salmides 14–17? (Ta oli aus
ja vapper. Ta ei muutnud seda, mida Issand tal öelda oli käskinud, vaid kuu-
lutas jätkuvalt, et rahval läheb halvasti, kui ei parandata meelt.)

• Miks pöörab igal ajajärgul nii palju inimesi ära prohvetite sõnumitest ega ta-
ha nendega arvestada? Mida ennustas Aamos Iisraelile, kui ei arvestata proh-
vetite nõuannetega? (Vt Am 8:11–13. Selle tagajärjeks on vaimne nälg ehk
teisisõnu usust taganemine.) Millised tagajärjed tabavad meid, kui eirame
prohvetite nõu?

Aamose prohvetlik kuulutamine vaimsest näljast läks Iisraeli laste seas täide
pärast Vana Testamendi viimase prohveti Malakia aega. See periood lõppes
ligikaudu 400 aastat hiljem, kui Ristija Johannes kutsuti valmistama teed
Jeesusele Kristusele. Aamose prohvetlik kuulutamine puudutab ka suurt usust
taganemise perioodi – sajanditepikkust vaimse pimeduse aega, mis järgnes
Päästja apostlite surmale ja lõppes evangeeliumi taastamisega prohvet Joseph
Smithi kaudu.

• Kuidas on Issanda sõna puudumine võrreldav näljaga? Milliseid tõendeid
võib näha tänapäeval sellest, kuidas inimesed Issanda sõna otsides ekslevad
„merest mereni”? Kuidas on Issanda õnnistustest osasaamine võrreldav
pidusöögiga?

• Millise lootustandva sõnumiga lõpeb Aamose raamat? (Vt Am 9:8–15. Iisraeli
lapsi ei hävitata täielikult, nad pillutatakse kõikide rahvaste sekka laiali ning
seatakse viimsel ajal suure ja soositud rahvana oma kohale. Juhi tähelepanu,
et 9. salmi lõpus ütleb Issand, et Ta muretseb iga üksiku Iisraeli koja liikme
pärast.)

3. Joel kuulutab prohvetlikult, et Jumal õnnistab oma rahvast viimsel ajal
ja valab nende peale oma Vaimu.

Õpeta ja aruta Jl 2-3; 4:16–17.

Prohvet Joel kirjeldas mõnesid viimse aja sündmusi, mis eelnevad teisele tulemi-
sele. Ta kirjeldas vägevat sõjaväge marssimas ja rahva pahelisuse pärast suurt hä-
vitustööd tegemas (Jl 2:1–11). Ta hüüdis Iisraeli meeleparandusele ja Issanda
juurde naasma, lubas, et Jumal on nende seas ning kirjeldas Iisraeli lõplikku
võidukäiku ja lunastamist (Jl 2:12–3:5).

• Kirjuta tahvlile „Jl 2:12–3:5” ja „Jl 4:16–17”. Palu klassil need salmid läbi lu-
geda ja otsida vastuseid küsimusele: milliseid kutseid esitab Issand neile, kes
elavad viimsel ajal?

Kirjuta tahvlile sõna „Kutsed”. Kui klass on küsimusele vastused leidnud,
kanna igaühest võtmesõnad tahvlile. Palu, et tunnis osalejad need sõnad
oma pühakirjades ära märgiksid. Mõned kutsed, mida võidakse välja tuua:
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Kutsed

a. „Pöörduge minu poole kõigest südamest!” (Jl 2:12)
b. „Käristage lõhki oma süda!” (Jl 2:13, tähendab murtud südant, alandlikkust.)
c. „Pöörduge Jehoova, oma Jumala poole!” (Jl 2:13)
d. „Pühitsege kogudust!” (Jl 2:16)
e. „Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmutse!” (Jl 2:21)

• Mida ütlevad need kutsed selle kohta, kui oluline on pöörduda Issanda poole
kogu südamest? Mida me saame teha, et olla Issanda lubatud õnnistuste
väärilised?

• Palu klassil lugeda uuesti läbi Jl 2:12–3:5 ja Jl 4:16–17 ning otsida vastuseid
küsimusele: milliseid õnnistusi on Issand lubanud neile, kes järgivad Teda
viimsel ajal?

Kirjuta tahvlile sõna „Õnnistused”. Kui klass on küsimusele vastused leidnud,
kanna igaühest võtmesõnad tahvlile. Tunnis osalejad võiksid need kohad oma
pühakirjas ära märkida. Mõned õnnistused, mis võidakse välja tuua:

Õnnistused

a. „Issand on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest ja pöörab
kurja teist eemale!” (Vt Jl 2:13, JST.)

b. Issand „tun[neb] kaasa oma rahvale”. (Jl 2:18)
c. Issand ajab põhja poolt tulija (kirjeldatakse salmides 1–11) kuivale maale.

(Jl 2:20)
d. „Te saate küllalt süüa, sööte kõhud täis.” (Jl 2:26)
e. „Mina olen Iisraeli keskel… Jah, mu rahvas ei jää igavesti häbisse!” (Jl 2:27)
f. „Ma valan oma Vaimu kõige liha peale.” (Jl 3:1; vt ka s 2.)
g. Noored ja vanad hakkavad ennustama, uinuvad unenägusid nähes ja näe-

vad nägemusi. (Jl 3:1)
h. „Igaüks, kes appi hüüab Jehoova nime, pääseb!” (Jl 3:5)
i. „Jehoova möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle.”

(Jl 4:16)
j. „Jehoova on varjupaigaks oma rahvale.” (Jl 4:16)
k. „Jehoova on … kindlaks linnaks Iisraeli lastele.” (Jl 4:16)
l. „Siis te tunnete, et mina olen Jehoova, teie Jumal, kes elab Siionis.” (Jl 4:17)

• Mida kõnelevad need õnnistused Issanda pühendumusest oma lepingurahva-
le? Millise väega Ta tegutseb oma pühade heaolu nimel? Kui suur on Tema
halastus ja armastus? Millised võimalused on meil viimsel ajal?

• Joeli avaldus, et Issand valab viimsel ajal oma Vaimu kõikide inimeste peale
(Jl 3:1–2), on ilmne vastand Aamose kirjeldatud näljale (Am 8:11–12). Ingel
Moroni tsiteeris Joeli prohvetlikku kuulutamist Joseph Smithile ja ütles talle,
et see pole veel täitunud, aga täitub peatselt (JSA, salm 41). Milliseid näiteid
sellest Vaimu väljavalamisest olete te näinud noorte ja täiskasvanute elus
tänapäeval?

Kokkuvõte Rõhuta, et on suur õnnistus elada viimsel ajal, mil paljud prohvetlikud kuuluta-
mised täituvad ja elav prohvet meid juhatab. Innusta tunnis osalejaid uurima
palvemeelselt elava prohveti sõnu ja rakendama tema nõuandeid.

35. õppetund
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasuta võid.

1. Muretus Siionis

• Aamos hoiatas, et rahvas ei muutuks „muretuma[ks] Siionis” (Am 6:1). Mida
tähendab Siionis muretumaks muutumine? (Vt 2Ne 28:19–24, 27, 29–30.)
Kuidas saab tänapäeval Siionis muretum olla? Kuidas end selle vastu kaitsta?

2. „Ma valan oma Vaimu kõige liha peale” (Jl 3:1)

• Kõik kaasaegsed reisimise ja sidepidamisega seotud leiutised on tehtud pärast
evangeeliumi taastamist. Kuidas aitavad need edusammud täita Joeli prohvet-
likku kuulutamist, millest kõneldakse Jl 3:1–2? Kuidas aitavad need edusam-
mud kaasa Issanda tööle meie ajal?

Soovi korral võid ette lugeda vanem Joseph Fielding Smithi avalduse, et tun-
nis osalejad liikmed mõistaksid paremini, mis kasu on neist leiutistest Issanda
töö tegemisel:

„Ma olen kindel, et kui evangeeliumi poleks taastatud ega Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kirikut asutatud, poleks olemas ei raadiot ega lennumasinaid,
poleks imelisi avastusi meditsiini, keemia, elektrienergia ega paljudes muudes
valdkondades, kus maailmale on sellistest avastustest kasu tõusnud. Sel juhul
oleks neid õnnistusi tagasi hoitud, sest need kuuluvad aegade täiuse ajajärku,
mille keskpunktiks on evangeeliumi taastamine ja Kiriku asutamine, kust kiir-
gab Issanda Vaimu üle kogu maailma. Issanda inspiratsioon on läinud teele,
vallutanud inimeste meeled, ehkki nad seda ei tea, ja neid juhib Issand.
Nõnda toob Ta nad oma teenistusse, et Tema eesmärgid ja Ta õigemeelsus
oleksid ettenähtud ajal maa peal kõigest ülemad.

… Mul pole olnud hetkekski mõttes, et need avastused on olnud juhuslikud
või et need sündisid tänu kaasaegse inimese suuremale arukusele võrreldes
läinud aegade inimesega. Neid avastusi on tulnud ja tuleb veelgi, sest aeg sel-
leks on küps, kuna Issand on seda tahtnud ja kuna Ta on valanud oma Vaimu
kõige liha peale” (Conference Report, okt 1926, lk 117).
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36.
õppetund

Siioni auhiilgus on 
kaitsevarjuks
Js 1–6

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid seisma pühades paikades ja hoiduma maailma
kurjusest, ning aidata neil ammutada jõudu Jesajast ja sellest, kuidas ta 
Issandat teenis.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Js 1–6, mis käesolevas õppetunnis käsitlemisele tulevad.

2. Täiendav lugemine: 2Ne 11.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Juhi klassi tähelepanu sellele, et Issand kordab ühte ja sama mõtet pühakirjades
mitmeid kordi. Kirjuta tahvlile viited pühakirjasalmidele ja palu klassil leida, mil-
list nõu annab Issand, et me viimse aja katsumustele vastu suudaksime pidada:

ÕL 45:32
ÕL 87:8
ÕL 101:22

Kirjuta tahvlile „Seiske pühades paikades ja ärge laske ennast paigast liigutada.”

• Mida see lause tähendab? (Võimalikud vastused: olla ja jääda vääriliseks; ta-
het viibida pühades paikades; vältida paiku, mis pole pühad; kindlustunnet,
et Jumal sind juhatab; tõe ja kõige püha kaitsmist.)

Selgita, et käesolevas tunnis saadakse teada, miks on Issand käskinud meil seista
pühades paikades ja mis on need pühad paigad.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

„Suured on Jesaja sõnad,” kuulutas Päästja, kui käskis nefilastel uurida Jesaja
prohvetlikke kuulutamisi (3Ne 23:1). Jesaja prohvetlikke kuulutamisi tsiteeritak-
se Uues Testamendis, Mormoni Raamatus ning Õpetuses ja Lepingutes sageda-
mini kui ühegi teise prohveti sõnu. Ta kuulutas prohvetlikult nii mõndagi
Päästja maisest missioonist, hävingust, mis järgneb Iisraeli pahelisusele, Iisraeli
missioonist ja saatusest viimsel ajal.

1. Jesaja kirjeldab maailma olukorda viimsel ajal.

• Paljud Jesaja hoiatused ja prohvetlikud kuulutamised puudutavad nii tema
aega, mil valitses suur pahelisus, kui ka meie aega. Mil moel ilmutavad järg-
mistes pühakirjasalmides kirjeldatud olukorrad end tänapäeva maailmas?
(Soovi korral kirjuta viited pühakirjasalmidele tahvlile ja palu klassil need
välja otsida.)



a. Js 1:3–5 (Issanda vastu mässamine.)
b. Js 1:11–15 (Usulised kombetalitused, millel pole tähendust ega väljenda

nad ka usku.)
c. Js 2:7–8 (Mitte Issanda, vaid maiste asjade ja sõjaväe abil omandatud kind-

lustunde kummardamine; märgi, et hobused ja sõjavankrid olid muistsel
ajal sõjapidamisvahendid.)

d. Js 2:11–12 (Uhkus.)
e. Js 3:5 (Teiste inimeste rõhumise alla sattumine ja lugupidamatus vanema-

te inimeste vastu.)
f. Js 3:9 (Häbitunde puudumine patustamise ees.)
g. Js 3:14–15 (Vaeste ärakasutamine ja nende hätta jätmine.)
h. Js 3:16–24 (Füüsilise ilu rõhutamine õigemeelsuse ja väärt iseloomuoma-

duste ees.)
i. Js 5:8 (Järjest kasvav iha materiaalsete hüvede järele.)
j. Js 5:11–12 (Mitte Issanda otsimine ja Tema töö tegemine, vaid pidev nälg

naudingute järele.)
k. Js 5:20 (Kurja hüüdmine heaks ja hea hüüdmine kurjaks.)
l. Js 5:21 (Rohkem iseenda kui Jumala usaldamine.)
m. Js 5:24 (Jumala käskudele ja sõnadele ülalt alla vaatamine.)

• Milles näeme nende prohvetlike kuulutamiste täitumist tänapäeval? (Vt
täiendavat soovitust ja käsitle mõnda neist prohvetlikest kuulutamistest
põhjalikumalt.)

2. Jesaja annab ustavatele nõu seista pühades paikades.

• Millised paigad pakuvad kaitset Jesaja nimetatud ilmlike olukordade eest? Mis
on need kolm pühapaika, mida mainitakse Js 4:5–6?

a. Kogu Siioni mäe asukoht (kodud)
b. Kogunemispaik (vaiad ja kogudused; vt ka ÕL 115:5–6)
c. Katus (templid)

• Kuidas saab kodu olla pühapaik ehk pelgupaik maailma pahede eest? Kuidas
saavad vaiad ja kogudused olla püha- ja pelgupaigad? Kuidas saab tempel olla
püha- ja pelgupaik? Kuidas on need kolm pühapaika pakkunud teile kaitset
maailma kurjuse eest?

Soovi korral kirjuta tahvlile „Seiske pühades paikades” ja selle alla 1. Kodud;
2. Vaiad ja kogudused ja 3. Templid. Igaühe alla kirjuta tunnis osalejate
kommentaarid.

• Milliseid väljendeid kasutatakse Js 4:5–6 kirjeldamaks, kuidas need pühad
paigad meid kaitsevad?

a. „Varjuks päeva palavuse eest”
b. „Pelgupaigaks”
c. „Ulualuseks rajuilma ja vihma puhul”

• Mitmed Jesaja kirjapanekud on kajastamist leidnud ka Mormoni Raamatus.
Palu klassil lugeda läbi 2Ne 14:5 ja leida, mis sõna on lisatud Js 4:5 (see sõna
on „Siion”. Kuidas hõlbustab 2Ne 14:5 lõpp meil paremini mõista Js 4:5?

• Milline viimse aja templeid puudutav prohvetlik kuulutamine on lisatud Js
2:2–3? (Paljud inimesed tulevad Jumala kotta, mis on tempel, ning soovivad
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õppida Jumala käske ja kõndida Tema radadel.) Miks nimetas Jesaja templit
„Jehoova mäeks”? (Endisaegsed prohvetid läksid sageli mägedesse Issandaga
vestlema ja Temalt nõu saama. Seal andis Ta neile ilmutusi. Meie saame
tänapäeval samasuguse kogemuse osaliseks templis.)

3. Jesaja kirjeldab Iisraeli kogunemist viimsel ajal.

Js 5:26–29 kirjeldatakse Iisraeli kogunemist viimsel ajal. Ülestõstetud lipp tähis-
tab Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut. Vilistamisega kutsutakse maail-
ma rahvaid Kirikusse kogunema. See kogunemine saab olema kiire ja võimas.

• Mis annab tunnistust rahvaste Kirikusse kogunemise prohvetliku kuulutamise
täitumisest tänapäeval? (Misjonärid käivad maailmas ringi, õpetavad evangee-
liumi ja koguvad inimesi tõe juurde.) Mida saame teha meie, et selle kuuluta-
mise täitumisele kaasa aidata?

4. Jesaja nõustub prohvetikutset vastu võtma.

Issand kutsus Jesaja prohvetiks nägemuses, milles Ta ilmutas end Jesajale kogu
oma auhiilguses. Seda nägemust kirjeldatakse Js 6. peatükis.

• Kuidas kirjeldas Jesaja Issanda auhiilgust? (Vt Js 6:1–4.) Kuidas Jesaja Issandat
nähes reageeris? (Vt Js 6:5. Jesaja tundis, et ta pole vääriline Issanda juures
olema.) Kuidas Issand näitas, et Jesaja on Tema ees puhas? (Vt Js 6:6–7.) Mida
Jesaja vastas, kui Issand ta prohvetiks kutsus? (Vt Js 6:8.)

• Jesaja lausus oma kutset vastu võttes samad sõnad, mis Päästja, kui Ta võttis
enda peale kohustuse viia täide plaan, mille meie Taevaisa tegi oma laste
päästmiseks (Aabr 3:27). Millistes olukordades tuleb meilgi vastata Issandale
samade sõnadega? (Võimalikud vastused: kui meid kutsutakse misjonile; kui
meil palutakse teenida Kirikus; kui meil palutakse pidada vastu rasketele
katsumustele.)

• Mormoni Raamatus on ära toodud mitmed Jesaja raamatu peatükid, muuhul-
gas 2–6. Millega põhjendab prohvet Nefi Jesaja ülestähenduste lisamist oma
raamatule? (Vt 2Ne 11:8.)

• Milline sõnum neis Jesaja peatükkides teile rõõmu valmistab? Milline sõnum
neis teile isiklikult kõige tähtsam on?

Kokkuvõte Jesaja sõnad õpetavad meile palju viimse aja kohta. Uurides Jesaja nõuandeid,
saame teada, kuidas seista pühades paikades ja hoiduda maailma kurjusest.
Tema eeskuju järgides saame olla veelgi innukamad oma Taevaisa teenimisel.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

Jesaja prohvetlike kuulutamiste (Js 1–6) täiendav arutelu

Kas see, kuidas me usulisi tavasid täidame, on Issandale meelepärane?

• Miks polnud iisraellaste ohverdused Issandale meelepärased (Js 1:11, 16-17)?
(Kuigi iisraellased püüdsid pealtnäha usklikud olla, olid nad oma südames
Jumalast kaugel. Vt ka Mt 5:23–24; Mn 7:6–9.) Miks püüavad mõned

36. õppetund
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inimesed usklikud välja paista, samas kui nende süda on Jumalast kaugel?
Miks selline silmakirjalikkus Jumalat pahandab?

Andekssaamise õnnistused

• Jesaja raamatus on toodud ära kaks kaunist kujutluspilti, mis aitavad meil
mõista, kui jäägitu on Issanda andestus neile, kes parandavad meelt. Ta ütles:
„Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks; kuigi need on
purpurpunased, saavad need villa sarnaseks!” (Js 1:18) Kuidas aitavad need
kujutluspildid meid, kui oleme patustanud ja tunneme, et oleme Issandast
kaugel? (Vt ka ÕL 58:42.)

Hoidumine ilmlikest liialdustest välimuse juures

• Vanem Joseph Fielding Smith on tähendanud, et Js 3:16–24 ära toodud proh-
vetlik kuulutamine puudutab ka tänapäeva Kiriku liikmeid ja „käib niihästi
meeste kui naiste kohta” (Answers to Gospel Questions, koostaja Joseph
Fielding Smith noorem, 1957–1966, 5. kd, lk 174). Kuidas peegeldab või mõ-
jutab meie riietumisviis meie vaimsust? Kuidas jääda riietumisel kombekuse
piiridesse? Millised ohud kaasnevad, kui oma riiete ja välimuse pärast liigselt
muretseda? (Vt Al 31:27–28.) Kuidas õpetada lapsi seda vältima?

Kurja hüüdmine heaks ja hea hüüdmine kurjaks

• Miks oli Iisrael kaotanud võime teha vahet hea ja kurja vahel? (Vt Js 5:20.)
Kuidas hüüavad inimesed tänapäeval kurja heaks ja hea kurjaks? Kuidas veen-
duda, et hea on hea ja kuri on kuri? (Vt 2Ne 32:5; ÕL 45:57.)

„Iseenese silmis targad”

• Mida pidas Jesaja silmas, kui hoiatas, et inimesed ei oleks „iseenese silmis tar-
gad ja iseenese ees arukad”? (Js 5:21) Mis tekitab selliseid probleeme? Miks on
see ohtlik? Kuidas end selle vastu kaitsta?

„Ta käsi on alles välja sirutatud”

• Millist sõnumit rõhutas Jesaja pühakirjasalmides Js 5:25, 9:12, 9:17, 9:21 ja
10:4? Miks on see sõnum tähtis? Kuidas olete saanud teadmise, et see sõnum
on tõde?
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37.
õppetund

„Sa oled teinud imet”

Js 22; 24–26; 28–30

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel tulla Kristuse juurde läbi imeliste asjade, mida Ta 
on teinud.

Ettevalmistus Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Js 22:22. Päästja avab ukse Taevase Isa juurde.
b. Js 24:21–22. Päästja on halastav vaimuvanglas olijate vastu.
c. Js 25:1–4; 32:1–2. Päästja on kindlus ja ulualune.
d. Js 25:6–9. Päästja valmistab võõruspeo ja hävitab „loori”.
e. Js 25:8. Päästja pühib meie pisarad.
f. Js 26:19. Päästja toob endaga ülestõusmise.
g. Js 28:16. Päästja on meie kindel alus.
h. Js 29:4, 9–14, 18, 24. Päästja taastab evangeeliumi maa peale.
i. Js 30:19–21. Päästja teab meie katsumusi ja suunab meid meie teel.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Jutusta klassile mõnest oma pereliikmest või sõbrast, kes on teinud sinu heaks
midagi imelist. Palu tunnis osalejatel rääkida inimestest, kes on teinud midagi
imelist nende heaks. Palu, et nad räägiksid oma tunnetest nende inimeste vastu.
Selgita, et selles õppetunnis käsitletakse imelisi asju, mida on teinud Päästja.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Selgita, et prohvet Jesaja esitas suurema osa oma õpetustest sümbolite keeles.
See tähendab, et meid ei õpetata otsesõnu, mistõttu tuleb meil Jesaja sõnades
peituvate tõdede avastamiseks neid sõnu uurida ja nende üle mõtiskleda.

Üks osa Jesaja kauneimast ja sügavamõttelisimast sümbolite keelest puudutab
Päästjat, kellele see õppetund keskendub. Kirjuta tahvlile „[Temale] pannakse
nimeks: Imeline” (Js 9:5). Arutades prohvetlikke kuulutamisi Päästjast, kanna
need kõik kokkuvõtlikult tahvlile.

1. Päästja avab ukse Taevase Isa juurde.

Aruta Js 22:22.

• Js 22:22 on öeldud, et Messias on saanud „Taaveti koja võtme”. Sellega on
öeldud, et Päästjal on vägi otsustada, kes pääseb Taevase Isa juurde ja kes mit-
te. (Vt ka Ilm 3:7–8; 2Ne 9:41.) Mida Päästja tegi, et seda ust meie jaoks ava-
da? Mida peame tegema meie, et võiksime sealt sisse minna? (Vt 2Ne 9:45.)
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2. Päästja on halastav vaimuvanglas olijate vastu.

Aruta Js 24:21–22.

• Millisest vanglast on Js 24:21–22 jutt? (Vaimuvanglast, kuhu lähevad üles-
tõusmise ootuses mõned surnud surelikud.) Miks on mõnede surnud surelike
vaimud vaimuvanglas? (Vt ÕL 138:32. Ühed neist ei võtnud maa peal vastu
evangeeliumi, teistel ei piisanud vaprust, et oma tunnistusele kindlaks jääda.)

• Mida tegi Päästja vangistatud vaimude heaks? (Vt Js 42:5–7; ÕL 138:29–37. Ta
tegi korraldusi, et õigemeelsed vaimud saaksid neile evangeeliumi õpetada.)
Kuidas avaldub selles Päästja armastus ja halastus? (Vt Js 49:9–10.)

3. Päästja on kindlus ja ulualune.

Aruta Js 25:1–4; 32:1–2.

• Jesaja kirjutas, et Päästja annab meile jõudu tormidele, vihmahoogudele,
põuale ja palavusele vastu panna. Mida õpetavad järgmised kujutluspildid
meile sellest, kuidas Päästja meid selliste väljakutsete ajal aitab?

a. Ta on ulualuseks saju eest (Js 25:4).
b. Ta on varjuks palavuse eest (Js 25:4).
c. Ta on redupaik tuule eest (Js 32:2).
d. Ta on ulualune vihmahoo eest (Js 32:2).
e. Ta on „otsegu veeojad põudses paigas” (Js 32:2).
f. Ta on „otsegu võimsa kalju vari märga igatseval maal” (Js 32:2).

4. Päästja valmistab võõruspeo ja hävitab „loori”.

Aruta Js 25:6–9.

• Ühes Js 25:6–7 tõlgenduses mõistetakse mäe all templit (vt ka Js 2:2; ÕL
58:8–9). Mida kujutab endast see võõruspidu, millest kõneldakse Js 25:6?
(Rõõmu Kristuse sõnadest ja õpetustest.) Kuidas saab templiskäimine olla 
kui võõruspidu?

• Loor on õhuke kate. See sümboliseerib sageli uskmatust, mis ei lase inimestel
tõeliselt Kristuse juurde tulla (Ms 7:26). Kuidas kogu maad kattev „loor” hävi-
tatakse? (Vt Js 25:7–9.)

5. Päästja pühib meie pisarad.

Aruta Js 25:8.

• Mida te teete, kui mõni teile armas inimene nutab? Kuidas Päästja „pühib
[meie] pisarad”? (Lase klassi liikmetel ette kujutada, et nad on lapsevanemad,
kes lapse palgelt pisaraid pühivad. Selles tegevuses on lähedust. See on liigu-
tav hetk, mis leiab aset vaid inimeste vahel, kes teineteist sügavalt armasta-
vad ja usaldavad.)

• Millistest olukordadest, mis pisarad silmi toovad, kõneldakse Ilm 21:4?
Kuidas Päästja sellistest olukordadest põhjustatud pisarad ära pühib?

6. Päästja toob endaga ülestõusmise.

Aruta Js 26:19.



• Jesaja kuulutas prohvetlikult, et kui Messias tuleb, siis Ta sureb ja tõuseb üles
(Js 25:8). Kes veel üles tõusevad? (Vt Js 26:19; 1Kr 15:20–22; Al 11:43–44.
Kõik Jumala lapsed, kes on elanud maa peal, tõusevad üles.) Mis tunne on
olla üles tõusnud Js 26:19 järgi? (Vt ka ÕL 138:12–16, 50.)

Prohvet Joseph Smith on öelnud: „Kui hääl hüüab surnuid üles tõusma, …
mis teeks siis mu südamele kõigepealt rõõmu? Kohata oma isa, ema, venda ja
õde; ja kui nad mu kõrval on, embame me üksteist” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, toimetaja Joseph Fielding Smith, 1976, lk 295–296).

7. Päästja on meie kindel alus.

Aruta Js 28:16.

• Mida mõtleb sellega Jesaja, kui ütleb Päästja kohta, et Ta on „valitud kivi”?
(Vt Ms 7:53.) Kuidas mõista, et Jeesus Kristus on meie „kindel alus”? (Vt 
Hl 5:12.) Mida me saame teha, et ehitada sellele alusele? Mida Issand meile
lubab, kui ehitame sellele alusele? (Vt ÕL 50:44.)

8. Päästja taastab evangeeliumi maa peale.

Aruta Js 29:4, 9–14, 18, 24.

• Mida nägi Jesaja ette evangeeliumi taastamisest viimsel ajal? (Vt Js 29:4, 9–14.
Ta nägi ette, et see leiab aset vaimse pimeduse ajal. Ta nägi ette ka Mormoni
Raamatu esiletulekut.)

Võrdle Js 29. peatükist esile tõstetud salme Mormoni Raamatust,
Kallihinnalisest Pärlist ning Õpetusest ja Lepingutest pärit salmidega, et näha,
kuidas mõned Jesaja prohvetlikest kuulutamistest täide on läinud:

a. Js 29:4 Mn 10:27
b. Js 29:9–10 13 JSA, salmid 18–19
c. Js 29:11–12 JSA, salmid 63–65
d. Js 29:14 ÕL 4:1; 6:1

• Jesaja rääkis, et rahvas ligineb Issandale suuga, aga ta süda on Temast kaugel
(Js 29:13). Kuidas saame olla kindlad, et oleme Issanda lähedal nii oma sõna-
dega kui ka mõtete ja tegudega?

• Jesaja ütles, et Mormoni Raamat aitab vaimselt kurtidel ja pimedatel kuulda
ja näha (Js 29:18, 24). Kuidas see prohvetlik kuulutamine täide on läinud?
Kuidas on Mormoni Raamat aidanud teie vaimul paremini näha ja kuulda?

9. Päästja teab meie katsumusi ja suunab meid meie teel.

Aruta Js 30:19–21.

• Mida õpetab Js 30:19–21 hädade kohta? Mida kõnelevad need salmid sellest,
kuidas Päästja meid aitab, kui oleme hädas? (Vt ka Al 37:37.)

Kokkuvõte Tunnista Päästjast, väljenda tänu kõige imelise eest, mida Ta meie heaks on tei-
nud. Palu tunnis osalejatel vaadata üle tahvlile kirjutatu ja rääkida, mida nad
tunnevad, kui nad sellele mõtlevad. Aruta, mida meie vastutasuks teha saame.
(Mõned ettepanekud leiad Js 35:3–4.) Soovi korral võid laulda klassiga laulu „Oi,
Jeesuse halastuses leian varju ma” (Kiriku lauluraamat, lk 22).

37. õppetund
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Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Jesaja kujutluspiltides sümbolitena esinevad esemed

Näita jutustamise käigus mõnesid esemeid või pilte, mis esinevad sümbolitena
Jesaja kujutluspiltides: võti, kivi, pilt varjualusest kõrbes.

2. Händeli „Messias”

Mängi ette Js 9:5 muusikaline tõlgendus „Sest meile sünnib Laps” George
Friedrich Händeli oratooriumist „Messias”.

3. Õpetaja käepuudutus

Kui sul on võimalik kasutada videofilmi Family Home Evening Video Supplement 2
(53277), näita sellest 18-minutilist lõiku „Õpetaja käepuudutus” (The Touch of
the Master’s Hand).



179

38.
õppetund

„Ei ole muud 
päästjat kui mina”
Js 40–49

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel mõista, et Jeesusel Kristusel pole Tema pühendumises
rahvale võrdväärset ja et Tal on oma rahvale suur töö teha anda.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Js 40–49, mis käesolevas õppetunnis käsitlemisele tulevad.

2. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, kirjuta enne tunni algust suure-
male paberilehele või tahvlile järgmised tsitaadid:

a. „Mis teie arvate Kristusest?” (Mt 22:42)
b. „Missugused mehed te peaksite olema?” (3Ne 27:27)
c. „Keda ütlevad inimesed mind, Inimese Poja, olevat? … Keda teie mind

ütlete olevat?” (Mt 16:13, 15)
d. „Kes on Jehoova poolt?” (2Ms 32:26)
e. „Kas te olete saanud tema peegelpildi oma näoilmesse?” (Al 5:14)

3. Kui sul on võimalik kasutada videofilmi Family Home Evening Video
Supplement 2 (53277), näita sellest viieminutilist lõiku „Mis teie arvate
Kristusest?” (What Think Ye of Christ?)

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Osuta tsitaatidele, mis sa tahvlile või paberilehele oled kirjutanud (vt etteval-
mistuse osa ülalpool), ja küsi:

• Mis on neis tsitaatides ühist? (Kõik need tsitaadid on pühakirjadest pärit
küsimused, mis aitavad meil anda hinnangut oma tunnistusele Päästjast ja
sellele, kui pühendunud jüngrid me Talle oleme.) Miks on pühakirjades nii
palju selliseid küsimusi?

Selgita, et üks osa käesolevast õppetunnist keskendub pühakirjadest pärit küsi-
mustele, millega rõhutatakse Päästja suurust.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Jesaja õpetab, et pole kedagi, kes oleks võrdväärne Päästjaga.

• Issand esitas Jesaja suu läbi korduvalt ühtesid ja samu küsimusi erinevas sõ-
nastuses. Mida küsitakse kõikides järgmistes salmides?

a. Js 40:18 („Kellega te siis võrdlete Jumalat?”)
b. Js 44:8 („Kas on muud Jumalat kui mina?”)
c. Js 46:5 („Kellega te mind võrdlete ja samastate, või keda te seate mu kõrva-

le, et oleksime sarnased?”)



• Mida ühist on nendes küsimustes? (Kõik need küsimused õpetavad, et Päästja
on suurim kõigist ja kõigest, kelle või millega me saaksime teda võrrelda.)
Kuidas teie nendele küsimusele vastaksite? Kuidas vastatakse neile Jesaja raa-
matus? (Vaata üle allpool loetletud salmid. Märgi, et kõikides nendes salmides
räägib Issand ebajumalaid kummardavate inimestega, kelle hõbedast ja kul-
last ebajumalad olid nende endi kätetöö.)

a. Js 43:11 („Ei ole muud päästjat kui mina!”)
b. Js 44:6 („Ei ole muud Jumalat kui mina!”)
c. Js 45:5 („Ei ole ühtki jumalat peale minu!” Vt ka s-d 6, 14, 18, 21–22.)
d. Js 46:9 („Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane!”)

• Miks korratakse neid küsimusi ja vastuseid Jesaja raamatus nii sageli? Kuidas
on need küsimused ja vastused aktuaalsed tänapäeval?

2. Jesaja kirjeldab Päästja võrratuid omadusi.

• Prohvet Joseph Smith on öelnud, et selleks, et Jumalasse uskuda, peab meil
olema „õige ettekujutus Tema iseloomust, voorustest ja omadustest” (Lectures
on Faith, 1985, lk 38). Jesaja kasutab Päästja iseloomu ja omaduste edasiand-
miseks ohtralt kauneid kirjeldusi. Palu, et tunnis osalejad loeksid ette mõned
allpool toodud salmid ja arutleksid järgmiste küsimuste üle: Millisest Päästja
omadusest selles salmis kõneldakse? Kuidas aitab teadmine sellest suurendada
meie usku Päästjasse? Soovi korral kirjuta need omadused tahvlile.

a. Js 40:13–14 (Keegi ei anna Temale nõu ega õpeta Teda.)
b. Js 40:28–31 (Ta ei väsi kunagi; Ta annab meile jõudu.)
c. Js 40:12, 21–22, 26; 45:12, 18 (Ta kavandas ja lõi ilmaruumi ning kõik, mis

selle sees, on Talle tuttav.)
d. Js 41:17–18 (Ta kuuleb meid, kui oleme hädas, ja õnnistab meid rohkesti.)
e. Js 42:1, 4 (Tema ei nõrke ega murdu, kuni on täitnud oma eesmärgid.)
f. Js 42:16 (Ta valgustab ja tasandab oma inimeste teed, kui nad on eksinud.)
g. Js 43:1–4 (Ta aitab oma rahval katsumustega toime tulla.)
h. Js 43:25–26; 44:21–23 (Ta kustutab meie patud ega tuleta neid enam meelde.)
i. Js 44:2–4 (Ta valab meie peredele oma Vaimu nagu vett kuivale maapinnale.)
j. Js 46:3–4 (Ta kannab oma rahvast sünnist vana eani.)
k. Js 49:14–16 (Ta ei unusta meid kunagi. Ta on „märkinud” meid oma

peopesadesse.)

Palu tunnis osalejatel rääkida kogemustest, mis on tugevdanud nende tunnis-
tust mõnest neist Päästja omadusest.

3. Maailm (Paabel) võistleb Päästjaga meie pühendumise eest.

• Kellele on Js 47 suunatud? (Pööra tähelepanu Js 47 päisele ja 1. salmile.
Paabel oli vana maailma linn, mis hävitati pahelisuse tõttu. Pühakirjades
kasutatakse Paabelit sageli ka maailma pahelisuse sümbolina.)

• 47. peatükis hoiatab Jesaja, et Paabel hävitatakse pahelisuse tõttu. See hoiatus
kehtib ka maailma ja maailma pahelisuse kohta. Mida õpetavad järgmised
pühakirjasalmid maailma paheliste tavade järgimise tagajärgedest?

a. Js 47:1, 5 (Maailm langeb põrmu ning muutub vaikseks ja pimedaks.)
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b. Js 47:7–9 (Vaatamata sellele, et maailm peab end võitmatuks, hävitatakse 
ta ikkagi ja ta kaotab selle, mis on kõige väärtuslikum, mida sümboliseerib
abikaasa ja laste kaotus.)

c. Js 47:10–11 (Kuna maailm kuulutab, et on Jumalast vägevam, tabab teda
torm.)

• Mida väidab Paabel (maailm) Js 47:8, 10? Võrdle seda Päästja avaldusega ise-
enda kohta. („Mina, ja ei keegi muu!”) Mida suudab maailm pakkuda võrrel-
des sellega, mida pakub Päästja? Miks pühenduvad nii paljud inimesed
maailmale, mitte Päästjale? Kuidas saame aidata teistel mõista, mida pakub
Päästja?

• Js 48:17–18 lubab Issand suuri õnnistusi neile, kes otsivad Teda, mitte maail-
ma. Miks innustavad need lubadused teid kogu südamest Päästjat järgima?

4. Jesaja kirjeldab viimse aja Iisraeli missiooni.

• Js 49 sisaldab mitmeid prohvetlikke kuulutamisi viimse aja Iisraeli missioo-
nist. Need prohvetlikud kuulutamised aitavad meil mõista, milline tähtis 
töö on Issandal meie kõigi jaoks. Palu, et tunnis osalejad loeksid ette mõned
allpool toodud salmid ja mõtleksid küsimuse üle: mida kõnelevad need sal-
mid meie kohustustest viimsel ajal? (Märgi, et paljud prohvetlikud kuuluta-
mised käivad nii Päästja töö kui ka Tema teenijate, Iisraeli koja tööde kohta
[Js 49:3].)

a. Js 49:1, 5. „Jehoova on mind kutsunud emaihust.” (Meid on kutsutud sün-
nist alates viimsel ajal Issanda tööd täide saatma; vt ka Jr 1:5.)

b. Js 49:2. „Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks.” (See kujutluspilt viitab
vägevate tõesõnade – Issanda sõnade rääkimisele; vt ka ÕL 6:2.)

c. Js 49:2. „Ta … peitis mind oma käe varju alla.” (Issand on meid kaitsnud 
ja suurteks kohustusteks ette valmistanud; vt ka ÕL 86:9.)

d. Js 49:2. „Ta tegi mind teravaks nooleks.” (Teravad nooled lendavad otse ja
sihikindlalt. Issand on ihunud ja valmistanud meid lendama otse ja sihi-
kindlalt, kuhu iganes Ta meid saadab.

e. Js 49:6. „Mu pääste ole[d] ilmamaa ääreni.” (Issand on palunud oma teeni-
jatel taastada ja tuua tagasi Iisraeli jääk ning olla valguseks paganatele.
Nõnda saame aidata tuua päästet ilmamaa äärtele; vt ka ÕL 86:8–11.)

Kokkuvõte Tunnista, et Jesaja ütlemised aitavad meil tugevdada oma armastust Päästja vas-
tu ja mõista paremini, mis on see töö, mille tegemist Ta meilt ootab. Soovi kor-
ral palu klassil või mõnel väikesel rühmal laulda laulu „On usk meile kalju”
(Kiriku lauluraamat, lk 6).

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Jesaja kasutatud sümbolid

• Jesaja kasutab korduvalt pahelisuse ja vaimse võhikluse sümbolina pimedust
(Js 29:10, 18; 32:3; 42:6–7, 16–18; 43:8; 44:9). Nende salmide üle mõtiskledes

38. õppetund
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pidagem meeles, et Päästja kuulutas sageli, et Tema on Maailma Valgus 
(Jh 8:12). Kuidas avada rohkem oma silmad Maailma Valgusele?

• Jesaja on kasutanud sümbolina korduvalt vett (Js 12:3; 32:2; 41:17–18;
43:19–20; 44:3–4; 48:18, 21; 49:10). Kuidas Päästja õpetus endast kui elava
vee allikast aitab teil neid salme mõista? (Vt Jh 4:7–14.)

2. Jehoova ootamine

• Mida tähendab „oo[data] Jehoovat”? (Js 40:31). Kuidas annab Issand uut ram-
mu neile, kes Teda ootavad? (Vt Js 41:10.) Palu, et tunnis osalejad räägiksid
oma kogemustest, kuidas Issand on andnud neile vaimset või füüsilist rammu.

3. „Aga ei ole sina … mind kutsunud”

• Miks on mõnel meist aeg-ajalt tunne, et Issand on meid hüljanud? Mis võib
olla selle põhjuseks, kui meile tundub, et Issand on meist kaugenenud? (Vt 
Js 43:22–26; Mo 5:13.) Mida teha, et tunda, et oled taas Tema lähedal?

President Spencer W. Kimball on öelnud: „Ma leian, et kui minu suhted ju-
malusega on muutunud pealiskaudseks ja kui mulle tundub, et ükski jumalik
kõrv ei kuule mind ja ükski jumalik hääl ei räägi minuga, olen ma kaugel,
kaugel eemal. Kui süvenen pühakirjadesse, kahaneb vahemaa ja vaimsus
naaseb” (The Teachings of Spencer W. Kimball, toimetaja Edward L. Kimball,
1982, lk 135).
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39.
õppetund

„Kui armsad on 
mägede peal”
Js 50–53

Eesmärk Kosutada kõikide tunnis osalejate tunnistust Jeesuse Kristuse lepitusest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Js 50–53, mis käesolevas õppetunnis käsitlemisele tulevad.
Nendes keskendutakse Päästja lepitavale ohverdusele.

2. Täiendav lugemine: Mo 14–15.

3. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, palu kahel-kolmel tunnis osale-
jal valida välja oma lemmiklaul, milles kõneldakse Päästja armastusest ja oh-
verdusest, ning valmistuda rääkima klassikaaslastele laulu sõnumist ja
mõjust, mida see neile on avaldanud. Soovi korral võid rääkida ka omaenda
lemmiklaulust, milles kõneldakse Päästjast.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Selgita, et paljud Kiriku laulud aitavad meil mõista Päästja armastust, mida Ta
meile oma lepitava ohverdusega näitas. Palu, et ülesande saanud räägiksid ühest
oma lemmiklaulust, mis vestab Päästja armastusest ja ohverdusest. Kuna muusi-
ka võimuses on kutsuda tundi Issanda Vaim, palu klassil laulda üht arutamisele
tulnud kirikulaulu.

Selgita, et selles õppetunnis arutame Jesaja prohvetlikke kuulutamisi Päästja elu
ja missiooni kohta.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Jesaja räägib sõnumitoojatest, kes toovad häid sõnumeid.

• Js 52:7 kirjeldab Jesaja tundeküllaselt inimesi häid sõnumeid toomas. Miks
viitab Jesaja sõnumitoojate sammudele? (Vanas maailmas, enne kui võimali-
kuks sai elektrooniline suhtlemine, toodi tähtsaid sõnumeid jooksujalu ühest
kohast teise liikudes. Sõnumitoojate sammud sümboliseerivad Jesajal sõnumi-
toojaid endid.) Millisel arvamusel oli Jesaja nendest sõnumitoojatest?

• Kuidas kirjeldab Jesaja toodud sõnumit? (Sõnum on hea: kuulutab rahust ja
päästest.) Mormoni Raamatu prohvet Abinadi selgitas, et Jesaja kirjeldatud sõ-
numitoojate seas on prohveteid ja ka Issand ise (Mo 15:13–18). Millise suure-
pärase sõnumi rahust ja päästest on need sõnumitoojad toonud? (Vt 2Ne
2:6–8.)



• Kes veel toob maailmale evangeeliumisõnumit? Võid paluda tunnis osalejatel
rääkida oma kogemustest seoses evangeeliumisõnumi jagamisega ja oma tun-
netest nende vastu, kes selle sõnumi tõid.

2. Jesaja kuulutab prohvetlikult Päästja lepitavast ohverdusest.

Aruta järgmisi prohvetlikke kuulutamisi Päästja lepitava ohverduse kohta ja
õnnistusi, mida see meile annab.

• Js 50:5–7. Mida kõneleb see salm Päästja suhtumisest suurde ohverdusse, mil-
le Ta meie nimel tegi? Mida kõnelevad Mt 26:39 ja Fl 2:8 Päästja suhtumisest,
kui Ta seisis silmitsi ränkade kannatustega?

• Js 51:6. Mida millega selles salmis võrreldakse? Kui kaua kestab lepituse
mõju? (Vt ka Mo 16:9; Alma 34:10, 14.)

• Js 51:22. Kelle eest Päästja riidleb? Kuidas võimaldab lepitus Tal olla meie
Eestkostja? (Vt ÕL 45:3–5.) Mis on see „kibe karikas”, mille Jeesus on joonud
meie eest? (Vt ÕL 19:15–20.) Mida peame tegema, et saada kõiki õnnistusi,
mida lepituse kaudu pakutakse?

• Js 52:3. Mida tähendab ütlus, et kedagi lunastatakse rahata? (Vt 2Ne
26:27–28; Js 55:1–3.)

• Js 53:2–4. Mida kõnelevad need salmid Päästja elust? Kuidas Ta suudab mõis-
ta meie valusid ja haigusi? (Vt Al 7:11–13; Hb 2:16–18; 4:15.) Kuidas olete
tajunud teie, et Ta mõistab teie valusid ja haigusi?

• Js 53:5. Miks oli Päästja nõus kannatama valu, mida tekitavad haavad, vereva-
lumid, peks? (Vt 1Ne 19:9.)

• Js 53:6–7. Milliseid iseloomuomadusi ilmutas Päästja, kui Teda piinati, alistu-
ma sunniti ja meie süüteod enda peale võtma pandi? Kuidas vahel „igaüks
meist pöördu[b] oma teed”, selle asemel et alistuda Taevase Isa tahtele?
Kuidas aitab Päästja eeskuju meil alistuda Taevase Isa tahtele?

• Js 53:10. Mida Jesaja mõtles, kui ütles, et „Jehoova arvas heaks [Päästjat] alan-
dada”? Mida õpetab see salm meile Taevase Isa armastusest meie vastu? (Vt 
ka Jh 3:16–17.)

• Js 53:8–11. Selgita, et Mormoni Raamatu prohvet Abinadi andis nendele sal-
midele vägeva kommentaari, kui ta kõneles kuningas Noa paheliste preestrite-
ga (Mo 15:10–13). Kes moodustavad Abinadi sõnul Päästja soo? (Vt ka 
Mo 5:7–8.)

• Js 53:12. Selgita, et lahingu lõppedes jagab võiduka sõjaväe juht võiduviljad
enda ja oma järgijate vahel. Mis on patu ja surma üle saavutatud võidu vil-
jad, mida Kristus meiega jagada tahab? (Vt Rm 8:16–17; 2Tm 4:7–8.)

3. Jesaja kirjeldab mõnesid meie kohustusi.

• Millised kohustused on meil Js 51–52 järgi nendena, kes on võtnud vastu
Päästja lepituse?

a. Js 51:1, 4, 7. Kuulake Issandat ja kuuletuge Temale; ärge laske end kohuta-
da inimeste sõimust!

b. Js 51:12–13. Pidage meeles Issandat, kes on Looja. Ärge kartke Saatanat!
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c. Js 52:1–2. Ärgake ja ehtige end preesterluse väega! (Vt ÕL 113:7–8.) Pange
selga õigemeelsuse kaunid rõivad! (Vt Ilm 19:7–8.) „Vallanda[ge] oma kaela
köidikud!” (Vt ÕL 113:9–10.)

d. Js 52:11. Lahkuge maailma pahelisuse keskelt! Ärge puudutage roojast;
puhastage end!

• Kuidas täita kõiki neid kohustusi paremini?

Kokkuvõte Vaadake üle Mo 15:18, kus prohvet Abinadi kirjeldab Päästjat kui sõnumitoojat,
kelle jalad on mägede peal kaunid. Selgita, et üks põhjus, miks Tema jalad on
kaunid, on see, et neil on naeltejäljed, märgid Tema lepitavast armastusest.
Tunnista, kuidas Jesaja õpetused on tugevdanud sinu armastust Päästja vastu ja
soovi olla Tema lepitava ohverduse õnnistuste vääriline. Palu tunnis osalejatel
rääkida, kuidas on tugevnenud nende tunnistused.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Valguses käimine

Vaata läbi Js 50:10–11 ja juhi tähelepanu valikuvõimalusele, mille Jesaja meile
nendes salmides annab. Kui otsustame karta Jehoovat, kuuletuda Tema sulaste
häälele ja loota Tema peale, juhatab meid Tema valgus ja me ei käi pimeduses
(Jh 8:12; 12:46). Kui otsustame käia oma tule valgel, mida võrreldakse tuliste
noolte kumaga, siis hoiatab Issand, et me peame „lamama piinades”.

2. Misjonitöö

Kui sul on võimalik kasutada videofilmi Family Home Evening Video Supplement 2
(53277), näita sellest viieminutilist lõiku „Misjonitöö – meie tähtsaim kohustus”
(Missionary Work Our Greatest Duty).

39. õppetund
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40.
õppetund

„Tee avaraks oma telgipaik”

Js 54–56; 63–65

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid tugevdama Siioni vaiu ning valmistuma teiseks tule-
miseks ja millenniumiks.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Js 54–56 ja 63–65, mis käesolevas õppetunnis käsitlemisele
tulevad.

2. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa telgivai.

3. Kui võimalik, kasuta tunnis pilti „Ülestõusnud Jeesus Kristus” (62187;
Kunstitööd evangeeliumist; 239).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Joonista tahvlile telk nagu pildil näed. Seejärel näita telgivaia ja küsi:.

• Miks on telgil vaja vaiu? Mis juhtuks, kui vaiu ei oleks?

• Mida sümboliseerib telk, millest kõneldakse Js 54:2? (Jeesuse Kristuse Kirikut.)
Mida sümboliseerivad telgi vaiad?

President Ezra Taft Benson selgitas:

„Sõnal vai on sümboolne tähendus. Kujutage ette suurt telki, mida hoiavad
püsti maasse löödud vaiade külge kinnitatud nöörid.

Prohvetid võrdlesid viimse aja Siionit suure telgiga, mis hõlmab kogu maad.
Seda telki hoiti üleval vaiade külge kinnitatud nööride abil. Nendeks vaiadeks
on loomulikult erinevad organisatsioonid, mis asuvad maailma eri paigus.
Käesoleval ajal kogutakse Iisraeli Siioni erinevatesse vaiadesse” (Strengthen
Thy Stakes. – Ensign, jaan 1991, lk 2).



Räägi klassile, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku esimesed vaiad
asutati 1834. aastal Ameerika Ühendriikides Ohio osariigis Kirtlandis ja Missouri
osariigis Clay maakonnas. Kiriku kasvades lisandus Issanda käsu kohaselt 
(ÕL 101:20–21) veel vaiu. Tänapäeval on maailmas sadu vaiu.

Selgita, et käesolevas õppetunnis arutatakse, kuidas Siioni vaiu tugevdada.
Arutamisele tulevad ka Jesaja vägevad õpetused teisest tulemisest ja millenniumist.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. „Pikenda oma telginööre ja kinnita vaiu!” (Js 54:2)

• Mida tähendab lause: „Tee avaraks oma telgipaik”? (Js 54:2) (Issand tahab, et
Kiriku liikmed jagaksid evangeeliumi paljude inimestega, et see kataks kogu
maa. Jesaja kuulutas prohvetlikult, et viimsel ajal kasvab Kirik kiiresti ja pal-
jud inimesed üle kogu maailmas võtavad omaks tõe [Js 54:3]).

• Millist nõu annab Js 54:3 telgi ehk Kiriku kohta veel? Kuidas seda nõu järgi-
da? Soovi korral võid kokkuvõtte Jesaja nõuannetest kanda järgmisel kujul
tahvlile.

• Mida me saame teha, et tugevdada oma kohalikku vaia? (Võimalikud vastu-
sed: saada ise vaimselt tugevamaks, mõjutada selles suunas ka oma perekonda
ja sõpru, teenida oma naabreid – nii Kiriku liikmeid kui neid, kes seda ei ole,
võtta vastu preesterluse juhtide kutsed Kirikus teenida.)

• Kuidas õnnistavad vaiad inimeste elu? (Vt ÕL 115:5–6.) Kuidas on Siioni
vaiad meile kaitsekilbiks ja varjupaigaks?

2. „Ma kogun sind suure halastusega!” (Js 54:7)

• Kuigi Iisrael oli palju aastaid hajali olnud, lubas Issand, et kogub ta viimsel
ajal õigesse Kirikusse kokku (Js 54:4–10). Mida saame teada Issandast Js
54:4–10? Milliseid konkreetseid õnnistusi lubab Issand oma õigemeelsetele
teenijatele? (Vt Js 54:13–14, 17.) Miks on need lubadused olulised?

• Keda kutsutakse varju otsima pühade juures? (Kõiki Taevase Isa lapsi.) Vaata
üle Jesaja raamatu salmid, milles kõneldakse, keda ootab Issand enda juurde
evangeeliumis varju leidma:

a. Js 55:1–3. (Kõiki januseid.) Millisest janust neis salmides kõneldakse? Mis
juhtub, kui üritame vaimset janu kustutada raha ja jõudu ilmalike asjade

Jesaja nõuanded:

Venita elamu vaipu ja
pikenda telginööre!

Kinnita telgivaiu!

Mida saame teha meie:

Teenida põhimisjonil;
jagada evangeeliumi
sõprade ja naabritega.

Tugevdada oma kohalikke
vaiu.
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peale kulutades? Milline on õige viis vaimset janu tõeliselt kustutada? (Vt
2Ne 9:50–51; 3Ne 20:8.)

b. Js 55:6–7. (Pahelisi, kes meelt parandavad.) Mida lubatakse meeleparanda-
jatele?

c. Js 56:3, 5–8. (Võõraid, kes Jehoovat ei tunne.) Mida peab võõras tegema, et
Issand ta vastu võtaks?

• Mida õpetatakse nendes salmides Issanda halastusest? Mida õpetatakse neis
sellest, kuidas suhtuda kõikidesse Taevase Isa lastesse?

• Jesaja kirjutas, et Jumala sõna kosutab hinge nagu vihm ja lumi kosutavad
seemneid (Js 55:10–13). Kuidas kosutab Jumala sõna hinge? (Vt Al 32:28, 41.)

3. Millennium saab olema rahu ja rõõmu aeg.

• Jesaja tunnistab läbi kõikide oma mõtteavalduste, et kuigi selles maailmas
saab olema heitlusi, kiusatusi ja kannatusi, võidab hea lõpuks kurja ja õige-
meelseid ootab ees rõõmuküllane tulevik. Jesaja palvetas palavalt Päästja teise
tulemise nimel, mis toob pahelistele karistust ja õigemeelsetele suurt rõõmu
(Js 64). Millist lootuse ja rõõmusõnumit sisaldab Js 64:1–4? Mil moel kasvatab
see sõnum teie tahet Issandat teenides lõpuni vastu pidada?

• Jesaja raamatu lõpupeatükid kõnelevad kaunisõnaliselt millenniumist, tuhan-
deaastasest rahuajast, millele eelneb Päästja teine tulemine. Milline olukord
valitseb maailmas millenniumi ajal Js 65:17–25 järgi? (Soovi korral tee sellest
ülestähendusi tahvlile; vt ka Js 11:6–9.)

a. Issand loob uued taevad ja uue maa (Js 65:17).
b. Issanda rahvas tunneb suurt rõõmu ega nuta enam (Js 65:18–19).
c. Inimesed ei sure noorena; nad võivad elada saja-aastaseks (Js 65:20).
d. Inimesed tunnevad rõõmu oma töö viljadest (Js 65:21–23).
e. Palvetele vastatakse kohemaid (Js 65:24).
f. Loomade vahel ei ole vaenu (Js 65:25).

• Mida kõneldakse Js 63:7–9 Issanda piiritust headusest ja armastusest? (Palu
klassil tuua nendest salmidest välja sõnu ja väljendeid Päästja armastusest
meie vastu. Soovi korral kirjuta need sõnad tahvlile.) Kuidas on Päästja näida-
nud teie vastu „suurt heldust”?

Kokkuvõte Tunnista, et kui me tugevdame Siioni vaiu ja jagame maailmaga evangeeliumi,
ootavad meid ees igaviku rikkused. Me võime igatsusega oodata Päästja teist tu-
lemist ning millenniumi ajal valitsevat rahu ja rõõmu. Jesaja prohvetlikud kuu-
lutamised innustavad meid meeles pidama, et Issanda teenimine on privileeg ja
et Ta õnnistab oma jüngreid.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Tõeline paastuseadus (Js 58:3–12)

• Mida õpetab meile Js 58 paastumisest? Mis kuulub tõelise paastumise juurde?
(Vt Js 58:3–7.)
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Tõelise paastumise oluline koostisosa on helde paastuannetus. President
Spencer W. Kimball on öelnud: „Ma arvan, et kui me oleme jõukad, mida
paljud meist ju ongi, siis peaksime me olema väga helded … ja andma selle
summa asemel, mille me kahe paastueinega kokku hoiame, palju enam –
kümme korda enam. Kui võimalused seda lubavad” (Conference Report, 
apr 1974, lk 184).

• Milliseid õnnistusi lubatakse Js 58, kui paastuseadust järgida?

a. Me saame jõudu kiusatustele paremini vastu panna (Js 58:6).
b. Meie koormad tehakse kergemaks (Js 58:6).
c. Meie füüsiline ja vaimne tervis paraneb (Js 58:8).
d. Me muutume alandlikuks ja oleme valmis suhtlema Issandaga (Js 58:9).
e. Me aitame vaeseid ja teisi, kes meie abi vajavad (Js 58:10).
f. Issand juhatab meid pidevalt (Js 58:11).
g. Meie hinged on toidetud „põudsel maal” ja meist saab „veelätte sarnane,

mille vesi iialgi ei valmista pettumust” (Js 58:11).

Palu klassil tuua pühakirjadest, Kiriku ajaloost või omaenda kogemustest
näiteid õnnistustest, mis tulenevad paastuseaduse täitmisest. (Vt
Pühakirjajuht, „Paast, paastumine”.)

• Kuidas saaksime paastuseadust veelgi usinamalt täita?

2. Päästja teenimistöö

• Js 61:1–3 kõneleb Päästja teenimiskutsest ja -tööst. Kui Päästja Naatsaretis tee-
nimistööd alustas, tsiteeris Ta neid salme ja ütles rahvale: „Täna on see kiri
täide läinud teie kuuldes!” (Lk 4:14–21) Mida need salmid kõnelevad Jeesuse
Kristuse loomulaadist ja missioonist?

3. Kristuse teine tulemine (Js 63:1–6)

• Js 63:1–6 kirjeldab Päästja teist tulemist. Mis värvi saab olema Päästja kuub,
kui Ta tuleb kogu oma hiilguses? (Vt Js 63:2; Ilm 19:11–13; ÕL 133:46–48.)
Mida punane värv sümboliseerib? (Tema valatud verd, kui Ta kannatas meie
pattude eest Ketsemanis ja ristil.)

40. õppetund
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41.
õppetund

„Panen sind täna … 
raudsambaks”

Jr 1–2; 15; 20; 26; 36–38

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid jääma raskuste ja vastuseisu käes ustavaks.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt õppetunnis käsitlemisele tulevaid pühakirjasalme Jeremija
raamatust. Selles õppetunnis keskendutakse Jeremija vaprusele ja pühendu-
musele, kui kõik tema ümber tema vastu olid.

2. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta tundi kaasa metallvarras.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Võta välja metallvarras ja palu ühel tunnis osalejal üritada see pooleks murda.
Seejärel küsi:

• Kui see ese tähistaks mingit inimese omadust, siis mida see tema kohta
räägiks?

• Palu klassil lugeda Jr 1:17–19. Milliseid väljendeid kasutab Issand 18. salmis
Jeremija iseloomustamiseks? Mida need salmid Jeremija kohta kõnelevad?
Mis tunne teil oleks, kui nende sõnadega iseloomustataks teid, kui olete asu-
nud täitma mõnd Issandalt saadud kutset või ülesannet?

Selgita, et kuningad, vürstid, preestrid ja kogu maa rahvas olid Jeremija missioo-
ni vastu, sellest hoolimata täitis ta vapralt Issanda käsku. Osuta metallvardale ja
selgita, et Jeremija oli nagu „raudsammas”: rasketel aegadel ülimalt tugev, ei ta
paindunud ega murdunud.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Jeremija teenimistöö elas üle viis kuningat – Joosijast Sidkijani (626–586 eKr).
Joosija toetusel püüdis ta hoida rahvast eemal ebajumalate kummardamisest ja
kõlvatuste tegemisest. Joosijale järgnenud kuningad valitsesid aga pahelisuses ja
rahvas võõrdus usust. Jeremija ülesandeks oli hoiatada inimesi ja mõista hukka
nende pahelisus. See on üks jõulisemaid pühakirjasalme. Tema hoiatushääl oli
üks viimaseid, enne kui babüloonlased Juuda vallutasid.

Jeremija elus oli palju kurbust, kuid see, kuidas ta katsumustesse suhtus, on
meile eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks. Teda peksti ja pisteti vangi, sest ta kuu-
lutas prohvetlikult Juuda kuningriigi vastu. Ta elu oli pidevalt ohus. Vaatamata
raskustele ja vastutegevusele jäi Jeremija „raudsambaks” (Jr 1:18). Jeremija raa-
mat on väga isiklik, uskuedendav ülestähendus prohveti heitlustest elumurede
ja pingetega.



1. Jumal kutsub Jeremija prohvetiks.

Tuleta meelde Jeremija prohvetiks kutsumise lugu (Jr 1:4–10).

• Mida õpetab meile Jeremija prohvetiks kutsumine ettemääramisest? (Vt 
Jr 1:5.) Mis kasu oli Jeremijal teadmisest, et ta oli surelikkusele eelnevas 
elus prohvetiks ette määratud?

Prohvet Joseph Smith ütles: „Iga mees, kelle kutseks on teenida maailma
elanikke, pühitseti sellesse kutsesse suures taevases nõukogus veel enne seda
maailma” (History of the Church, 6. kd, lk 364).

• Mida Issand tegi, kui Jeremija arvas, et ta pole oma kutset väärt? (Vt 
Jr 1:6–10.) Kuidas olete teie Issandalt kinnitust saanud, kui olete tundnud 
end küündimatuna?

2. Paljud inimesed on Jeremija vastu ja püüavad takistada tal oma ülesan-
net täita.

Aruta järgmiste pühakirjasalmide abil, millist vastuseisu Jeremija kohtas, kui ta
Issanda antud ülesannet täitis:

a. Jr 20:1–6. Templi kõrgeim ülevaataja Pashur polnud Jeremija prohvetlike kuu-
lutamistega rahul ning lõi teda ja laskis jalgpakku panna. Jeremija kuulutas
prohvetlikult, et Pashur, tema pere ja sõbrad langevad babüloonlaste kätte
vangi ja surevad Paabelis.

b. Jr 26:7–15. Enamik rahvast, sealhulgas preestrid, olid Jeremija ja tema sõnumi
vastu (26:7–11). Sellest hoolimata kandis Jeremija Issanda käsul sõnumi vap-
ralt ette (26:12–15). Jeremija vastu olid ja vihkasid teda isegi ta lähikondsed
ja omaksed (11:19–21; 12:6. Nimeta, et Jeremija oli pärit Anatoti linnast).

c. Jr 36:1–6, 20–32. Jeremija prohvetlikud kuulutamised kirjutati üles ja loeti
rahvale ette (36:1–6). Kuningas viskas ülestähendused tulle ja Issand käskis
Jeremijal need uuesti üles kirjutada (36:20–32).

d. Jr 37:12–15; 38:4–13. Jeremijale esitati valesüüdistus ja ta pandi vangikotta
(37:12–15). Hiljem heideti ta kaevu, kus ta mutta vajus (38:4–6). Kuningas
Sidkija käsul päästeti Jeremija kaevust ja viidi uuesti vangikotta (38:7–13).

• Mida Jeremija tundis, kui sellist vastuseisu kohtas (Jr 20:14–18)? Mida võiksi-
me Jeremijalt õppida, et oma vastuseisudega toime tulla? (Võimalikud vastu-
sed: Jeremija ei lakanud Issandale kuuletumast ega oma kutset täitmast ka
siis, kui tagakiusamist ja vastutegutsemist pidi taluma; vt Jr 26:12–15.)

• Millisest oma rahva kahekordsest süüteost kõneleb Issand Jr 2:13? (Nad jätsid
maha Tema, elava vee allika, ja raiusid enestele pragulised kaevud, mis ei pi-
danud Issanda elavat vett, mis tähendab seda, et nad otsisid rahuldust ja
kindlustunnet maistest asjadest.) Miks on sellistel inimestel raske nõustuda
Jeremija sõnadega? Miks ei suudaks nad vastuseisule samuti reageerida nagu
Jeremija? Kuidas valmistame meie vahel „pragulisi kaevusid”, mis ei pea
Päästja elavat vett?

Vanem Marion D. Hanks on öelnud:

„Liiga palju tähelepanu kulutame me materiaalsetele asjadele. Võitlus vajaliku
või üleliigse nimel kulutab aega ja energiat. Me ajame taga naudinguid ja
meelelahutusi, laseme end suhetel ja ühiskondlikel probleemidel liigselt 
kaasa tõmmata. Lõõgastus, saavutused, ühistegevus – kõik see on loomulikult
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vajalik, kuid kui selle nimel tuleb loobuda sõprusest Kristusega, on hind 
liiga kõrge.

„Sest mu rahvas on teinud kahekordse süüteo,” ütles Jehoova Iisraelile:
„Mind, elava vee allika, nad jätsid maha, et raiuda enestele kaevusid, praguli-
si kaevusid, mis ei pea vett!” (Jr 2:13)

See aseaine, mida me paneme oma elus Jumala kohta täitma, ei pea tõepoo-
lest vett. Sel määral, mil me ütleme ära „elavast veest”, jääme me ilma
rõõmust, mida võiksime saada” (Conference Report, apr 1972, lk 127; või
Ensign, juuli 1972, lk 105).

Jeremija prohvetlik kuulutamine, et babüloonlased hävitavad Jeruusalemma,
läks täide. Sellest kõneldakse Jeremija raamatu 39–40 peatükis. Jeremija oli
piiramise ajal vangikojas. Hiljem lasid babüloonlased ta vabaks ja lubasid temal
ja ülejäänud juutidel Juudamaale jääda. Pääsenute juht Joohanan palus
Jeremijal Issandalt küsida, mida Issand neilt ootab ja lubas Tema tahtele kuule-
tuda (Jr 42:1–6). Issand ütles Jeremija suu läbi rahvale, et nad jääksid
Juudamaale ja lubas neid õnnistada, kui nad nõnda teevad (Jr 42:9–22).
Joohanan aga viis rahva Egiptusesse, kus enamus neist jätkas pahelist elu 
(Jr 43–44).

3. Jeremija saab armastusest Jumala sõna vastu jõudu katsumustele vastu
panna.

Aruta järgmisi pühakirjasalme, milles kõneldakse, kuidas Jumala sõna aitas
Jeremijal katsumustele vastu seistes kindlaks jääda.

• Mille pani Issand Jeremijale suhu Jr 1:9 järgi? Mida Jeremija Issanda sõnadega
tegi (Jr 15:16)? (Ta neelas neid, mis luulekeeles tähendab, et Jumala sõna sai
osaks temast.) Mida tähendasid Issanda sõnad Jeremijale?

• Kuidas saame meie „neelata” Issanda sõnu nagu Jeremija? (Uurides pühakirju
ja viimse aja prohvetite nõuandeid.) Prohvet Nefi Mormoni Raamatust ütles:
„Toituge rõõmuga Kristuse sõnadest!” (2Ne 32:3) Kuidas saab rõõmuga toitu-
mine Issanda sõnadest meid tugevamaks teha?

• Kuidas kirjeldas Jeremija Issanda sõna oma sees (Jr 20:9)? Kuidas seletada
ütlust, et Issanda sõna on põletav tuli teie luudes-kontides? Miks ei suutnud
Jeremija hoiduda õpetamast Issanda sõna?

Kokkuvõte Räägi oma suhtumisest Jeremija eeskujusse ja vajadusse jääda katsumustes kind-
laks. Innusta tunnis osalejaid uurima Issanda sõnu ja mõtisklema nende üle, ku-
ni neist saab tuli nende luudes-kontides, mis annab jõudu teha Issanda tööd.
Kui kasutasid tähelepanu koondavat tegevust, näita metallvarrast ja kutsu klassi
üles saama Issanda raudsambaks nagu oli Jeremija.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.
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1. „Savi potissepa käes” (Jr 18:6)

• Tuleta meelde, kuidas Jeremija potissepa juures käis (Jr 18:1–4). Mida õpetas
Issand oma rahvale Jeremija kogemuse kaudu? (Vt Jr 18:5–10. Issand näitas
rahvale, et kui inimesed meelt parandaksid, vooliks Ta neist kedagi paremat,
just nagu potissepp voolis ümber rikutud astja. Lisaks tuletas Ta neile meelde,
et kui nad meelt ei paranda, on Tema võimuses nad hävitada.)

• Mil moel kehtib see võrdlus meie kohta tänapäeval? Kuidas saada paremaks
saviks Issanda käes? (Alandlikkusega – kuuletudes, parandades meelt, lootes
Issandale ja püüdes täita Tema tahet. Palu tunnis osalejatel rääkida kogemus-
test, mis näitavad, kuidas Issand on vorminud ja valmistanud inimesi ette
oma eesmärke täitma.) Mis juhtub, kui me ei lase Issandal end voolida?

President Heber C. Kimball on öelnud Jr 18:1–10 toodud võrdluse kohta nõnda:

„Kõik, [kes] on Jumala kätes järeleandlikud ja kuulekad Tema käskudele, on
lugupidamist väärivad astjad ja Jumal võtab nad vastu” (History of the Church,
4. kd, lk 478).

Paljud astjad lähevad pärast vormimist ja voolimist hävitamisele. Miks? Sest
potissepa antud vorm ei jää püsima, astjad võtavad meelevaldse kuju; mistõt-
tu nad ei suuda mõista Jumala kavatsusi ja hävitavad end omaenda valikuva-
baduse väega. [Neil inimestel] tuleb üle elada mitu ümbervormimist ja
ümberkujundamist, misjärel nad glasuuritakse ja põletatakse, ning mõned
astjad pragunevad veel põletamiselgi” (Stanley B. Kimball. Heber C. Kimball:
Mormon Patriarch and Pioneer, 1981, lk 270).

2. Jeremija jutlustas samal ajal kui Mormoni Raamatu prohvet Lehhi

Prohvet Jeremija õpetas ja hoiatas Juuda rahvast ajal, mil Lehhi lahkus
Jeruusalemmast. Nii Jeremija kui Lehhi kuulutasid prohvetlikult, et
Jeruusalemm hävitatakse.

• Kus oli Jeremija, kui Lehhi lahkus oma perega Jeruusalemmast? 
(Vt Jr 37:15–16; 1Ne 7:14.)

• Jeremija saatis palju aega mööda Juuda kuningale Sidkijale nõuandeid jaga-
des, kuid Sidkija keeldus Jeremijalt saadud Issanda sõnadele kuuletumast.
Millised olid Sidkija sõnakuulmatuse tagajärjed? (Vt Jr 39:4–7.)

• Mormoni Raamatust teame, et üks Sidkija poegadest pääses babüloonlaste
käest. Kes see oli? (Vt Hl 8:20–21.) Kuhu ta läks? (Vt Om 1:15.)

41. õppetund
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42.
õppetund

„Kirjutan selle 
neile südamesse”

Jr 16; 23; 29; 31

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid võtma osa Jumala viimse aja suurest tööst ja laskma
Tal kirjutada oma seadus nende südameisse.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt Jr 16; 23; 29 ja 31.

2. Täiendav lugemine: Jr 3–9; 13; 30; 32:37–42; 33; 35.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

• Kui teil oleks olnud võimalus näha pealt või võtta osa mis tahes Vanas
Testamendis kirjeldatud sündmusest, siis millise sündmuse te valiksite? (Soovi
korral kirjuta vastused tahvlile.)

• Miks te oleksite tahtnud olla pealtnägijaks just sellele sündmusele või osa
võtta just sellest sündmusest?

• Mida tänapäeval Kirikus toimuvast võiks võrrelda mõne teie valitud
sündmusega?

Selgita, et kuigi Jeremijal polnud oma inimeste jaoks kuigi palju lootustandvaid
sõnumeid, nägi ta ometi ette Iisraeli paljutõotavat tulevikku. Selles õppetunnis
tulevad arutamisele Jeremija prohvetlikud kuulutamised suurest viimse aja
kogunemisest, milles osaleme praegu ka meie.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Jeremija näeb ette Iisraeli viimse aja kogunemist.

Kui tähelepanu koondavas tegevuses Iisraeli väljarändamist Egiptusest ei maini-
tud, siis selgita, et see on üks imeväärsemaid sündmusi Vanas Testamendis.
Sellest on juttu nii Jeremija raamatus ja teistes Vana Testamendi raamatutes kui
ka Mormoni Raamatus.

• Kui oluliseks pidas Mooses Egiptusest väljarändamist? (Vt 5Ms 4:32–35.) Mis
tunne oleks võinud olla teil koos Iisraeliga Egiptusest välja rännata?

• Mitu põlvkonda hiljem nägi Jeremija nägemusi ühest viimse aja sündmusest,
mis Issanda sõnul pidi olema niisama silmapaistev kui väljarändamine 
(Jr 16:14–16; 23:3–8). Millist sündmust kirjeldatakse Jr 16:15 ja 23:3? (Iisraeli
kogunemine ja Kiriku kasv.) Kes on need karjased, kellest kõneldakse Jr 23:4?
(Preesterluse juhid ja teised Kiriku juhid.) Kes on see kuningas, kellest kõnel-
dakse Jr 23:5–6? (Jeesus Kristus.) Miks on need sündmused võrdväärsed
väljarändamisega?



• Vanem LeGrand Richards on öelnud, et kalamehed ja kütid, kellest räägitakse
Jr 16:16, on Kiriku misjonärid (Conference Report, apr 1971, lk 143; või
Ensign, juuni 1971, lk 98–99). Mis ühist on kalameestel ja küttidel misjonäri-
dega? (Vt Mt 4:18–19.) Kuidas saaksime olla tõhusamad misjonärid?

2. Jumal kirjutab oma seaduse oma rahva südamesse.

• Iisraeli lapsed lootsid, et Mooses saab nende kõnnumaarännaku ajal ilmutusi.
Mille järele igatses Mooses 4Ms 11:29? (Ta tahtis, et inimesed õpiksid selgeks
Jumala seaduse ja suudaksid ise Vaimu kuulata.)

• Mida lubas Issand teha viimsel ajal Jr 31:31–34? (Vt ka Hs 11:17–20;
36:24–28; 2Kr 3:2–3.) Mida see tähendab, kui Jumala seadus on kirjutatud
meie südamesse? Mida me peame tegema, et Jumala seadus oleks kirjutatud
meie südamesse?

• Kuidas mõjutab see meie käitumist, kui Jumala seadus on kirjutatud meie sü-
damesse? Soovi korral arutle, kuidas see aitab meil kuuletuda sellistele käsku-
dele nagu:

a. Armasta oma ligimest!
b. Austa oma vanemaid!
c. Ole kõlbeliselt puhas!
d. Pühitse hingamispäeva!
e. Mõtle hästi järele, milliseid filme ja telesaateid sobib vaadata, milliseid

raamatuid ja ajakirju lugeda!
f. Riietu kombekalt!
g. Kuula muusikat valikuliselt!

• Kord küsiti Joseph Smithilt, kuidas ta suudab juhtida sellist hulka inimesi.
Joseph Smith vastas: „Mina õpetan inimestele õigeid põhimõtteid ja nemad
juhivad ennast ise” (John Taylor. Journal of Discourses, 10. kd, lk 57–58).
Kuidas seostub see avaldus avaldusega, et Jumala seadus on kirjutatud meie
südamesse?

• Jeremija kuulutas prohvetlikult, et pärast 70 aastat Paabeli vangistust naaseb
Juuda rahvas oma kodumaale ja elab taas üksmeeles Jumalaga (Jr 29:10–14;
selle prohvetliku kuulutamise täitumine tuleb arutusele 47. õppetunnis). Kui
silmas pidada Jr 29:12-14, siis mida me võiksime teha, et saada Jumalaga
lähedasemaks? Mida kõnelevad sõnad hüüdma, paluma, otsima ja nõudma
meie suhtumisest, kui püüame Jumalaga lähedasemaks saada? Palu, et tunnis
osalejad räägiksid, mida nad on kogenud, kui on tahtnud Jumalaga lähedase-
maks saada.

Kokkuvõte Tunnista, et me elame ajal, mida Jeremija ja paljud teised prohvetid elevusega
ootasid. Julgusta klassi võtma osa Iisraeli kogunemisest ja laskma Jumala seadu-
se oma südamesse kirjutada.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.
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1. Nüüd on aeg meelt parandada

Issand on alati olnud halastav nende vastu, kes meelt parandavad. Inimeste
jaoks, kes meeleparandust edasi lükkavad, võib meele parandamine järjest raske-
maks minna.

President Joseph F. Smith õpetas: „Inimene, kellel on seljataga hunnik andeks-
saamata väärtegusid, võib ühtäkki avastada, et taganemistee on ära lõigatud ja
olukord on lootusetu. See, kes lõikab mineviku pahategude unarussejätmisega
mõtlematult ära kõik taganemisteed, on kõikidest kõige õnnetum. Igapäevane
harjumus oma teel jumalikku halastust ja andestust otsida annab meile seega
väe põgeneda pahede eest” (Gospel Doctrine, 1939, 5. kd, lk 374).

• Mida õpetatakse järgmistes salmides Issanda sõna kuulamise ja õigeaegse
meeleparanduse tähtsusest?

Jr 5:1–5, 21–25
Jr 6:10–17
Jr 7:23–28
Jr 8:6–12, 20
Jr 13:11, 23
Jr 17:23

2. Prohvetite sõnade kuuldavõtmine

• Jeremija kirjutab korduvalt, et rahvas pole tema sõnu kuulda võtnud (Jr 7:13;
25:3–4; 26:2–5; 32:33). Milliseid viimse aja prohvetite sõnu võiksime meie
hoolsamalt järgida?

3. Varasemate põlvkondade pattude kordamine

• Jeremija hoiatas oma kaasaegseid juute, et nende patud on samad, mille eest
eelmisi põlvkondi rängalt karistati (Jr 11:1–12). Miks ei tahtnud Jeremija
põlvkond oma esiisade pattudest õppust võtta vaatamata sellele, et nende
pattude eest saadud karistus oli nii selgesõnaliselt kirja pandud? Kuidas
võiksime meie rohkem kasu saada Jumala lepingurahva varasemate põlvede
õppetundidest?

4. Jumala peale lootmise tähtsus

• Kuidas kirjeldatakse Jr 17:5–8 inimesi, kes loodavad inimeste peale, ja inime-
si, kes loodavad Jumala peale? Mida ütlevad teie tähelepanekud: kas kirjeldu-
sed peavad paika? Kuidas saame näidata, et meie loodame Jumala peale?

5. Valeprohvetid

• Sidkija oli kuningas, kes ootas, et prohvetid räägiksid talle seda, mida tema
tahtis kuulda. Sestap vandusidki paljud valeprohvetid, et Jeruusalemm ei
lange (Jr 28:1–4; 37:19). Tänapäeval tulevad paljud valeprohvetid „lammaste
riideis” (Mt 7:15). Milliseid tõendeid on meil selle kohta, et meie seas on va-
leprohveteid? Millest tänapäeva valeprohvetite sõnumid kõnelevad? Kuidas
vältida valeprohvetite läbi eksiteele sattumist?
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43.
õppetund

Iisraeli karjased

Hs 18; 34; 37

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid täitma oma kohust „Iisraeli karjastena” (Hs 34:2).

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Hs 34. Issand noomib karjaseid, kes oma karja eest hoolt ei kanna. Ta otsib
üles kõik kadunud lambad ja on neile Karjane.

b. Hs 18:21–32. Hesekiel õpetab, et pahelised, kes parandavad meelt, pääste-
takse, ja õigemeelsed, kes hakkavad käituma paheliselt, visatakse välja.

c. Hs 37:1–14. Hesekiel näeb nägemust, kus paljud kuivanud luud saavad
elavaks.

d. Hs 37:15–28. Hesekiel kuulutab prohvetlikult, et Juuda puutükk ja Joosepi
puutükk moodustavad Issanda käes terviku.

2. Täiendav lugemine: Hs 2.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Loe ette (või kirjuta tahvlile) järgmine küsimus:

• Mis vahe on karjasel ja karjatalitajal?

Küsimusele vastuse leidmiseks loe ette (või palu seda teha mõnel klassi liikmel)
järgmised president Ezra Taft Bensoni sõnad:

„Jeesuse eluajal hinnati Palestiinas karjast selle järgi, kuidas ta oma lambaid
hoidis. Kaasaja lambatalitajatest erinevalt kõndis karjane alati oma karja ees. Ta
oli nende juht. Karjane tundis kõiki oma lambaid. Igal lambal oli nimi. Lambad
tundsid tema häält, usaldasid teda, ega järgnenud võõrale. Kutsumise peale
tulid lambad tema juurde. (Vt Jh 10:14, 16.)

Ööseks tõid karjased oma lambad lambaaedikuks kutsutud karjatarasse. Aedikut
ümbritses ogalise ülaservaga kõrge tara: kaitseks metsloomade ja varaste eest.

Mõnikord juhtus, et näljane metselajas üle tara otse hirmunud lambakarja sekka
hüppas. Selles olukorras oli kohe näha, kes on tõeline karjane – ikka see, kes
oma lambaid armastab, ja kes on palgaline – see, kes teeb tööd tasu eest ja
kohusetundest.

Tõeline karjane oli valmis oma lammaste eest elu andma. Ta läks oma lammaste
keskele ja võitles nende eest. Palgaline aga pidas omaenda turvalisust lammaste
omast tähtsamaks ja kui asi ohtlikuks kiskus, põgenes” (Conference Report, apr
1983, lk 61; või Ensign, mai 1983, lk 43).

Kui tsitaat on ette loetud, palu tunnis osalejatel üles lugeda karjase ja palgalise ta-
litaja erinevused. Vajadusel esita järgmised küsimused ja kirjuta vastused tahvlile:



• Kus kõnnib karjane, kui kari edasi liigub? Kus palgaline talitaja? (Karjane
kõnnib karja ees. Ta on nende juht. Tsitaadi järgi otsustades kõnnib talitaja
lammaste järel ja ajab neid enda ees.)

• Kuidas suhtub karjane oma lammastesse? Kuidas suhtub lammastesse talitaja?

• Kuidas käitub karjane, kui lammas on ohus? Kuidas käitub talitaja?

Selgita, et käesoleva õppetunni ühe osana tulevad arutamisele meie kohustused
vaimsete karjastena.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

Aastal 597 eKr viis Paabeli kuningas Nebukadnetsar Juuda kuningriigist palju
rahvast vangistusse. Vangistatute seas oli Hesekiel, kelle Issand viis aastat hiljem
prohvetiks kutsus. Aastal 587 eKr hävitasid babüloonlased Jeruusalemma ja võt-
sid vangi veel rohkem rahvast. Hesekiel jutlustas oma pagendatud rahvale kuni
a 570 eKr.

Hesekieli mõtteavalduste seas on karme noomitusi ja hiilgavaid lubadusi, mis ei
puuduta üksnes muistset Juuda kuningriiki, vaid kogu Iisraeli, kaasa arvatud
Kiriku liikmeid tänapäeval. Kuigi Jeruusalemm hävitati, nägi Hesekiel ette päe-
va, mil Iisrael kogutakse kokku ja taastatakse. Seda sündmust sümboliseerib nä-
gemus kuivanud luudega orust ning tema prohvetlik kuulutamine Juuda ja
Joosepi puutükkidest.

1. Iisraeli karjased

Õpeta ja aruta Hs 34. Selles peatükis manitseb Issand Iisraeli karjaseid, kes hoo-
lisid vaid iseendast ja jätsid karja hoolitsuseta. Seejärel räägib Ta endast kui
Heast Karjasest, kes kogub oma rahva kokku viimsetel päevadel ja juhib neid
millenniumi ajal.

• Kes on „Iisraeli karjased”, kellest kõneldakse Hs 34? (Usujuhid Hesekieli
päevil.) Miks polnud Issand nendega rahul? (Vt Hs 34:2–4.) Mis juhtus
lammastega, kui karjased nad hooletusse jätsid? (Vt Hs 34:5–6.)

• Mil viisil saab igaüht meist Iisraeli karjaseks pidada? (Me peame üksteise järe-
le valvama ja tugevdama üksteist pere- ja Kiriku liikmetena, kaasinimestena,
kodu- ja külastusõpetajatena, kvoorumi ja klassi liikmetena.)

Vanem Bruce R. McConkie on öelnud: „Igaüks, kes teenib Kirikus ükskõik
millises kutses ja vastutab mõne Issanda lapse vaimse või ilmaliku heaolu
eest, on selle lamba karjane. Issand peab oma karjaseid vastutavaks oma lam-
maste turvalisuse (päästmise) eest” (Mormon Doctrine, 1966, 2. tr, lk 710).

• Issand ei olnud rahul karjastega, kes seisid hea pigem iseenda kui karja eest
(Hs 34:2–3, 8). Kuidas meie tänapäeval vahel sama vea teeme?

• Mida teevad tõelised karjased oma karja heaks (Hs 34:11–16)? (Pööra tähele-
panu sõnadele otsin, hoolitsen, tunnen muret, päästan, kogun, karjatan, seon,
kinnitan.) Kuidas me saame aidata teisi eksiteele sattumast või laiali hajumast?
Kuidas me saame aidata eksiteele sattunuid? Kuidas me saame karjatada ja
tugevdada Issanda karju? Kuidas on teid õnnistanud tõelised karjased, kes on
seda teinud?
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President Ezra Taft Benson ütles: „Me kutsume teid pühenduma veelgi roh-
kem endast parima andmisele… Me tahame, et te karjataksite karja, hoolit-
seksite tema eest ja hooliksite temast, ning juhul, kui mõni lambuke on
eksinud, otsige ta üles” (Conference Report, apr 1983, lk 64, või Ensign, mai
1983, lk 45).

• Selgita väidet, et Päästja on meile nagu karjane? (Vt Hs 34:11–16; Laulud 23;
Js 40:11; Jh 10:11–15.) Soovi korral arutle, kuidas Päästja on teinud kõike se-
da, millest nendes pühakirjasalmides kõneldatakse. Tunnista Päästjast, kui
Vaim sind selleks õhutab.

2. Meeleparandus ja andestus

Õpeta ja aruta Hs 18:21–32.

• Mida nendes salmides õpetatakse meeleparanduse ja andestamise kohta? (Vt
Hs 18:21–22, 27–28.) Mida tähendavad sõnad „valmistage enestele uus süda
ja uus vaim”? (Hs 18:31) Miks on tähtis mõista, et meeleparanduse juurde
kuulub nii patule selja pööramine kui ka muutus südames? Kuidas on võima-
lik sellist muutust südames kogeda? (Vt Al 5:7–14.)

• Mida õpetab see lõik inimeste kohta, kes pööravad selja sellele, mis on õige
ega paranda meelt? (Vt Hs 18:24, 26.)

• Mida räägivad need salmid Issanda tunnetest, kui Ta pahelisi karistab? (Vt 
Hs 18:23, 32.)

• Mida õpetavad need salmid Issanda õiglusest ja halastusest? (Vt Hs 18:25,
29–32.) Miks on oluline teada, et Issand on õiglane ja halastav?

3. Hesekieli nägemus luid täis orust

Õpeta ja aruta Hs 37:1–14. Selgita, et Hesekieli nägemus luid täis orust sümboli-
seerib nii ülestõusmist kui ka Iisraeli laste tagasitoomist tõotatud maale.

• Kuidas kujutatakse ülestõusmist Hesekieli nägemuses? (Luud lähenesid ükstei-
sele, neile kasvas liha ja nahk ning nad said elavaks; vt Hs 37:1–10; vt ka 
Al 11:42–44; 40:23.)

• Kuidas kujutatakse Hesekieli nägemuses Iisraeli laste tagasitoomist tõotatud
maale? (Vt Hs 37:11–14. Tagasitoomist sümboliseerib ülestõusmine.)

• Hesekieli nägemusest võib välja lugeda uue „lootuse” andmist Iisraelile 
(Hs 37:11). Kuigi Iisraeli lootused võisid olla surnud nagu „suur luude vägi”
Hesekieli nägemuses, võib Päästja need uuesti ellu äratada. Kuidas on Päästja
teile uut lootust andnud? (Siinkohal võiks ette lugeda Mn 7:41.)

• Luud Hesekieli nägemuses hakkasid elustuma, kui Hesekiel oli andnud neile
käsu: „Kuulge Jehoova sõna!” (Hs 37:4) Kuidas elustab Issanda sõna meid?

4. Juuda puutükk ja Joosepi puutükk

Õpeta ja aruta Hs 37:15–28. Selgita, et Hesekieli prohvetlikul kuulutamisel
Juuda ja Joosepi puutükkidest on kaks tähendust. See viitab Juuda ja Joosepi
(Iisraeli) pühakirjaliste ülestähenduste ühendamisele ning Juuda ja Joosepi
(Iisraeli) kuningriikide taasühinemisele viimsel ajal.

43. õppetund
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• Kuidas on täitunud prohvetlik kuulutamine, millest kõneldakse Hs 37:15–20?
(Vt 1Ne 5:14; 2Ne 3:12; ÕL 27:5. Selgita, et sõna puutükk viitab nendes sal-
mides teatud laadi puust kirjutustahvlile, mida Hesekieli päevil kasutati.
Juuda puutükk sümboliseerib Piiblit ja Joosepi puutükk Mormoni Raamatut.)

Vanem Boyd K. Packer on öelnud: „Juuda puutükk ehk tema ülestähendused
– Vana Testament ja Uus Testament – ja Efraimi puutükk ehk tema ülestähen-
dused – Mormoni Raamat, mis on teine testament Jeesusest Kristusest – on
nüüd kokku põimunud selliselt, et ühte uurides tõmbab sind teise poole,
ühest õppides annab teine sulle valgust. Meie käes on nad tervik. Hesekieli
prohvetlik kuulutamine on täide läinud” (Conference Report, okt 1982, lk 75,
või Ensign, nov 1982, lk 53).

• Millised õnnistused on kaasnenud sellega, et lisaks Piiblile on olemas veel ka
Mormoni Raamat? (Vt 1Ne 13:39–40; 2Ne 3:12.) Kuidas on Mormoni Raamat
aidanud teil paremini mõista Piiblit? Kuidas on see andnud kinnitust Piibli
tunnistuse kohta Jeesusest Kristusest?

• Mis pidi Hesekieli sõnul pärast kahe puutüki ühteliitmist juhtuma?

a. Iisraeli lapsed kogutaks kokku ühte ühisesse kuningriiki, kus Päästja on
Kuningas (Hs 37:21–22).

b. Inimesed tehtaks puhtaks (Hs 37:23).
c. Inimesed peaksid kinni Issanda seadustest (Hs 37:24).
d. Inimesed elaksid tõotatud maal (Hs 37:25).

• Milliseid muid õnnistusi lubas Issand Hs 37:26–28? (Üks olulisi õnnistusi on
Issanda pühamu – Tema eluaseme taastamine, mille all mõeldakse templit.
Järgmises õppetunnis arutatakse templi õnnistusi üksikasjalikumalt.)

Kokkuvõte Hesekieli õpetused aitavad meil mõista, kui väga Päästja meid armastab ja meist
kõigist hoolib. Ta on meie Karjane. Ta on alati valmis andestama. Ta tegi meile
võimalikuks ülestõusmise. Ta juhib Iisraeli viimse aja kogunemist. Ta tõi esile
Mormoni Raamatu kui veel ühe tunnistuse endast. Palu, et tunnis osalejad ja-
gaksid oma tunnistust nendest tõdedest.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Heaks karjaseks õppimine

Arutledes meie kohustuste üle karjastena, loe ette või jutusta vanem James E.
Fausti räägitud lugu:

„Kui ma väike poiss olin, leidis mu isa tühermaalt eksinud talle. Lambakari, ku-
hu kuulus tema ema, oli edasi liikunud ja tall oli mingil põhjusel emast maha
jäänud. Karjane tõenäoliselt polnud märganudki, et üks tall on puudu. Kuna
talleke poleks tühermaal üksi hakkama saanud, võttis isa ta sülle ja tõi koju. Kui
ta tallekese maha oleks jätnud, oleks see loomakesele tähendanud kindlat sur-
ma: ta oleks langenud koiottide saagiks või surnud nälga. Ta oli nii pisike, et va-
jas ikka veel piima… Isa andis tallekese mulle ja minust sai tema karjane.
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Ma soojendasin mitu nädalat lehmapiima ja söötsin tallekest lutipudeliga. Meist
said sõbrad… Talleke kasvas suuremaks. Me mängisime murul. Vahel lamasime
rohus minu pea tema pehmel, villaga kaetud küljel, pilk sinitaevas sõudvatel
valgetel pilvedel. Ma ei pannud tallekest päevaks luku taha. Ta ei jooksnud mi-
nema. Peagi õppis ta rohtu sööma. Matkides lamba määgimist, võisin ma teda
enda juurde kutsuda, kus õuenurgas ta parasjagu poleks ka viibinud.

Ühel ööl puhkes torm. Oleksin pidanud talle tol õhtul lauta viima, aga unusta-
sin. Läksin magama. Mu väiksel sõbral hakkas tormi käes hirm, kuulsin tema
määgimist. Teadsin, et peaksin oma lemmikut aitama, aga voodi oli nii soe, kuiv
ja turvaline. Ma ei tõusnud üles, kuigi oleks pidanud. Kui ma järgmisel hommi-
kul välja läksin, leidsin oma tallekese eest surnuna. Mingi koer oli samuti tema
määgimist kuulnud ja ta maha murdnud. Mu süda tahtis lõhkeda. Ma polnud
suutnud olla hea karjane ega hoolitsenud elu eest, mille isa mu hoolde oli usal-
danud. „Poeg, kas ma ei saa isegi ühte tallekest sinu hoolde usaldada?” küsis isa
etteheitvalt. Isa märkus tegi mulle rohkem haiget kui villpehme sõbra kaotus.
Tol päeval otsustasin, et ei jäta enam iial oma karjasekohustusi hooletusse, kui
keegi peaks need mulle usaldama.

Ei möödunudki palju aastaid, kui mind kutsuti koduõpetaja nooremaks kaasla-
seks. Vahel oli väljas nii külm ja tuuline, et oleksin tahtnud koju jääda ja end
mugavalt tunda, kuid siis kuulsin kõrvus oma väikese tallekese appihüüdu ja
teadsin, et pean olema hea karjane ja vanema kaaslasega kaasa minema. Alati,
kui mul on kõigi nende pikkade aastate jooksul tekkinud tahtmine oma kohus-
tustest kõrvale hiilida, meenub mulle, kui löödud ma tol päeval paljude aastate
eest olin, kui ma ei osanud olla hea karjane” (Conference Report, apr 1995, 
lk 62–63; või Ensign, mai 1995, lk 46).

2. Vahimees, kes tooks kuuldavale hoiatushääle

• Kui Issand Hesekieli prohvetiks kutsus, ütles Ta: „Ma olen sind pannud vahi-
meheks Iisraeli soole!” (Hs 3:17) Mille poolest sarnanesid Hesekieli prohveti-
kohustused vahimehe kohustustega? (Vt Hs 3:17–21; 33:1–9. Hesekieli päevil
hoiatas vahimees tornis rahvast vaenuvägede rünnaku eest. Hesekiel hoiatas
oma rahvast vaenlaste eest, kes ohustasid nende vaimu.

• Kes on meie vahimehed viimsel ajal? Miks on need vahimehed olulised? Mis
on meie kohustuseks vahimehena? (Vt ÕL 88:81. Üks osa sellest kohustusest
on õpetada evangeeliumi neile, kes pole seda veel vastu võtnud.)

Manitsedes kuulda võtma prohvetite hoiatusi ja ise oma ligimesi evangeeliumi
õpetamise kaudu hoiatama, rääkis vanem Boyd K. Packer laastavast veeuputu-
sest, mille põhjustas Tetoni tammi kokkuvarisemine Idaho osariigis 1976. aastal.
Tulvavee teele jäi 7800 inimest. Alla orgu sööstes hävitas veevool 790 kodu, li-
saks sellele said tõsiselt kahjustada veel kaheksasada majapidamist, mitmed kiri-
kud, koolid ja ettevõtted. Arvestades vee hulka, voolu kiirust ja piirkonna
elanikkonna arvu, oleks ühe asjatundja arvates hukkunuid võinud olla 5300
ringis. Uskumatul kombel uppus aga vaid 6 inimest.

Vanem Packer küsis:

„Kuidas on see võimalik, et nii kohutava kaose juures olid inimkaotused nii
väikesed? … Aga sellepärast, et neid hoiatati! Inimestel polnud küll enda

43. õppetund
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kogumiseks palju aega, aga nad said hoiatatud ning iga inimene, keda hoiatati,
hoiatas oma naabrit…

Aga need kuus, kes uppusid? Üks neist viibis parasjagu tammi all ja tal polnud
vähimatki võimalust pääsemiseks. Kaks ei võtnud hoiatusi tõsiselt, ja siis oli ju-
ba hilja. Hiljem leiti nad oma autost, aga nad olid pagemisega hiljaks jäänud.
Kolm neist läksid päästma oma vara ja kaotasid elu.

Ja siiski oli see üks suur ime. Viimse aja pühadena oleme me õppinud hoiatusi
kuulama…

Ma näen siin suurt sarnasust maailmas toimuvaga – kurjuse ja pahelisuse en-
neolematu kasvuga maailmas. Seda koguneb meie ümber aina rohkem ja roh-
kem. Meie elud on ohus. Meie vara on ohus. Meie vabadus on ohus. Ja me
käime oma kohustustega ikkagi hoolimatult ringi, suutmata mõista, et igal ini-
mesel, keda on hoiatatud, on kohane hoiatada oma naabrit…

Meid on hoiatanud prohvet. Kas me võtame seda hoiatust kuulda või oleme na-
gu need kuus idaholast, kes arvasid, et nende kohta see hoiatus ei käi?” (That
All May Be Edified, 1982, lk 220–221, 223.)
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44.
õppetund

„Seal, kuhu see jõgi tuleb, 
virgub kõik ellu”
Hs 43–44; 47

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid osa saama virgutavast, tervendavast väest, mida an-
nab tempel.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Hs 43:1–12; 44:6–9, 23. Hesekielile näidatakse nägemust Jeruusalemma
templist.

b. Hs 47:1, 6–12. Hesekiel näeb templist voolamas välja jõge, mis äratab la-
gendiku elule ja parandab Surnumere vett.

c. Hs 47:2–5. Hesekiel mõõdab jõe sügavust ja avastab, et iga korraga, mil ta
uuesti vette astus, oli see sügavamaks läinud.

2. Joonista kaart lk 205 enne tunni algust suuremale paberilehele või tahvlile.

3. Täiendav lugemine: Hs 40–42; Jl 3:18; Sk 14:8; Ilm 22:1–3; 1Ne 8:10–11;
11:25; ÕL 97:8–20.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Küsi klassilt midagi sellist:

• Kas te olete jälginud põnevusega mõnda spordisündmust või meelelahutus-
üritust?

• Kas mõni selline sündmus on erutanud teid sedavõrd, et olete püsti karanud
ja vaimustusest hõisanud?

• Tuletage meelde mõnd pühalikku sündmust, mida oleksid saatnud või mida
võiksid saata tormilised rõõmuhõisked ja tänuavaldused? Mõned näited:

a. Maa loomine (Ii 38:4–7).
b. Jeesuse kuninglik saabumine Jeruusalemma (Jh 12:12–16).
c. Kristuse teine tulemine ja ülestõusmine (1Ts 4:16).

• Kuidas võrrelda mõnel spordisündmusel või meelelahutusüritusel tekkinud
erutusepuhangut nendest pühadest sündmustest tekkinud rõõmuga? (Kui
spordisündmustel või mingil meelelahutusüritusel tekkinud elevus on möö-
duv, siis pühade sündmustega kaasnev rõõm on igavene.)

• Milline püha sündmus Kirikus on selline, kus osalejad näitavad oma rõõmu
ja tänulikkust püstitõusmise, hüüete ja lehvitamisega? (Templi pühitsemise
ajal võtab kogudus osa suurest rõõmuväljendusest, mida kutsutakse hosianna
hüüdmiseks.)



„Hosiannat hüütakse kogu hingest ja kogu väest. Kogudus tõuseb püsti ja
hüüab üheskoos: „Hosianna, hosianna, hosianna Jumalale ja Tallele! Aamen,
aamen ja aamen.” Hüüet korratakse kolm korda. Sellega kaasneb valge tasku-
rätiku rütmiline lehvitamine ülestõstetud käes. Epiteet „Tall” on seotud
Jeesuse Kristuse alandumise ja lepitusega” (Encyclopedia of Mormonism, Daniel
H. Ludlow, 5 kd, 1992, 2. kd, lk 659).

Selgita, et käesolevas õppetunnis vaadeldakse mõnesid neist paljudest võimalus-
test, kuidas tempel rõõmu toob.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Hesekielile näidatakse nägemust Jeruusalemma templist.

Õpeta ja aruta Hs 43:1–12; 44:6–9, 23.

• Palu klassil lugeda Hs 43:1–12 ja 44:6–9, 23. Mida õpetavad need salmid mei-
le templist?

Soovi korral kirjuta klassi vastused tahvlile ja arutle, kuidas neid mõista.
Võimalikud vastused:

a. Jehoova auhiilgus täitis templi (Hs 43:2, 4–5).
b. Tempel on Jehoova „aujärje paik” maa peal (Hs 43:7).
c. Jehoova läheb oma templisse, nimetades seda oma „jalataldade ase[meks]”

(Hs 43:7).
d. Tempel on koht, kus Jehoova saab oma rahva „keskel … elada” (Hs 43:7).
e. Me õpime templis Jehoova seadusi (Hs 43:11).
f. Jehoova tahab, et me täidaksime templis teatud eeskirju ja teeksime teatud

talitusi (Hs 43:11).
g. Isegi maa ümber templi „on väga püha” (Hs 43:12).
h. Templisse tohiksid siseneda vaid need, kes on väärilised (Hs 44:6–9).
i. Templis õpime me tegema vahet sellel, mis on püha ja mis mitte, mis on

puhas ja mis roojane (Hs 44:23).

2. Hesekiel näeb templist voolamas välja jõge, mis äratab lagendiku elule ja
parandab Surnumere vett.

Õpeta ja aruta Hs 47:1, 6–12.

• Mida nägi Hesekiel Jeruusalemma templi idapoolsetest ustest välja voolamas?
(Vt Hs 47:1.) Kuhu see vesi voolas? (Vt Hs 47:8. Näita kaardil, et Judea lagen-
dik ja Surnumeri jäävad Jeruusalemmast ida poole.)
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• Judea lagendik on viljatu kõrb ja Surnumeri elutegevuseks liiga soolane.
Millised muudatused toimuvad Judea lagendikul ja Surnumeres templist
voolava jõe tõttu Hesekieli nägemuse järgi? (Vt Hs 47:6–12.)

• Hesekieli templinägemusega sarnanevas nägemuses näidati armsale
Johannesele Jumala aujärge (Ilm 22:1–3. Juhi tähelepanu, et Hs 43:7 ütleb
Issand templi kohta „minu aujärje paik”). Mis voolas välja Jumala aujärjest
Johannese nägemuses? (Vt Ilm 22:1.) Mis on „eluveejõgi”? (Evangeeliumi
õpetused; vt tähelepanu koondav tegevus 30. õppetunnis.) Kuidas oleme
meie võrreldavad Judea lagendiku ja Surnumerega, kui me eluvett ei tarbi?

• Kuidas templist saadav eluvesi tervistab ja kosutab abielu? Perekondi? Meie
esivanemaid? Kirikut? Mida voolab veel templist, millega kaasneb vaimsus ja
tervenemine? (Võimalikud vastused: tõde, tarkus, ilmutused, lepingud.)

• Hs 47:12 kirjeldatakse puid, mis kasvasid Hesekieli nägemuses jõe kaldal. Mis
oli nendel puudel ühist jõe veega? (Neil oli tervendav ja virgutav vägi.)

• Mis kasvas Johannese nägemuses jõe kaldal? (Vt Ilm 22:2.) Millistes pühakir-
jasalmides prohvetitele veel elupuud näidatakse? (Vt 1Ne 8:10–11; 11:25.)
Mida tähendas elupuu Lehhile ja Nefile antud unenäos? (Vt 1Ne 11:25.)

• Kuidas Jumala armastus tervendab ja kosutab? Milliseid vaimseid ja füüsilisi
haavu Jumala armastus parandab?

3. Hesekiel mõõdab jõe sügavust.

Õpeta ja aruta Hs 47:2–5.

• Kui sügav oli jõgi, kui Hesekiel sellest esimest korda läbi läks? (Vt Hs 47:2–3.)
Kui sügav see oli siis, kui ta sellest teist, kolmandat ja neljandat korda läbi
läks? (Vt Hs 47:4–5.) Mis on see tõde, mida need salmid templi kohta räägi-
vad? (Mida sagedamini me templis käime, seda enam tunneme elus templi
väge.)

• Templis õpetatakse imelisi tõdesid, paljusid neist sümbolite abil. Mida me
peaksime tegema, kui meie arusaamine nendest tõdedest või templitalitustest
ulatub esmalt vaid „luupeksedeni”? (Vt Hs 47:2–5. Me peaksime „jõest” üha
uuesti läbi minema ehk teiste sõnadega käima templis nii sageli kui võimalik.)

Jeruusalemm

Surnumeri

Judea lagendik

44. õppetund
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Kokkuvõte Räägi tunnis osalejatele, et Issand on kutsunud templit „tänuavaldamise pai-
gaks” (ÕL 97:13). Väljenda oma tänu templiga kaasnevate õnnistuste eest ja pa-
lu, et tunnis osalejad räägiksid oma tänutundest seoses templiga. Tunnista, et
nii nagu templist voolanud vesi Hesekieli nägemuses parandas Judea tasandikku
ja Surnumerd, nii tervendab ja puhastab Jeesuse Kristuse evangeelium meid, kui
me sellest osa saame.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Ma armastan su koja asukohta” (Laulud 26:8)

Paljudes lauludes mainitakse õnnistusi, mida annab templiskäimine, ja räägitak-
se imelisest armastusest ja tänutundest templi vastu. Kui arutamisele tulevad
järgmised pühakirjasalmid, võid paluda mõnel tunnis osalejal rääkida oma
tänutundest templi vastu.

Laulud 24:3–4
Laulud 26:6–8
Laulud 27:1, 4–6
Laulud 65:5
Laulud 84
Laulud 122
Laulud 134

2. „Meie liikmesuse suur võrdkuju”

President Howard W. Hunter ütles: „Ma kutsun viimse aja pühasid üles võtma
Issanda templit oma liikmesuse suure võrdkujuna. Minu sügavaimaks südame-
sooviks on, et iga Kiriku liige oleks vääriline templisse minema. Issandal oleks
hea meel, kui iga täiskasvanud liige oleks kehtiva templisoovituse vääriline ja
kannaks seda endaga. Kõik, mida me peame ja ei pea tegema, et templisoovituse
väärilised olla, on just needsamad asjad, mis annavad meile kindluse, et olla
õnnelikud inimese ja perena” (Conference Report, okt 1994, lk 8; või Ensign,
nov 1994, lk 8).

• Kuidas me saame teha templist „oma liikmesuse suure võrdkuju” Kirikus?
Kuidas selline suhtumine templisse mõjutab meie suhtumist ellu ja meie
pühendumist Issanda tööle?
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45.
õppetund

„Kui ma hukkun, 
siis hukkun”
Tn 1; 3; 6; Est 3–5; 7–8

Eesmärk Aidata tunnis osalejatel elada julgelt evangeeliumi reeglite järgi.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Tn 1. Taaniel ja tema sõbrad ei ole nõus end „roojastama” (rüvetama) ku-
ningas Nebukadnetsari toiduga (1:1–16; märgi, et taimetoitu valmistati
teraviljast ja mitmesugustest söödavatest seemnetest). Issand õnnistab
Taanieli ja tema sõpru hea tervise ja tarkusega (1:17–21).

b. Tn 3. Sadrak, Meesak ja Abednego ei ole nõus kummardama kuningas
Nebukadnetsari kuldkuju (3:1–12). Nebukadnetsar heidab nad tulisesse
ahju ja Issand päästab nad surmast (3:13–30).

c. Tn 6. Kuningas Darjavese mehed veenavad kuningat jõustama keelu, et
kolmekümne päeva jooksul et tohi keegi paluda midagi mõnelt jumalalt
või inimeselt, vaid ainult kuningalt (6:2–10). Kuninga keelust hoolimata
palvetab Taaniel Jumala poole (6:11–14). Karistuseks heidetakse Taaniel
lõukoerte auku (6:15–18). Issand saadab ingli Taanieli kaitsma (6:19–24).

d. Est 3–5; 7–8. Mordokai ei nõustu Haamanit kummardama (3:1–4). Haaman
veenab kuningas Ahasverost andma välja seaduse, mis käsib hukata kõik
juudid kuningriigis (3:5–14). Ester saab teada, et Haaman kavatseb tema
rahva hukata, ning riskides eluga, läheb kuningalt abi paluma (4:1–17).
Kuningas võtab Estri vastu ja tulles vastu naise palvele, lubab koos
Haamaniga tema valmistatud peole tulla (5:1–8). Peol paljastab Ester
Haamani salaplaani juudid hävitada (7:1–6). Kuningas laseb Haamani üles
puua (7:7–10). Kuningas avaldab Mordokaile austust ja rahuldab Estri palve
Haamani seadus tagasi võtta (8:1–17).

2. Täiendav lugemine: Tn 5; Est 1–2; 6; 9–10.

3. Kui oled otsustanud kasutada tähelepanu koondavat tegevust, palu, et kaks
tunnis osalejat valmistuksid rääkima mõnest juhtumist, kus neil või mõnel
nende tuttaval on tulnud näidata üles julgust, et Issandale kuuletuda.

4. Kui võimalik, kasuta tunnis mõnda järgmistest piltidest: „Taaniel keeldub
kuninga toidust ja veinist” (62094; Kunstitööd evangeeliumist; 114), „Kolm
meest tulises ahjus” (62093; Kunstitööd evangeeliumist; 116) ja „Taaniel
lõukoerte augus” (62096; Kunstitööd evangeeliumist; 117).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Palu, et ülesande saanud tunnis osalejad räägiksid lühidalt mõnest juhtumist,
kus neil või mõnel nende tuttaval on tulnud näidata üles julgust, et Issandale
kuuletuda.



Kui nad on oma jutustused lõpetanud, selgita, et käesolevas õppetunnis tuleb
juttu kuuest Vana Testamendi tegelasest, kes näitasid üles suurt julgust, et
Issandale kuuletuda.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Taaniel ja tema sõbrad ei ole nõus sööma kuningas Nebukadnetsari toitu.
Neid õnnistatakse hea tervise ja tarkusega.

Õpeta ja aruta Tn 1.

Taaniel viidi poisipõlves Jeruusalemmast vangina Paabelisse. Tema ja teised loo-
tustäratavad heebrea noored, sealhulgas tema sõbrad Sadrak, Meesak ja
Abednego, omandasid hariduse kuningas Nebukadnetsari õukonnas.

• Millise ettepaneku tegid Taaniel ja tema sõbrad, kui neile kuninga roogasid ja
viina pakuti? (Vt Tn 1:8–14.) Millega neid õnnistati Issanda terviseseadusele
kuuletumise eest? (Vt Tn 1:15, 17, 20.) Mille poolest sarnanevad neile antud
õnnistused lubadustega, mida Issand annab meile, kui Tarkuse Sõnale kuule-
tume? (Vt ÕL 89:18–20.)

Vanem Boyd K. Packer õpetas: „Ma olen saanud teada, … et Tarkuse Sõna põhi-
eesmärk on seotud ilmutusega. Me õpetame teid väiksest peale mitte jooma
teed, kohvi, alkoholi, mitte tarbima tubakat, uimasteid ega muid aineid, mis
rikuvad teie tervist… Kui keegi, kes on nende ainete mõju all, ei suuda õieti
jälgida lihtlabast jutuajamistki, kuidas suudaks ta siis reageerida vaimsetele
õhutustele, mis puudutavad kõige õrnemaid tundemeeli? Kuigi Tarkuse Sõna
on tervise seadusena hindamatu väärtusega, on see teile vaimselt veelgi väär-
tuslikum kui füüsiliselt” (Conference Report, okt 1979, lk 28–29; või Ensign,
nov 1979, lk 20).

• Kuidas peaksime seda lugu silmas pidades käituma, kui tunneme sundust te-
ha midagi sellist, mida me tegema ei peaks? (Vt Tn 1:5, 8.) Millised tänapäeva
olukorrad nõuavad meilt julgust Issanda käskudele kuuletuda? Kust ammuta-
da vajalikku julgust, et sellistes olukordades kuulekaks jääda?

2. Issand ei lase Sadrakil, Meesakil ja Abednegol tulises ahjus surra ning
päästab nad.

Õpeta ja aruta Tn 3.

• Kuningas Nebukadnetsar andis käsu, et igaüks, kes ei kummarda tema kuld-
kuju, visataks tulisesse ahju (Tn 3:1–6). Kuidas Sadrak, Meesak ja Abednego
sellele käsule reageerisid? (Vt Tn 3:12.) Mida tegi Nebukadnetsar, kui sai tea-
da, et nad tema kuldkuju kummardada ei tahtnud? (Vt Tn 3:13–15, 19–20.)

• Mida ütlesid Sadrak, Meesak ja Abednego, kui kuningas ähvardas nad tulises-
se ahju heita? (Vt Tn 3:16–18.)

Vanem Neal A. Maxwell on öelnud: „Meid ei päästeta alati lähiprobleemidest,
aga meid päästetakse igikestvast surmast! Vahepeal aga suudame me tänu
lootusele öelda needsamad kolm sõna, mida ütlesid need kolm vaprat meest
aastasadade eest. Nad teadsid, et Jumal võib nad tulisest ahjust päästa, kui Ta
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seda heaks arvab. „Aga kui mitte,” ütlesid nad, teeniksid nad Teda sellele vaa-
tamata!” (Conference Report, okt 1994, lk 45; või Ensign, nov 1994, lk 35.)

• Mida õpime Sadraki, Meesaki ja Abednego vastusest Issanda käskudele kuule-
tumisest? (Sadrak, Meesak ja Abednego tahtsid Issandale kuuletuda olenemata
sellest, kas Ta neid kaitseb või mitte. Meie kuulekus ei tohiks sõltuda sellest,
kas Issand vastab meile loodetud õnnistustega loodetud ajal või mitte.)
Milline oht kaasneb sellega, kui kuuletuda Issandale vaid sellepärast, et oota-
me Temalt vastu teatud õnnistusi?

• Mis juhtus, kui Sadrak, Meesak ja Abednego ahju visati? (Vt Tn 3:21–27.) Kes
oli ahjus koos nendega? (Vt Tn 3:25.) Kuidas Päästja meid aitab, kui pöördu-
me oma katsumustes Tema poole?

• Millist mõju avaldas Sadraki, Meesaki ja Abednego vaprus Nebukadnetsarile?
(Vt Tn 3:28–30.) Kuidas mõjutavad meie teod kaaskodanike suhtumist
Kirikusse?

3. Taaniel palvetab kuninga keelust hoolimata ja ta heidetakse lõukoerte
auku. Issand saadab ingli Taanieli kaitsma.

Õpeta ja aruta Tn 6.

Pärast kuningas Nebukadnetsarit sai kuningaks tema poeg Belsassar. Kui
Belsassar tapeti, sai „meedlane Daarjaves … kuningriigi enesele” (Tn 6:1) ja
Taaniel edutati väga tähtsale ametikohale. (NB! Meedlane Daarjaves ei ole see
kuningas Daarjaves, kes valitses pärast Koorest Pärsia riiki ja kelle poole pöördu-
sid juudid abipalvega, kui nad templit taastasid. Vt Esr 4–6; 47. õppetund ja PJ,
„Daarjaves”.)

• Miks tahtsid kuninga ametikandjad ja asehaldurid leida Taanieli vastu mida-
gi, mida talle süüks võiks panna? (Vt Tn 6:2–6. Neil oli kade meel, et kunin-
gas Taanieli esile tõstab ja kartsid, et kuningas talle veelgi enam võimu võib
anda.) Millist seadust veensid nad kuningat välja andma? (Vt Tn 6:7–10.
Teades, et Taaniel regulaarselt palvetab, veensid nad kuningas Daarjavest
jõustama seaduse, mis keelas kolmekümne päeva jooksul paluda midagi mõ-
nelt jumalalt või inimeselt. Paluda tohtis ainult kuningalt. Need, kes keelust
üle astuvad, heidetakse lõukoerte auku.)

• Kuidas Taaniel kuninga keelule reageeris? (Vt Tn 6:11.) Mida õpetab meile
Taanieli reageering palve tähtsusest? (Palve oli Taanieli jaoks nii tähtis, et ta
palvetas isegi siis, kui see ohustas tema elu.) Palu tunnis osalejatel mõtiskleda
selle üle, kui oluline on meie jaoks see, et võime oma Taevase Isa poole palve-
tada.

• Millised tunded valdasid kuningas Daarjavest, kui ta mehed teatasid, et nägid
Taanieli palvetamas? (Vt Tn 6:13–16.) Kuidas näitas kuningas oma usku
Jumalasse? (Vt Tn 6:17, 19.)

• Kuidas õnnistas Issand Taanieli lõukoerte augus? (Vt Tn 6:20–24.) Millist mõ-
ju avaldasid Taanieli usk ja vaprus kuningas Daarjavesele ja kuningriigi rahva-
le? (Vt Tn 6:25–29.)

Vanem L. Tom Perry on öelnud: „Taanieli teenimisest polnud kasu üksnes ku-
ningale, vaid Taanieli usu tõttu Issandasse avaldas see mõju kogu riigile.
Kuningas saatis välja läkituse, et kogu kuningriigi rahvas peab kummardama

45. õppetund
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õiget ja elavat Jumalat, seda Jumalat, keda kummardab Taaniel. Kui võimas
oli ühe õigemeelse inimese teenimise vägi, kui see mõjutas nii paljusid
„maailmas”, kus ta elas! Kui mõjukad on meie teenimise tulemused, kui tee-
nime meile kohasel moel „maailmas”, kus elame meie!” (Conference Report,
apr 1988, lk 16; või Ensign, mai 1988, lk 15.)

4. Ester riskib oma rahva päästmise nimel oma eluga.

Õpeta ja aruta Est 3–5; 7–8.

Ester oli juuditar, kes elas õige pisut pärast Taanieli. Kui Estri vanemad surid,
võttis tema sugulane Mordokai ta endale kasvatada. Ester oli väga ilus ning
Pärsia ja Meeda kuningale Ahasverosele avaldas tema ilu sellist mõju, et ta tegi
temast oma kuninganna.

• Kuningas Ahasveros ülendas Haamani oma kõige kõrgemaks vürstiks (Est 3:1).
Kuidas näitas Mordokai üles julgust, kui kuningas käskis temal ja teistel
sulastel Haamanit kummardada? (Vt Est 3:2–4.) Kuidas Haaman sellele rea-
geeris? (Vt Est 3:5–14. See täitis Haamani vihaga ja ta veenis kuningat tegema
korralduse, et „üks rahvas” – kõik juudid kuningriigis – hukataks.)

• Kui Ester sai teada juutide leinast, saatis ta käskjala Mordokailt järele uurima,
mis lahti (Est 4:1–6). Mida Mordokai Estrilt palus? (Vt Est 4:7–9.) Miks oli
Estril ohtlik siseõue kuningaga rääkima minna? (Vt Est 4:10–11. Seadus lubas
kuningal surmata kõik, kes kutsumata tema juurde tulid.)

• Millise sõnumi saatis Mordokai Estrile, kui ta sai teada, miks Ester kuninga
juurde mineku pärast mures on? (Vt Est 4:13–14.) Millised tunded võisid val-
lata Estrit, kui ta mõtles võimalusele, kas ta „mitte ei olegi just selle asja pä-
rast pääsenud kuninglikku seisusesse”? (Est 4:14). Kuidas võime meie saada
kinnitust, et meiegi elul on eesmärk? Kuidas võib see kinnitus meid aidata?

• Mida palus Ester oma ümmardajatelt ja kohalikelt juutidelt, kui ta kuninga
juurde minekuks valmistus? (Vt Est 4:16.) Kuidas saavad paljude inimeste
ühine paastumine ja palved meid aidata?

• Teatades oma kavatsusest kuninga juurde minna, ütles Ester: „Kui ma huk-
kun, siis hukkun!” (Est 4:16) Võrrelge seda avaldust Sadraki, Meesaki ja
Abednego avaldusega enne nende ahju heitmist. (Vt Tn 3:17–18.) Kuidas
näitas see avaldus Estri pühendumust oma rahvale ja Jumalale?

• Kui Ester läks kuninga jutule, võttis kuningas ta vastu ja lubas rahuldada kõik
tema palved (Est 5:1–3). Ester palus, et kuningas tuleks koos Haamaniga tema
korraldatud peole (Est 5:4–8). Mida palus Ester kuningalt teisel peopäeval? 
(Vt Est 7:3–4.) Mida tegi kuningas, kui sai teada, et rahvas, kelle hukkamiseks
Haaman salaplaani pidas, olid juudid? (Vt Est 7:5–10.)

• Haaman poodi üles, kuid korraldus kõik juudid tappa, oli jõudnud juba ku-
ningriigi igasse nurka. Mida Ester kuningal teha palus? (Vt Est 8:5–6.) Millised
õnnistused said osaks juutidele Estri vapruse ja usu tõttu? (Vt Est 8:16–17.)
Millised õnnistused on saanud osaks teile teiste vapruse ja usu tõttu?

• Milliste väljakutsetega seisame me silmitsi tänapäeval, mis nõuavad meilt sa-
masugust vaprust, nagu näitas üles Ester? Milliseid õnnistusi saame, kui püüa-
me teha õigesti ka siis, kui seisame silmitsi keeruliste tagajärgedega?
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Kokkuvõte Tunnista, et Issand õnnistab meid, kui näitame üles julgust astuda välja tõe
kaitseks. Innusta klassi järgima Taanieli, Sadraki, Meesaki, Abednego, Estri ja
Mordokai eeskuju.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Südikas kuuletumine tasutakse ülimate õnnistustega

• Mida oli Taanielil, Sadrakil, Meesakil, Abednegol, Estril ja Mordokail ühist?
(Neil kõigil jagus südikust teha seda, mis on õige, isegi kui nad sellega oma
eludega riskisid.) Milliste olukordadega olete kokku puutunud teie, kus teil on
tulnud otsustada, kas astuda või mitte välja selle eest, mida teate olevat õige?

Tunnista, et Issand õnnistab meid, kui püüame käskudest kinni pidada. Need
õnnistused ei pruugi jõuda meieni kohe. Selgituseks võid arutada klassiga katsu-
musi, mis said osaks järgmistele piiblitegelastele:

a. Saara sai lapsi alles 90aastasena (1Ms 17:15–17; 21:1–2).
b. Joosepi vennad müüsid ta maha ja hiljem pandi ta veel ka vangi kuriteo eest,

mida ta polnud teinud (1Ms 37:27–28; 39:7–20).
c. Sõber reetis Päästja, Tema üle mõisteti ebaseaduslikult kohut ja Ta löödi risti

(Jh 18–19).
d. Nefi vennad lõid teda ja sidusid ta köitega kinni (1Ne 3:28; 18:10–11).
e. Alma ja Amulek olid sunnitud pealt vaatama, kuidas naised ja lapsed oma

tõekspidamiste eest surnuks põletati (Al 14:8–11).
f. Joseph Smith pandi vangi ja ta suri märtrisurma (ÕL 135).

• Miks lasi Issand neil niimoodi kannatada? Mis andis neile jõudu sellistele kat-
sumustele vastu pidada? Mida me saame õppida nende eeskujust?

2. Tõe kaitsmine

Palu tunnis osalejatel mängida läbi erinevaid olukordi, kus neil on vaja astuda
välja oma tõekspidamiste kaitseks. Mõtle, millised olukorrad oleksid sinu klassi-
le kõige sobivamad. Abiks võivad olla järgmised soovitused:

a. Sõber halvustab kedagi ja õhutab ka sind seda tegema.
b. Keegi soovitab sul kuulata sündsusetut muusikat.
c. Keegi kutsub sind pühapäeval pärast kirikut restorani.
d. Keegi pakub sulle alkoholi või muud sellist, mis on vastuolus Tarkuse Sõnaga.

45. õppetund
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46.
õppetund

„Kuningriik, mis jääb 
igavesti hävitamatuks”

Tn 2

Eesmärk Tugevdada tunnis osalejate tunnistust Jeesuse Kristuse taastatud Kirikust ja
innustada neid osalema Jumala kuningriigi ülesehitamisel maa peal.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Tn 2:1–23. Kuningas Nebukadnetsar näeb und ja käsib oma nõuandjatel se-
da kirjeldada ja ära seletada (2:1–13). Taaniel palvetab sõpradega ja Jumal
ilmutab talle unenäo ja selle tähenduse (2:14–23).

b. Tn 2:24–49. Taaniel selgitab, et kuningas Nebukadnetsari unenägu ennus-
tab suurtele kuningriikidele maa peal tõususid ja langemisi ning Jumala
kuningriigi võitu kõikide teiste kuningriikide üle viimsel ajal.

2. Täiendav lugemine: ÕL 65.

3. Palu, et kaks või kolm tunnis osalejat valmistuksid jagama lühikest tunnistust
Kiriku õigsusest.

4. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, joonista enne tunni algust suu-
remale paberilehele või tahvlile järgmine tabel.

5. Kui kasutad joonist „Nebukadnetsari unenägu” (vt lk 214), joonista see enne
tunni algust suuremale pabelilehele või tahvlile. Kuningriikide nimed märgi
juurde alles siis, kui joonist arutama hakkate.

6. Kui võimalik, kasuta tunnis pilti „Taaniel selgitab Nebukadnetsari unenäo”
(62531; Kunstitööd evangeeliumist; 115).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Juhi klassi tähelepanu paberilehele või tahvlile joonistatud tabelile:

1024719710

33430718830100

2 5812 1501 218104230

100884416101

üle 
11 000 000

9 340 8984 639 822670 017133 6286

20001995198019301880
6. aprill
1830



• Mida need numbrid teie arvates tähendavad?

Anna tunnis osalejatele mõtlemiseks paar minutit aega. Seejärel täida tabel,
nagu näidatud allpool:

(Praegust hetke kajastavad statistilised andmed on ära toodud Kiriku viimase aja
väljaannetes. Soovi korral lisa tabelile veel üks veerg nende andmete jaoks.)

Palu klassil kommenteerida Kiriku liikmeskonna kiiret kasvu. Selgita, et selles
õppetunnis räägitakse vana aja prohvetist Taanielist, kes nägi ette Jumala ku-
ningriigi – Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku võidukäiku maa peal.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Taaniel saab ilmutuse, milles talle näidatakse kuningas Nebukadnetsari
unenägu ja öeldakse, mida see tähendab.

Õpeta ja aruta Tn 2:1–23.

Kuningas Nebukadnetsar nägi ühel ööl murettegevat und. Ta pani proovile 
oma nõuandjad ja ütles neile, et on unenäo ära unustanud ning andis neile kä-
su unenägu koos selle tähendusega ilmsiks teha (Tn 2:2–5). Kui nõuandjad ütle-
sid, et ei oska unenägu seletada, andis Nebukadnetsar korralduse kõik Paabeli
targad, kaasa arvatud Taaniel ja tema sõbrad, hukata (Tn 2:10–13). Kui kuninga
ihukaitsepealik tuli Taanielile järele, et teda hukkamisele viia, läks Taaniel ku-
ninga juurde ja palus aega unenäo seletamiseks (Tn 2:14–16).

• Kuidas valmistus Taaniel kuninga unenägu seletama? (Vt Tn 2:17–18. Ta pa-
lus, et tema sõbrad palvetaksid koos temaga.) Kuidas on pereliikmete ja sõpra-
de palved teid aidanud?

• Kuidas Taanieli ja tema sõprade palvetele vastati? (Vt Tn 2:19, 27–28.) Mida
tegi Taaniel pärast seda, kui oli kuninga unenäo kohta nägemuse saanud? 
(Vt Tn 2:20–23.) Mida räägivad tema sõnad tema tunnetest Jumala vastu?
Miks on tähtis Issandale tänulikkust näidata? Kuidas näidata Talle oma
tänulikkust?

1024719710Tegutsevaid
templeid

33430718830100Misjoneid

2 5812 1501 218104230Vaiu

100 (61
täielikku ja
39 osalist
tõlget)

88 (39
täielikku ja
49 osalist
tõlget)

4416101Keeli, 
milles 
on välja
antud
Mormoni
Raamat

üle 
11 000 000

9 340 8984 639 822670 017133 6286Kiriku
liikmeid

20001995198019301880
6. aprill
1830
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• Võrdle omavahel allikaid, mille poole Taaniel ja Nebukadnetsar pöördusid,
kui küsimustele vastuseid otsisid. (Vt Tn 2:2, 19–23, 28.) Milliste küsitavate
allikate poole pöörduvad inimesed tänapäeval, kui nad vajavad abi rasketele
küsimustele vastamisel või otsuste tegemisel? Mis ei lase paljudel inimestel
sellistes olukordades Jumalalt juhatust otsida?

2. Taaniel kirjeldab ja selgitab kuningas Nebukadnetsari unenägu.

Õpeta ja aruta Tn 2:24–49.

• Kuidas kirjeldas Taaniel suurt kuju, mida kuningas oli oma unenäos näinud?
(Vt Tn 2:31–33. Näita pilti „Taaniel selgitab Nebukadnetsari unenäo” või
omaenda joonistust, mille siintoodud näidise järgi teinud oled.)

• Mida kujutasid endast kuju erinevad osad? (Vt Tn 2:36–43. Need kujutasid
erinevaid kuningriike, mis maailmas üksteise järel esile kerkivad.)

Kanna kuningriikide nimed joonisele. Loe ette president Spencer W. Kimballi
asjakohane selgitus:

a. Kullast pea kujutas Nebukadnetsarit ja tema Paabeli kuningriiki.
b. Hõbedast rind ja käsivarred kujutasid Koorest ning tema Meeda ja Pärsia

kuningriiki.
c. Vasest kõht ja reied kujutasid Filippust ja Aleksander Suurt ning Kreeka või

Makedoonia kuningriiki.
d. Rauast sääred kujutasid Rooma keisririiki.
e. Rauast ja savist jalad kujutasid rühma Euroopa rahvaid. (Conference

Report, apr 1976, lk 10; või Ensign, mai 1976, lk 8.)

• Mis hävitas maiseid kuningriike sümboliseerinud kuju Nebukadnetsari une-
näos? (Vt Tn 2:34–35.) Mida kujutas „üks kivi, [mis] käte abita mäest lahti
murdus”? (Vt Tn 2:44–45; ÕL 65:2.)

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kirik

„Üks kivi käte abita lahti murdus”
(Tn 2:34)

Nebukadnetsar
Paabel

Koores
Meeda ja Pärsia

Filippus ja Aleksander Suur
Kreeka

Rooma keisririik

Rühm Euroopa rahvaid

Nebukadnetsari unenägu (Tn 2:31–45)
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President Kimball õpetas: „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik taastati
1830. aastal. See ongi see Jumala püstitatud kuningriik, mis jääb igavesti kest-
ma, mida ei saa kõrvale tõrjuda, ning see kivi, mis käte abita mäest lahti mur-
dus, millest saab suur mägi ja mis täidab kogu maa” (Conference Report, apr
1976, lk 10; või Ensign, mai 1976, lk 8–9).

• Mida kuulutas Taaniel Kiriku kohta viimsel ajal? (Vt Tn 2:34–35, 44.)

Soovi korral kirjuta tahvlile järgmised prohvetlikud kuulutamised. Taaniel
kuulutas prohvetlikult, et Kirik:

a. „[Murdub] käte abita lahti” (Tn 2:34).
b. Sellest saab „suur mägi ja see täi[dab] kogu maa” (Tn 2:35).
c. „Jääb igavesti hävitamatuks” (Tn 2:44).
d. Selle „valitsust ei anta teisele rahvale” (Tn 2:44).
e. „Hävitab kõik [teised] kuningriigid” (Tn 2:44).
f. „Püsib igavesti” (Tn 2:44).

• Mida tähendab, et kivi „käte abita lahti murdus”? (Vt Tn 2:34. See ei olnud
inimkätega tehtud.) Kuidas seletada, et Jeesuse Kristuse taastatud Kirik on
nagu kivi, mis käte abita lahti murdus?

Vanem Joseph B. Wirthlin ütles: „Meie Issand ja Päästja seisab selle Kiriku ees-
otsas ja juhib seda oma teenijate kaudu. See on Issanda Kirik; see ei ole ini-
meste kirik” (Conference Report, okt 1993, lk 4; või Ensign, nov 1993, lk 5).

• Kuidas on Taanieli prohvetlik kuulutamine, et Kirik „täidab kogu maa” ja
„jääb igavesti hävitamatuks” tänapäeval täitumas? (Viita soovi korral teisele
tabelile tähelepanu koondavas tegevuses.)

President Gordon B. Hinckley tunnistas: „See Kirik on õige. See ei alistu ühe-
legi tormile. See peab vastu kauem kui kõik kriitikud, kes tõusevad seda pilka-
ma. Selle asutas Jumal, meie Igavene Isa, et õnnistada oma poegi ja tütreid
kõikide põlvkondade vältel. See kannab Tema nime, kes seisab selle Kiriku
eesotsas – Issanda Jeesuse Kristuse, maailma Päästja nime. Seda juhitakse ja
viiakse edasi preesterluse väega. See on maailmale veel üheks tunnistuseks
Issanda jumalikkuse kohta. Mu sõbrad, olge ustavad! Olge truud! Olge lojaal-
sed suurtele Jumala asjadele, mis on tehtud ilmsiks käesoleval evangeeliumi
ajajärgul!” (Keep the Faith. – Ensign, sept 1985, lk 6.)

• Mida me saame teha, et osaleda Jumala kuningriigi ehitamisel oma kodus,
oma kodukandis, kogu maailmas?

Palu ülesande saanutel tunnistada lühidalt Kiriku õigsusest.

Kokkuvõte Tunnista, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on Jumala kuningriik maa
peal ja et seda juhib Jeesus Kristus. Innusta klassi võtma osa Jumala kuningriigi
ehitamisest maa peal.

46. õppetund
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47.
õppetund

„Võtkem kätte ja ehitagem”

Esr 1–8; Ne 1–2; 4; 6; 8

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid ehitama üles Siionit ja näitama üles kristlikku armas-
tust nende vastu, kes Issanda tööle vastu seisavad.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt järgmisi pühakirjasalme:

a. Esr 1–6. Kuningas Koores loeb oma nime Jesaja prohvetlikes kuulutamistes ja
tahab täita Issanda tahet. Ta vabastab juudid Paabeli vangipõlvest ning kut-
sub neid Jeruusalemma naasma ja templit taastama (Esr 1). Serubbaabeli ja
Jeesua juhtimisel naaseb Jeruusalemma ligikaudu 50 000 inimest ja hakkab
templit uuesti üles ehitama (Esr 2–3). Samaarlased soovivad templi ehitami-
sel abiks olla, kuid neile öeldakse ära ja nad üritavad töid peatada; ehitamine
seiskub (Esr 4). Mõned aastad hiljem innustavad prohvetid Haggai ja Sakarja
juute templi ehitamist jätkama; samaarlased on jätkuvalt selle vastu (Esr 5; vt
ka Hg 1). Kuningas Daarjaves kordab Koorese katset tempel taas üles ehitada.
Tempel saabki valmis ja pühitsetakse u 515 eKr (Esr 6).

b. Esra 7–8. Rohkem kui 50 aastat pärast templi pühitsemist saab Esra Pärsia
kuningalt Artahsastalt loa viia järgmine salkkond juute tagasi Jeruusalemma.
Esra paastub ja palvetab koos oma rahvaga ning Issand kaitseb neid nende
rännakul.

c. Ne 1–2; 3:33–38; 4; 6. Kuulnud, et Jeruusalemma naasnud juudid on „suu-
res õnnetuses ja häbis”, saab Nehemja kuningas Artahsastalt loa minna
Jeruusalemma linnamüüri taastama (Ne 1–2). Juutide vaenlased püüavad
takistada neil müüri taastada. Nehemja jagab ehitajatele kätte relvad ning
töö jätkub kuni müür valmis (Ne 3:33–38; 4; 6).

d. Ne 8. Pärast seda kui müür Jeruusalemma ümber valmis on saanud, loeb
Esra rahvale pühakirju. Kuuldes käsuõpetuse sõnu, puhkeb rahvas nutma ja
soovib nendele kuuletuda.

2. Täiendav lugemine: Hg 1; PJ, „Esra”; PJ, „Nehemja”.

3. Soovi korral võid paluda mõnel tunnis osalejal valmistuda tegema lühiülevaa-
det ajaloolisest taustast esimese pühakirjaloo alguses.

4. Võimalusel kasuta tunnis pilti vana aja templist (62300; Kunstitööd evangee-
liumist; 118).

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Palu kellelgi klassist ette lugeda katkend vanem Dallin H. Oaksi kõnest:

„Me võime … avastada, et üks pühakirjasalm, mis sündis hoopis teisel tagamõt-
tel, hoopis teisel ajastul, annab Püha Vaimu vahendusel edasi väga subjektiivse
sõnumi, mis vastab meie tänapäeva vajadustele… Kui otsime pühakirjadest



sarnasust omaenda elu situatsioonidega, „et see oleks meile kasuks ja õpetuseks”
(1Ne 19:23), õnnistab armas Taevaisa meid nende abil ülimalt isiklikul moel”
(Studying the Scriptures. – Pühalik koosolek Soolajärve Tabernaaklis (Devotional
given in the Salt Lake Tabernacle), 24. nov 1985).

• Olete te kunagi pühakirja lugedes tundnud, et mõni konkreetne pühakirja-
salm puudutab vahetult teid? (Palu, et tunnis osalejad jagaksid oma kogemu-
si.) Mil moel on pühakirjad isiklikult teile elus juhatust andnud?

Selgita, et selles õppetunnis tulevad arutusele sündmused, millele andis tõuke
mees, kes avastas, et üks 150 aastat enne tema sündi kirja pandud pühakirja-
salm oli suunatud just nimelt temale. Selles mainiti lausa tema nime!

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Kuningas Koores lubab juutidel naasta Jeruusalemma templit taastama.

Õpeta ja aruta Esr 1–6.

Tee lühiülevaade käsitlemisele tuleva materjali ajaloolisest taustast või lase seda
teha tunnis osalejal, kellele selle eelnevalt ülesandeks olid teinud:

Aastal 721 eKr, kui Iisraeli kuningriik (Põhjakuningriik ehk kümme suguharu)
Assuri vangistusse langes, oli Assuri suurriik maailma vägevaim. Aastaks 612 eKr
oli aga Assuri suurriik babüloonlaste poolt hävitanud. Paabel valitses kuningas
Nebukadnetsari juhtimisel enamiku maade üle, mis assurlased olid vallutanud.
Juuda kuningriik (Lõunakuningriik) oli Paabeli valduses u 605. aastast eKr, kui
hulk juute vangi langes, kuni 587. aastani eKr, mil hävitati Jeruusalemm.

Pärast Nebukadnetsari surma 562 eKr hakkas Paabeli võim kiiresti kahanema.
Aastal 539 eKr langes Paabel meedlaste ja pärslaste kätte, kes Koorese juhtimisel
ühte olid heitnud. Vastupidiselt Nebukadnetsarile, kes vallutatute vastu halas-
tust ei tundnud, oli Koores heatahtlik valitseja. Näidates anastatud rahvaste
vastu üles lahkust, austades nende usulisi tõekspidamisi, võitis Koores nende
poolehoiu.

Peagi pärast Paabeli vallutamist andis Koores korralduse taastada Jeruusalemma
tempel. Ta kutsus oma riigi juute naasma Jeruusalemma ja taastama templi. Ta
tagastas kuld- ja hõbeanumad, mis Nebukadnetsari sõjasalgad olid templilt rii-
sunud. (Vt 2Aj 36:22–23; Esr 1:1–3, 7. Jeremija prohvetlikus kuulutamises, mil-
lele nendes salmides viidatakse, öeldakse, et pärast 70 aastast Paabeli vangistust
naasevad juudid Jeruusalemma; vt Jr 25:11–12; 29:10.)

• Mis ajendas Koorest Jeruusalemma templit taastama? (Vt Esr 1:1–2.) Kuidas
Koores teadis, et just seda Issand temalt ootas? Koorese sõnad, mis on üles
tähendatud Esr 1:2, viitavad prohvetlikule kuulutamisele Js 44:28, kus maini-
takse Koorest nimepidi (vt ka Js 45:1–5; selgita, et kuigi Koorese lugu eelneb
Vanas Testamendis Jesaja raamatule, elas Jesaja tegelikult u 150 aastat enne
Koorese sündi). Vana-aja juudi ajaloolane Josephus Flavius on tähendanud, 
et Koores luges Jesaja prohvetlikest kuulutamistest oma nime, tundis Issanda
Vaimu puudutust ja otsustas kirjutatu täide viia (The Works of Flavius Josephus.
– Antiquities of the Jews, tõlkinud William Whiston, kuupäev puudub, 11. raa-
mat, 1. ptk, lõigud 1–2).
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• Mis tunne teil oleks, kui leiaksite pühakirja lugedes prohvetikust kuulutami-
sest oma nime ja eesootavate tegude kirjelduse?

Kui Serubbaabel ja Jeesua olid esimesed juudid Jeruusalemma tagasi juhatanud,
leidsid nad eest samaarlased. Selgita, et samaarlased olid iisraellaste järeltulijad,
kelle esivanemad olid vangistajate käest põgenenud ning abiellunud assurlaste
ja babüloonlastega, kelle kuningad olid saatnud maad enda valdusesse võtma.

• Mida palusid samaarlased koju naasnud juutidelt? (Vt Esr 4:1–2.) Kuidas juu-
did nende palvele vastasid? (Vt Esr 4:3. Juudid ei lubanud samaarlastel templi
taastamise juurde appi tulla, sest ei pidanud neid õigeteks iisraellasteks.) Mida
samaarlased tegid, kui juudid nende abist keeldusid? (Vt Esr 4:4–7, 11–24.
Nad püüdsid templi taastamist peatada, esitades Koorese järel ametisse aseta-
tud kuningatele kaebuse.)

• Tööd templi taastamisel seiskusid. Mis innustas juute mõned aastad hiljem
tööd jätkama? (Vt Esr 5:1–2; Hg 1. Prohvetid Haggai ja Sakarja andsid inspi-
reeritud juhatust.) Mida ütles Issand Haggai suu kaudu Jeruusalemma juutide-
le templi kohta? (Vt Hg 1:3–4, 7–8.) Milline juutide seas levinud hoiak mõjus
templi taastamisele takistavalt? (Vt Hg 1:2.) Millised hoiakud ei lase meil kor-
rapäraselt templis käia ja teenida?

• Ehitamise jätkudes püüdsid samaarlased taas templi taastamist peatada. Juudid
aga selgitasid kuningas Daarjavesile Koorese korraldust ja too lubas tööd jätka-
ta (Esr 5–6). Mida tegid juudid, kui tempel valmis sai? (Vt Esr 6:15–22.)

2. Esra juhtimisel naaseb Jeruusalemma veel üks salkkond juute.

Õpeta ja aruta Esr 7–8.

• Nii nagu Issand oli varem kuningas Koorese südant liigutanud juute vabasta-
ma, nõnda liigutas ta ka kuningas Artahsasta südant laskma Esral juutidega
Jeruusalemma naasta (Esr 7:27–28; vt ka s-d 11–26). Too näiteid selle kohta,
kuidas Issand on pehmendanud riigijuhtide südameid Kiriku suhtes viimsel
ajal. (Vt nt Thomas S. Monson. Conference Report, apr 1989, lk 65–69; või
Ensign, mai 1989, lk 50–53.) Mida võiksime teha meie, et pehmendada riigi-
juhtide südameid Kiriku suhtes? (Võimalikud vastused: riigi seadustele kuule-
tumine; head teod; valmistumine evangeeliumi jutlustamiseks kogu
maailmas; palvetamine, et Issand pehmendaks juhtide südant. Vt ÕL 58:21,
27; 98:4–6.)

• Mida tegi Esra, et tema juhtida olnud juutidel oleks turvaline Jeruusalemma
naasta? (Vt Esr 8:21–23, 31.) Kuidas on teid, teie perekonda, teie tuttavaid õn-
nistatud paastumise läbi?

3. Nehemja läheb Jeruusalemma ja juhatab rahvast linnamüüride taastami-
sel, et linna kaitsta.

Õpeta ja aruta Ne 1–2; 3:33–38; 4; 6. Soovi korral märgi, et Nehemja oli Pärsia
kuninga Artahsasta joogikallajate ülem. See oli väga usaldusväärne ja vastutusri-
kas ametikoht: Nehemja pidi kindlustama, et kuninga toit ja jook oleksid
söömis- ja joomiskõlblikud. Kuigi Nehemjal oli Pärsias tähtis ametikoht, hoolis
ta oma rahvast Jeruusalemmas ja püüdis neid aidata, kui nende raskest olukor-
rast kuulis.
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• Mida Nehemja tegi, kui oma rahva raskest olukorrast Jeruusalemmas kuulis?
(Vt Ne 1:4–11; 2:1–5.) Kuidas reageeris kuningas Artahsasta Nehemja palvele?
(Vt Ne 2:6–8. Kuningas lubas Nehemjal minna, andis talle kaasa valvurid ja
kaitsesalga ning lubas linnamüüride taastamiseks metsast puid võtta.) Mida
me saame Nehemjalt õppida, mis annaks meile juhatust, kui teiste kannatu-
sed meile muret valmistavad?

• Mida Nehemja tegi, et innustada rahvast linnamüüre taastama? (Vt 
Ne 2:17–18.) Miks on tõest tunnistamisel ja vaimsetest kogemustest
rääkimisel nii suur vägi ergutada teisi head tegema? Kuidas on teiste
tunnistus ja vaimsed kogemused inspireerinud teid?

• Sanballat oli Samaaria valitseja ning tema ja ta rahvas olid Serubbaabeliga
tagasi tulnud juutide vaenlased. Kuidas reageeris Sanballat linnamüüride
taastamisplaanidele? (Vt Ne 2:10, 19; 3:33–35, 4:1–2, 5.) Kuidas reageerisid
juudid nendele püüdlustele müüride ehitamine peatada? (Vt Ne 4:3, 7–9.)

• Mida tegi Nehemja, kui Sanballat palus tal töö katkestada ja temaga kokku
saada? (Vt Ne 6:1–4.) Kuidas püüavad mõned inimesed Kiriku liikmeid täna-
päeval Issanda tööst kõrvale juhtida? Kuidas me peaksime sellele reageerima?

Nõu annab vanem Marvin J. Ashton: „On inimesi ja organisatsioone, kes
püüavad provotseerida meid laimu ja salavihjetega ning sündsusetu jagamise-
ga klassidesse. Rumal on lasta end tänapäeva ühiskonnas närvi ajada, kohuta-
da või solvuda, kuna leidub inimesi, kellele paistab meeldivat meie
seisukohtade ja meie kuuluvuse üle ironiseerida. Meie põhimõtted või käitu-
misnormid ei kaota oma väärtust tülinorivate inimeste avalduste tõttu. Meie
ülesandeks on selgitada oma seisukohti põhjendamise, sõbraliku veenmise ja
faktidega. Meie eesmärk on jääda järeleandmatuks moraaliküsimustes ja usta-
vaks igavestele evangeeliumi tõdedele, ning hoiduda laskumast vaidlusesse
ühegi inimese või organisatsiooniga… Meie ülesandeks on teha ennast kuul-
davaks ja õpetada. Meie ülesandeks pole üksnes tülisid vältida, vaid kõrvalda-
da tülipõhjused juba eos” (Conference Report, apr 1978, lk 10; või Ensign,
mai 1978, lk 8).

4. Inimesed rõõmustavad, kui Esra loeb neile pühakirju.

Õpeta ja aruta Ne 8.

• Mida palus rahvas Esralt, kui linnamüüride taastamisega oli lõpule jõutud?
(Vt Ne 8:1–2. Juhi tähelepanu, et enamus juute olid olnud nii kaua vangistu-
ses, et polnud kunagi kuulnud ega lugenud pühakirju.)

• Kui kaua Esra rahvale pühakirju luges? (Vt Ne 8:3, 17–18.) Kuidas rahvas sel-
lele reageeris? (Vt Ne 8:3, 6, 9, 12.) Kuidas saaksime meie pühakirju lugedes
tähelepanelikumad olla? (Aruta, kuidas pöörata rohkem tähelepanu pühakir-
jadele endile ja Vaimu õhutustele, mis tulevad pühakirjade lugemise läbi.)
Kuidas jõuda selleni, et tunda pühakirju lugedes samasugust indu nagu see
rahvas?

• Mida Esra tegi, et aidata oma rahval pühakirju mõista? (Vt Ne 8:8.) Mis on
aidanud teil pühakirju mõista ja aidata ka oma perel neist aru saada? (Võid
paluda tunnis osalejatel rääkida asjadest, mida nad on teinud, et tõsta nii
omaenda kui oma pere pühakirjade uurimise taset.)

47. õppetund
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• Mida ütlesid Esra ja teised juhid, kui rahvas pühakirju kuuldes nutma puh-
kes? (Vt Ne 8:9–11.) Kuidas on pühakirjad teile rõõmu valmistanud?

Kokkuvõte „Nehemja agarus, võimekus, isetu isamaa-armastus ja ausameelsus äratasid
Juuda uuele, külluslikule elule. Poolteist sajandit varemeis olnud Jeruusalemma
taastamine oli alanud. Koos Nehemjaga asus seda tööd tegema õigemeelne ja
pühendunud preester Esra ning üheskoos õnnestus neil taastada Jeruusalemmas
juudi kogukond” (Old Testament Student Manual: 1 Kings–Malachi, 1982, lk 314).

Selgita, et nii nagu juutide kohuseks oli taastada Jeruusalemm, nõnda on viimse
aja pühade kohuseks ehitada kogu maailmas Siionit. Selle kohustuse täitmisel
on meile abiks pühakirjade õpetused ja templitöö. Tunnista pühakirjade õigsu-
sest ja templitöö tähtsusest.

Tuleta klassile meelde, et on inimesi, kes püüavad Issanda tööd peatada.
Näidakem nende vastu kristlikku armastust, kuid ärgem laskem neil juhtida end
kõrvale Jumala kuningriigi ehitamiselt.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. „Töö on suur ja laialdane ja me oleme hajali” (Ne 4:13)

Jeruusalemma müüri taastades olid juudid piki müüri hajali, töötades üheaeg-
selt erinevate müüriosade juures (Ne 3:1–32; 4:13). Vahel olid nad üksteisest vä-
gagi kaugel, kuid nad kõik töötasid ühe eesmärgi nimel ja koostööd tehes said
nad müüri valmis. Tuleta klassile meelde, et Kirik koosneb kogu maailmas ük-
sustest (nt pered, kogudused, vaiad, ringkonnad, kvoorumid). Vahel tundub,
nagu oleks üks üksus teistest väga kaugel. Kuid kõik pühad töötavad samade
eesmärkide nimel ja kui iga inimene ja iga üksus teeb usinasti tööd, jätkub
Kiriku kasv.

2. „Templid on igaveste lepingute jaoks”

Kui sul on võimalik kasutada videofilmi Family Home Evening Video Supplement 2
(53277), näita sellest templite tähtsuse üle arutledes kuueminutilist lõiku
„Templid on igaveste lepingute jaoks” (Temples Are for Eternal Covenants).

220



221

48.
õppetund

„Jehoova päev, 
suur ja kardetav”
Sk 10–14; Ml

Eesmärk Innustada tunnis osalejaid 1) valmistuma Issanda Jeesuse Kristuse teiseks tule-
miseks, 2) maksma ausalt kümnist ja tegema heldeid annetusi ning 3) saama
osa õnnistustest, mis tulevad preesterluse pitseerimisväest.

Ettevalmistus 1. Uuri palvemeelselt õppetunnis käsitlemisele tulevaid salme Sk 10–14 ja Ml
raamatust.

2. Täiendav lugemine: ÕL 45.

3. Soovi korral võid viited tunni esimeses osas käsitlemisele tulevatele pühakir-
jadele kirjutada eraldi paberilehtedele ja need klassis välja jagada.

4. Kui kasutad tähelepanu koondavat tegevust, võta kaasa pilt „Teine tulemine”
(62562; Kunstitööd evangeeliumist; 238).

5. Muretse kõikide tunnis osalejate tarvis „Uue Testamendi õpik” (31392).
(Kogudus peaks olema tellinud need õpikud koos muude iga-aastaste õppe-
materjalidega; koguduse juhatuse liige peaks andma need Pühapäevakooli
juhatuse kätte.)

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Tundi võiks alustada järgneva (või mõne omapoolse) tegevusega.

Näita pilti „Teine tulemine”. Seejärel küsi:

• Milliseid tundeid äratavad teis sellised sõnad nagu teine tulemine, viimsed päe-
vad või aegade tunnustähed? Pühakirjades kõneldakse teisest tulemisest kui
päevast, mis on „suur ja kardetav” (Ml 3:23). Kuidas saab see päev olla nii
suur kui ka kardetav?

President Ezra Taft Benson ütles: „[Päästja] tulemine saab olema nii hiilgav
kui ka kohutav, sõltudes järelejäänute vaimsest seisundist” (Prepare Yourself
for the Great Day of the Lord. – New Era, mai 1982, lk 49).

Selgita, et selles õppetunnis tulevad arutamisele: 1) Sakarja ja Malakia prohvetli-
kud kuulutamised viimse aja kohta ja 2) meie valmistumine teiseks tulemiseks.

Pühakirjade
arutamine ja
rakendamine

Õpeta järgmisi pühakirjasalme ja aruta, kuidas on need seotud igapäevaeluga.
Innusta tunnis osalejaid rääkima pühakirja põhimõtetega seotud kogemustest.

1. Sakarja ja Malakia kuulutavad prohvetlikult paljudest viimse aja
sündmustest.

Aruta mõnesid Sakarja ja Malakia prohvetlikke kuulutamisi, kus kirjeldatakse
viimsete päevade sündmusi. Kui oled viited pühakirjadele paberilehtedele



kirjutanud, jaga need klassile välja. Palu neil salmid ette lugeda ja öelda, mida
neis õpetatakse. Kui see teave aitab meil valmistuda teiseks tulemiseks, siis aru-
tage, kuidas seda rakendada.

Prohvetlikud kuulutamised, mis on täitunud teiseks tulemiseks valmistumise käigus

a. Ml 3:1. Malakia kuulutas prohvetlikult sõnumitoojast, kes Issanda tulekuks
teed valmistab. Ristija Johannes valmistas teed Issanda surelikuks teenimis-
tööks ja Joseph Smith on see sõnumitooja, kes valmistas teed teiseks tulemi-
seks (vt Mt 11:10; Joseph Fielding Smith. Doctrines of Salvation, koostaja 
Bruce R. McConkie, 3 kd, 1954–1956, 1. kd, lk 193–195, 3. kd, lk 10–14).

b. Ml 3:23–24. Malakia kuulutas prohvetlikult, et prohvet Eelija tuleb enne 
teist tulemist tagasi, et pöörata vanemate südamed laste poole ja laste
südamed oma vanemate poole. See prohvetlik kuulutamine täitus, kui Eelija
ilmus Joseph Smithile Kirtlandi templis ja taastas pitseerimisväe võtmed 
(ÕL 110:13–16). Võimalik rakendus: me peaksime välja uurima oma esivane-
mate nimed ja tegema nende heaks templis talitusi (see teema tuleb hiljem
üksikasjalikumale arutamisele).

• Kuidas aitab meid teadmine, et mõned prohvetlikud kuulutamised teisest tu-
lemisest on juba täitunud?

Prohvetlikud kuulutamised, mis peavad veel täituma enne Päästja tulekut

a. Sk 10:6–8. Juuda ja Joosepi rahvas kogutakse kokku ja Efraimi rahvas saab vä-
gevaks. Issand „vilistab” st kutsub oma rahvast ja kogub nad kokku. Võimalik
rakendus: me saame olla selle kogumise juures abiks, kui jagame teistega evan-
geeliumi.

b. Sk 12:2–3, 8–9. Jeruusalemmas ja selle ümber käib suur sõda, kuid Issand
sekkub ja päästab Jeruusalemma elanikud hävingust. Võimalik rakendus: me
peaksime usaldama Jumalat ja teadma, et Ta kaitseb oma rahvast viimsetel
rasketel päevadel.

c. Sk 14:8. Jeruusalemma templist voolavad välja elavad veed, mistõttu paraneb
Surnumere vesi ja virgub ellu Judea lagendik (vt ka Hs 47:1, 8–9).

• Paljud prohvetlikud kuulutamised viimsete aegade kohta kõnelevad sellistest
tragöödiatest nagu sõda, looduskatastroofid ja vohav pahelisus. Kuidas säilita-
da lootust, kui kuuleme nendest kuulutamistest ja näeme pealt nende täitu-
mist? (Vt ÕL 38:28–30.)

Prohvetlikud kuulutamised, mis täituvad, kui tuleb Päästja

a. Sk 14:3–4. Päästja seisab Õlimäel ja mägi lõheneb pooleks (vt ka ÕL 45:48).
b. Sk 12:10; 13:6. Juudid, kes elavad Jeruusalemma päästmise ajal, näevad

Jeesust Kristust ja kahetsevad kibedasti, et hülgasid rahvana Tema kui Messia
(vt ka ÕL 45:51–53).

c. Sk 13:2. Ebajumalad, roojasuse vaimud ja valeprohvetid hävitatakse.
d. Sk 14:5. Õigemeelsed, kes on maa peal elus, võetakse üles Päästjaga kohtuma.

Õigemeelsed, kes on surnud, tõusevad üles ja võetakse samuti üles Temaga
kohtuma (vt ka ÕL 88:96–98).

e. Sk 14:9. Issand on kogu maa kuningas ja valitseb millenniumi ajal.
f. Sk 14:12–13; Ml 3:13–21. Pahelised hävitatakse ja õigemeelsetele antakse ar-

mu (vt ka 1Ne 22:15–17, 19).
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• Miks on Issand teinud tõeks prohvetlikud kuulutamised viimse aja, teise tule-
mise ja millenniumi kohta? (Vt ÕL 45:34–44.) Kuidas me saame valmistuda
Päästja teiseks tulemiseks? (Vt ÕL 45:56–57.)

President Ezra Taft Benson on öelnud: „Kui me elame Jumala käskude järgi,
võime oodata rõõmuga Issanda Jeesuse Kristuse teist tulemist ja teada, et tänu
oma jõupingutustele oleme me väärilised elama koos meile armsate inimeste-
ga Tema juures kogu igaviku. Selle suure eesmärgi saavutamiseks pole miski
liiga raske! Me ei tohi end hetkekski lõdvaks lasta! Meil tuleb iga päev, mil me
maa peal elame, tõestada, et tahame täita Issanda tahet – levitada taastatud
evangeeliumi, tunnistada maailmale, jagada evangeeliumi teistega” (The
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, lk 341).

• Kuidas aitab teid teadmine, et õigemeelsus võidab pahelisuse niikuinii?

2. Malakia õpetab õnnistustest, mis saavad osaks neile, kes maksavad küm-
nist ja annetusi.

Õpeta ja aruta Ml 3:8–12.

• Kuidas inimesed „petavad Jumalat”, kui nad ei maksa kümnist ega tee
annetusi?

• Mida tähendab täiskümnise maksmine?

Esimene Presidentkond on öelnud: „Lihtsaimast lihtsaim sõnum, mida tea-
me, on Issandalt endalt, ja nimelt, et Kiriku liikmetel tuleb maksta „igal aas-
tal ühe kümnendiku oma tuludest” ehk oma sissetulekust. Kellelgi pole õigust
selle kohta muud väita” (Esimese Presidentkonna kiri, 19. märts 1970; vt ka
ÕL 119:1–4).

• Milliseid õnnistusi on Issand meile lubanud, kui maksame kümnist? (Vt 
Ml 3:10–12.) Kuidas on Issand teid õnnistanud, kui olete maksnud kümnist 
ja teinud annetusi?

• Mis peaks meid motiveerima maksma kümnist ja tegema annetusi?

Kümnise maksmisest tulenevatest õnnistustest rääkides ütles president
Gordon B. Hinckley:

„Ärge saage minust valesti aru. Ma ei taha öelda, et kümnist makstes täitub
teie unistus kenast majast, Rolls-Royce’ist ja suvilast Havail. Issand avab meile
taevaluugid vastavalt meie vajadusele, mitte saamahimule. Kui maksame kümnist
rikastumise eesmärgil, teeme seda valel eesmärgil. Kümnise põhiotstarve on
soetada Kirikule vajalikke vahendeid Tema töö edasiviimiseks” (Conference
Report, apr 1982, lk 60; või Ensign, mai 1982, lk 40).

• Miks tundub kuuletumine kümnise seadusele teinekord väljakutsena? Mida
teha, et sellest jagu saada?

3. Malakia kuulutab prohvetlikult Eelija naasmisest maa peale, et taastada
pitseerimisväe võtmed.

Õpeta ja aruta Ml 3:23–24.

• Malakia kuulutas prohvetlikult, et prohvet Eelija tuleb maa peale enne
Issanda teist tulemist (Ml 3:24). Kuidas see prohvetlik kuulutamine täitus? 
(Vt ÕL 110:13–16. Eelija ilmus Kirtlandi templisse ja taastas Joseph Smithile

48. õppetund
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pitseerimisväe võtmed.) Mida tähendab „pööra[ta] vanemate südamed jälle
laste poole ja laste südamed vanemate poole”? (See tähendab olla pitseeritud
kõigi oma esivanemate – oma „vanemate” ja kõigi oma järeltulijate – oma
„lastega” igavesti. Preesterluse pitseerimisväe ning elavate ja surnute heaks
tehtavate templitalituste tõttu võivad pered olla kokku liidetud kogu igavi-
kuks.)

• Kuidas olete tundnud südant oma esivanemate poole pöördumas, kui olete
teinud nende heaks pereajaloo- ja templitööd? Kuidas pööravad templilepin-
gutega kaasnevad lubadused teie südame teie vanemate, abikaasa ja laste poo-
le?

• Ml 3:23–24 sõnumit õpetatakse kõikides Kiriku pühakirjaraamatutes (Lk 1:17;
3Ne 25:5–6; ÕL 2:1–3; JSA, salmid 37–39). Miks seda sõnumit nii sageli korra-
takse?

Kokkuvõte Tunnista sellest, mida oled otsustanud õppetunnis arutada. Käesoleva aasta õppe-
kursuse lõpetuseks võiksid väljendada ka oma tänu Vana Testamendi õpetuste eest.

Anna igale tunnis osalejale isiklik Uue Testamendi õpik (31392; vt
„Ettevalmistus”, lk 221). Selgita, et järgmise aasta õppekursus põhineb Uuel
Testamendil. Innusta tunnis osalejaid kasutama õpikut järgmise nädala õp-
petunniks valmistumisel ja uurima Uut Testamenti oma pere ringis.

Täiendavaid
soovitusi Järgnev materjal on täienduseks soovitatud õppetunni kavale, mida tarbe korral

tunnis kasutada võid.

1. Prohvetlikud kuulutamised Päästja ilmumisest

• Pühakirjades on juttu vähemalt seitsmest Päästja ilmumisest viimsel ajal. Kui
paljusid neist oskate te nimetada?

Abiks sellele küsimusele vastamisel:

a. Prohvet Joseph Smithile esimeses nägemuses (Ap 3:19–21; JSA, salmid 15–17).
b. Oma viimse aja templites (Ml 3:1; ÕL 133:1–2).
c. Aadam-ondi-Ahmani orus (ÕL 116; Tn 7:13–14, 22; vt ka ÕL 107:53–56, kus

kirjeldatakse kauges minevikus Aadam-ondi-Ahmanis aset leidnud kohtumist,
mis sarnaneb sellega, mis veel tulemas on).

d. Jeruusalemmas ülemaailmse kokkupõrke ajal, mida tuntakse Harmagedooni
lahinguna (Hs 38–39; Sk 12–14; Ilm 11; ÕL 45:47–53).

e. Ameerika Ühendriikides Missouri osariigis Independence’is Uues
Jeruusalemmas (3Ne 21:24–26).

f. Õigemeelsetele oma teise tulemise ajal (Sk 14:5; 1Ts 4:16–17; ÕL 88:96–98).
g. Pahelistele (ÕL 133:42–51).

2. Millal teine tulemine aset leiab?

Issand on teinud selgeks, et kuigi ta tuleb kindlasti uuesti, ei tea keegi selle täp-
set aega (ÕL 39:20–21; 49:7).

Vanem Richard L. Evans on öelnud: „Mõned vennad … pöördusid [president
Wilford Woodruffi] poole ja … uurisid temalt selle kohta, millal tuleb tema
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arvates lõpp – millal tuleb Õpetaja? Ma arvan, et see pole küll täpselt see, mida
ta ütles, aga need sõnad annavad edasi tema vastuse vaimu, nagu sellest teada
anti: „Mina elaksin nii, nagu juhtuks see homme – ja paneksin kirsipuud ikkagi
kasvama!” Ma arvan, et meil oleks põhjust köita see lehena oma raamatusse ja
elada nii, otsekui saabuks lõpp juba homme – ja panna kirsipuud ikkagi kasva-
ma! Muretsedes asjade pärast, mis pole meie võimuses, ei tohiks me jätta kahe
silma vahele oma peret ja sõpru; muretsedes võimalike lõpplahendite pärast, 
ei tohiks hooletusse jätta seda, mida peame tegema kohe ja mis on meie võimu-
ses” (Conference Report, apr 1950, lk 105–106).

48. õppetund
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