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IV

SISSEJUHATUS

EESMÄRK

See õppekursus on kavandatud selleks, et aidata Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetel valmistuda templisoovituste saami-
seks ja templisse minekuks. Selleks, et templi kohta rohkem õppida,
võivad selles tunnis osaleda ka liikmed, kes on varem templis käinud.

OSALEJAD

Sellel kursusel osalejad peaksid soovima minna templisse ja olla
templisoovituse väärilised. Kui nad ei ole veel saanud soovitust,
peaksid nad valmistuma selle saamiseks.

Kui osalejad ei ole veel käinud Pühapäevakooli tunnis, kus arutatakse
“Evangeeliumi põhimõtete” käsiraamatut, on neil soovitav võtta sel-
lest osa enne sellel kursusel osalemist, kuid see ei ole sunduslik. Enne
seda kursust peaksid nad mõistma piisavalt peamisi evangeeliumi
õpetusi ja põhimõtteid ning kuuletuma hea meelega sellistele Jumala
käskudele nagu kõlbelise puhtuse seadus, hingamispäeva pühitsemi-
ne, Tarkuse Sõna ja kümnise seadus. Templitalitustel osalemiseks on
vaja olla vääriline ja püüelda isikliku õigsuse suunas.

Piiskopi või koguduse juhataja juhatusel võib koguduse nõukogu
arutleda viiside üle, kuidas sellest kursusest võiks olla neile kasu pere-
kondade tugevdamisel ja meestel abistamisel, kui nad valmistuvad
Melkisedeki preesterluse saamiseks.

Iga osaleja peaks saama piiskopilt, koguduse juhatajalt või mõnelt
teiselt koguduse Melkisedeki preesterluse juhilt isikliku kutse tunnis
osalemiseks.

AEG JA KOHT

Selle kursuse klassid võivad olla oma suuruse poolest erinevad, kuid
tavaliselt tuleks kursuse õppetunde õpetada väiksematele koguduse
tasandil moodustatud rühmadele. Tunde võib anda kogudusehoones
või kellegi kodus. Õpetamise koht, aeg ja sagedus peaksid olema 
osalejatele ja õpetajale sobivad.

Materjal on jaotatud seitsmeks õppetunniks, kuid õpetajad peaksid
veetma iga õppetunniga nii palju aega, kui klassi liikmed vajavad.
Seejuures võib osutuda vajalikuks, et ühte õppetundi käsitletakse
rohkem kui ühe tunni vältel.



ÕPPEMATERJALID

Igal klassiliikmel peaksid olema klassis pühakirjad. Samuti peaks olema
igal inimesel võimalik lugeda trükist “Ettevalmistused templisse mine-
kuks” (36793 124), mis on selle kursuse õpilaste täiendav õppematerjal.
Sellele viidatakse õppetundides sageli ja klassi liikmetel tuleks paluda
see nende nädalate jooksul, mil kursus toimub, läbi lugeda.

ÕPETAJAD

Seda kursust võib kutsuda õpetama üksikisikuid või abielupaare.
Õpetajatel peaks olema evangeeliumi kohta tugev tunnistus ja nad
peaksid olema vastuvõtlikud Vaimu õhutustele. Nad peaksid olema
endaumendi saanud liikmed, kellel on kehtiv templisoovitus ning kes
mõistavad templis aset leidva tähtsust ja pühadust.

Õpetajad peaksid minema võimaluse korral koos osalejatega templisse,
kus osalejad oma templitalitused saavad.

SOOVITUSED ÕPETAJALE

Kiriku liikmed peaksid olema enne templisse minekut vaimselt valmis.
Sellise ettevalmistuse juurde kuulub päästmisplaani ja templitööd puu-
dutavate õpetuste piisav mõistmine. Teil on eriline võimalus aidata
teisi nendes ettevalmistustes, mille tagajärjeks on üks elu pühimaid
kogemusi. Et te võiksite esitada seda õppetunni materjali osalejate
jaoks parimal viisil, olge vastuvõtlik Vaimu õhutustele. Pidage meeles
Issanda nõuannet: „Vaim antakse teile usu palve kaudu; ja kui te ei saa
vaimu, ei või te õpetada.“ (ÕL 42:14)

Enne esimese õppetunni esitamist lugege see käsiraamat algusest
lõpuni läbi, et te mõistaksite, kuidas materjal omavahel seotud on.
Valmistage iga õppetund ette juba varakult, et te mõistaksite põhi-
mõtteid ja suudaksite neid hästi esitada. Veenduge õppetundide
õpetamisel, et osalejad mõistavad põhimõtteid täielikult, enne kui
te hakkate käsitlema järgmist. Ärge kiirustage õppetundide esitami-
sel. Olge kannatlik ning võimaldage osalejatel sõnumite üle mõelda
ning neile vastata.

Võimaldage klassi liikmetel enne õppetundi ja kogu õppetunni vältel
küsimusi esitada ja põhimõtetest vestelda. Aidake neil rakendada oma
elus nende poolt õpitud põhimõtteid. Vastake küsimustele pühakirjade,
viimse aja prohvetite õpetuste ja Issanda Vaimu juhatuse abil.

Pidage kogu kursuse vältel meeles templitalituste püha olemust. Nagu
järgnevas avalduses selgitatakse, ei ole mõned templitöösse puutuvad
asjad mõeldud arutamiseks väljaspool templit:

SISSEJUHATUS

V



“Me ei vestle templitseremooniatest väljaspool templeid. Teadmisi
nendest templitseremooniatest ei kavatsetud kunagi anda vaid üksi-
kutele valitutele, keda kohustatakse tegema kindlaks, et teised neist
kunagi teada ei saa. Tegelikult on see otse vastupidi. Me innustame
väga igat hinge saama templikogemuse vääriliseks. . . .

Templitalitused ja -tseremooniad on lihtsad. Need on kaunid. Need
on pühad. Neid hoitakse konfidentsiaalsetena, et neid ei antaks nei-
le, kes ei ole selleks ettevalmistunud.” (“Ettevalmistused templisse
minekuks”, lk 2)

Töötage selle nimel, et tugevdada omaenda tunnistust templist ja
tunnistage sageli oma klassile teie poolt õpetatavate põhimõtete
õigsusest. Samuti võimaldage klassi liikmetel jagada sobival ajal
oma tunnistust.

Pidage alati meeles templitöö elulist tähtsust. Vanem Boyd K. Packer
ütles: “Talitustest ja lepingutest saavad meie volikirjad Tema juurde
pääsemiseks. Nende vääriline vastuvõtmine kujutab endast eluaegseid
jõupingutusi, nende sellele järgnev pidamine kujutab endast surelik-
kuse proovikivi.” (Conference Report, apr 1987, lk 27 või Ensign, mai
1987, lk 24)

SISSEJUHATUS

VI
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TEMPEL ÕPETAB SUUREST PÄÄSTMISPLAANIST

1
EESMÄRK

Aidata klassi liikmetel mõista, et templis õpetatakse päästmisplaani.

ETTEVALMISTUS

1. Joonistage enne tunni algust tahvlile või plakatile puudulik diag-
ramm, mis kujutab päästmisplaani (vaata lk 3). (Te võiksite valmis-
tada paberilehtedele sarnase puuduliku diagrammi iga klassi liikme
jaoks, mida saab siis klassivestluse ajal lõpetada.)

2. Kindlustage, et igal klassi liikmel oleks võimalik kasutada pühakirju.
Muretsege igale klassi liikmele trükis „Ettevalmistused templisse 
minekuks“. Neid tuleks tellida koos klassi õppematerjalidega.

3. Te võiksite teha mõnedele klassi liikmetele ülesandeks abistada teid
õppetunni teise osa juures. Te võiksite anda ühele klassi liikmele iga
päästmisplaani osa (surelikkusele eelnev elu, langemine jne.) all maini-
tud pühakirjaviited ja paluda tal tulla klassi ettevalmistunult, et võtta
kokku, mida need pühakirjakohad päästmisplaani kohta õpetavad.

4. Kui teil on olemas videofilm „Esimese järgu video“ (56779 124),
võiksite te näidata sellelt 13 minutilist lõiku „Inimene õnne otsingul“.

ÕPPETUNNI ESITAMINE

TEMPEL ON VAIMNE KOOL

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Selgitage, et igas õppetunnis kasutatakse pühakirju. Innustage klassi
liikmeid tooma igasse tundi kaasa oma pühakirjad.

Andke igale klassi liikmele trükis „Ettevalmistused templisse mine-
kuks“. Selgitage, et see on selle kursuse õpilaste jaoks mõeldud täiendav
õppematerjal. Selle trükise materjali käsitletakse õppetundides ja iga
klassi liige peaks lugema selle trükise läbi nende nädalate jooksul, mil
seda kursust õpetatakse.

Alustage õppetundi selgitusega, et tempel on vaimne kool, mis aitab
meil õppida rohkem elu eesmärgi ja päästmisplaani kohta.

„Aga see on igavene
elu, et nad tunnek-
sid sind, ainust
tõelist Jumalat ja
Jeesust Kristust, 
kelle sina oled 
läkitanud.“
(Johannese 17:3)



1. ÕPPETUND

2

Paluge klassi liikmetel lugeda järgnevaid tsitaate, mis selgitavad mi-
dagi sellest, mida me õpime templis:

President Gordon B. Hinckley ütles, et templist „saab kool, kus saa-
dakse õpetust meeldivatest ja pühadest Jumala asjadest. Siin oleme
me andnud ülevaate armastava Isa plaanist, mille Ta on loonud oma
kõikidest põlvkondadest pärit poegade ja tütarde jaoks. Siin oleme
me visandanud enda ette inimese igavese vaimse rännaku surelikku-
sele eelnevast elust läbi selle maise elu kuni tulevase eluni välja. Suuri
peamisi ja põhimisi tõdesid õpetatakse selgelt ja lihtsalt, hästi mõiste-
tavalt kõigile, kes kuulavad.“ („The Salt Lake Temple“, Ensign, märts
1993, lk 5–6)

President Brigham Young õpetas, et endaumendiks nimetatud temp-
litalitus annab meile igavese elu jaoks vajalikke juhiseid: „Teie en-
daumendiks on kõikide nende talituste saamine Issanda kojas, mis
on teie jaoks vajalikud pärast seda, kui te olete lahkunud sellest
elust, et võimaldada teil minna tagasi Isa juurde.“ („Discourses of
Brigham Young“, valinud John A. Widtsoe [1954], lk 416)

Paluge klassi liikmetel lugeda Johannese 17:3.

• Mida see pühakirjakoht õpetab kõige tähtsamast asjast, mida me
võime teada saada?

Selgitage, et me saame templis rohkem teada Taevasest Isast ja Jeesusest
Kristusest ning meil on võimalus saada Nendega lähedasemaks. Me saa-
me teada Nende plaanist meie suhtes, millele viidatakse pühakirjades
selliste erinevate nimetustega nagu lunastusplaan või päästmisplaan.

• Mis on seni teie elus aidanud teil õppida päästmisplaanist?

• Kuidas on päästmisplaani mõistmine õnnistanud teie elu?

TEMPLIS ÕPETATAKSE MEILE PÄÄSTMISPLAANI

Selgitage, et päästmisplaani õpetatakse templiendaumendi osana. See
õppetunni osa aitab klassi liikmetel valmistuda nende õpetuste
mõistmiseks templis.

Viidake tahvlil olevale puudulikule näitele ja vaadake pühakirjade
abil üle järgnev teave, aitamaks klassi liikmetel mõista neid põhimõt-
teid. Kirjutage pühakirjakohad nende arutamise järel õigetele tabeliri-
dadele (vaata täidetud tabel lk 5). Kui klassi liikmetel on tabelist
koopiad, paluge neil kanda need pühakirjaviited oma tabelitesse.

Kui te olete palunud klassi liikmete abi, paluge neil esitada päästmis-
plaani kohta oma teave. Selgitage, et see arutelu keskendub järgneva-
tele küsimustele: Kust me tulime? Miks me oleme maa peal? Kuhu
me läheme pärast seda elu?

Meid pannakse 
sellega proovile, et
näha, kas me teeme
kõiki asju, mida
iganes Issand, meie
Jumal meil käsib.
(Vaata Abraham
3:25)
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Surelikkusele eelnev elu

1. Me oleme Jumala, oma Taevase Isa, vaimulapsed ja me elasime
Tema juures enne maa peale tulekut (vaata Roomlastele 8:16–17).

2. Taevane Isa kutsus taevas kokku suure nõukogu (vaata Abraham
3:22–23). Ta esitas plaani meie igaveseks arenguks ja õnneks, mida
kutsutakse päästmisplaaniks. Me otsustasime Tema plaani järgida.

3. Jeesus Kristus, meie Taevase Isa esmasündinud Poeg, nõustus vaba-
tahtlikult olema selle plaani alusel meie Päästja (vaata Mooses 4:2;
Abraham 3:27).

4. Lutsifer, Jumala teine poeg, tõstis Taevase Isa plaani vastu mässu
ja püüdis hävitada inimese tegevusvabadust. Tema ja ta järgijad
visati taevast välja ja neilt võeti õigus saada endale füüsilist keha
ja kogeda surelikkust. Erinevate ajastute jooksul on Saatan, kel-
leks Lutsiferi nüüd kutsutakse, püüdnud muuta inimkonda sama
armetuks nagu ta ise, ahvatledes neid olema pahelised (vaata
Mooses 4:1, 3–4; 2 Nefi 2:17–18).

Langemine

1. Aadam ja Eeva valiti Taevase Isa esimesteks lasteks, kes pidid tulema
maa peale, ja nad pandi Eedeni aeda. Nende kehad ei olnud tol ajal
surelikud (vaata Mooses 3:7–8, 21-23).

2. Aadam ja Eeva otsustasid süüa vilja, mille söömise oli Jumal neile
ära keelanud. Selle tulemusena eraldati nad Jumala juurest. Seda
eraldamist nimetatakse vaimseks surmaks. Nad muutusid surelikeks,
mis tähendab, et nende füüsilised kehad pidid lõpuks surema. Neile
sai võimalikuks ka laste saamine. Sellist surelikuks muutumist kut-
sutakse langemiseks (vaata 2 Nefi 2:19–25; ÕL 29:40–41).

 

 

SURELIKKUSELE
EELNEV ELU

LANGEMINE

SURELIK ELU

SURMAST
ÜLESTÕUSMISENI

AUHIILGUSE
KUNINGRIIGID
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Surelik elu

1. Kõik need, kes otsustasid surelikkusele eelnevas elus järgida Taevase
Isa plaani, saavad siia maa peale sündimise kaudu füüsilise keha.
Meid pannakse meie sureliku elu jooksul proovile, et näha, kas me
oleme nõus elama usus ja kuuletuma Taevase Isa käskudele, kui me
ei näe Teda füüsiliselt (vaata Alma 34:32; Aabraham 3:24–26).

2. Igal inimesel on surelikkuses vabadus otsustada, kas ta järgib
Jumalat või Saatanat (vaata 2 Nefi 2:27).

Surm ja ülestõusmine

1. Kui me sureme, lähevad meie vaimud vaimumaailma ja meie kehad
jäävad maa peale. See eraldatuse periood kestab kuni meie ülestõus-
miseni. Õiglaste vaimud võetakse vastu rahu ja õnne seisundisse,
mida kutsutakse paradiisiks. Paheliste vaimud viiakse pimedusse,
millele viidatakse vahel kui vanglale (vaata Alma 40:9–14; vaata ka
1 Peetruse 3:19).

2. Jeesuse Kristuse lepitus ja ülestõusmine annab kogu inimkonnale
võimaluse saada ülestõusmise läbi jagu füüsilisest surmast.
Ülestõusmine tähendab seda, et meie vaimud ja täiuslikeks muude-
tud kehad ühendatakse kogu igavikuks (vaata 1 korintlastele 15:22;
2 Nefi 9:10–13; Alma 11:42–44).

3. Jeesuse Kristuse lepitus annab meile ka võimaluse saada andeks ja
saada puhtaks patust, et me võiksime elada Jumala juures. Päästja
kannatas Ketsemani aias ja ristil kogu inimkonna pattude eest.
Tema lepituse tulemusena võime me parandada meelt oma pattu-
dest ja saada andeks. Kui me elame evangeeliumi järgi, võime me
muutuda kõlbulikuks vastu võtma igavese elu andi ja muutuda
rohkem Tema sarnaseks (vaata Moosia 3:5–12).

Auhiilguse kuningriigid

Ülestõusmise ajal määratakse iga inimene ühte auhiilguse kuningriiki.
Need, kes on õiglased, pärivad suurema rõõmu ja õnnistused kui need,
kes ei kuuletu Jumala käskudele (vaata 1 korintlastele 15:35, 40–42).

1. Telestiline auhiilgus on nende jaoks, kes ei võta vastu Jeesuse
Kristuse evangeeliumi või tunnistust Jeesusest ega Jumala prohveti-
test ja kes elavad patust elu (vaata ÕL 76:81–88, 98–103).

2. Terrestriline auhiilgus on maa auväärsetele inimestele, keda on
petetud, ja neile, kes ei ole vaprad oma tunnistuses Jeesusest
Kristusest (vaata ÕL 76:71–79).

3. Selestiline auhiilgus on varutud nende jaoks, kes kuuletuvad käs-
kudele, võtavad vastu talitused, saavad jagu kõigest usu kaudu

„Me usume, et
Kristuse lepituse
läbi võib saada
päästetud kogu 
inimkond, kui 
nad kuuletuvad
evangeeliumi
seadustele ja 
talitustele.“ 
(3. usuartikkel) 
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Jeesusesse Kristusesse ja muutuvad südamelt puhtaks (vaata ÕL
76:50–70).

Paluge klassi liikmetel vastata järgnevatele küsimustele:

• Mida te saite teada päästmisplaani kohta, mida te varem ei teadnud?

• Millised tunded teis tekivad, kui te mõtlete Jeesuse Kristuse osale
selles suures plaanis?

• Kuidas me saame näidata Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele, et
me oleme Nende plaani eest tänulikud?

Selleks, et rõhutada Päästja lepituse suurt tähtsust päästmisplaanis,
kirjutage vastavalt näitele täidetud tabeli alla kolmas usuartikkel.

KOKKUVÕTE

Rõhutage, et tempel varustab meid seda plaani puudutavate teadmis-
tega, teadmistega, mis toovad meie ellu suuri õnnistusi. Jagage oma
tunnistust nendest õnnistustest, mis teie olete saanud päästmisplaani
mõistmise ja evangeeliumi põhimõtete järgi elamise tulemusena.

Te võiksite näidata lõpetuseks filmi „Inimene õnne otsingul“.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.
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ET SISENEDA TEMPLISSE, PEAME ME OLEMA
VÄÄRILISED2
EESMÄRK

Aidata klassi liikmetel mõista, et templisse sisenemiseks peavad nad
olema väärilised.

ETTEVALMISTUS

1. Paluge juba varakult enne seda õppetundi, et piiskop või koguduse
juhataja räägiks templisoovituse saamise korrast. Selle esituse jaoks
soovitatav materjal on kirjas lk 10-11, osas: „Templisoovituse saa-
mise protsess on õnnistus“. Kui piiskopil ei ole võimalik seda teha,
võiksite te paluda selle esituse läbi viia ühel tema nõuandjatest.

2. Kirjutage tahvlile või paberile järgnev tsitaat: „„Ma kutsun kõiki
Kiriku liikmeid pöörama oma elus üha rohkem tähelepanu Issanda
Jeesuse Kristuse elule ja eeskujule.“ (President Howard W. Hunter,
Conference Report, okt 1994, lk 7; või Ensign, nov 1994, lk 8)

ÕPPETUNNI ESITAMINE

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Küsige klassi liikmetelt, kas neil on küsimusi. Kulutage nii palju aega,
kui vajalik, et vastata küsimustele nii hästi, kui te oskate ja vastavalt
Issanda Vaimu juhatusele. Pidage meeles, et mõnesid templitööd
puudutavaid asju ei tohiks arutada templist väljaspool.

Selgitage, et need, kes sisenevad templisse, peavad näitama oma usku
Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse, elades evangeeliumi järgi
ja pidades käske. Nad peavad olema kõlbeliselt puhtad, maksma täit
kümnist, kuuletuma Tarkuse Sõnale, pidama hingamispäeva pühana
ja püüdma elada igal muul viisil õiglaselt. Nad peavad olema ka ves-
telnud piiskopi või koguduse juhataja ja vaikonna või misjoni juhata-
jaga ning olema tunnistatud templisoovituse saamise vääriliseks. See
õppetund vaatab üle mõned evangeeliumi põhimõtted ja käsud, mille
järgi klassi liikmed peavad elama, et minna templisse väärilisena.

KÕLBELINE PUHTUS

Selgitage, et Issand ja tema prohvetid on õpetanud korduvalt, kui
tähtis on olla kõlbeliselt puhas. President Gordon B. Hinckley õpetas:
„Me usume kõlbelisse puhtusesse enne abielu ja täielikku truudusesse
pärast abiellumist. Sellega ongi see kokku võetud. Vaid nii on elu

„Minu sügavaimaks
südamesooviks on
see, et Kiriku iga 
liige oleks templi
vääriline. Ma loo-
dan, et iga täiskas-
vanud liige oleks
kehtiva templisoovi-
tuse vääriline ja
kannaks seda 
endaga kaasas.“
(President 
Howard W. Hunter)
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õnnelik. Vaid nii ollakse rahul. See toob rahu südamesse ja rahu kodus-
se.“ (Conference Report, okt 1996, lk 68; või Ensign, nov 1996, lk 49)

Lugege üheskoos järgnevaid pühakirjakohti:

Õpetus ja Lepingud 42:22–24 (Issand on käskinud meil armastada
oma abikaasat ja mitte himustada kedagi teist; Ta on käskinud meil
mitte rikkuda abielu.)

Õpetus ja Lepingud 121:45 (Issand on käskinud, et vooruslikkus ehiks
meie mõtteid lakkamatult.)

1 Timoteosele 4:12 (Me peame olema eeskujuks meelepuhtuses.)

1 Nefi 10:21 (Miski ebapuhas ei saa asuda koos Jumalaga.)

13. usuartikkel (Me usume, et tuleb olla kõlbeliselt puhtad ja voorus-
likud.)

• Miks asetab Issand nii suure rõhu kõlbelisele puhtusele?

• Millised on mõned kõlblusetuse tagajärjed, mida me võime näha
meid ümbritsevas maailmas? Millised on mõned kõlbeliselt puhta elu
elamisest tulenevad õnnistused?

Juhtige klassi liikmete tähelepanu tsitaadile, mille te olete kirjutanud
tahvlile või paberile (vaata selle õppetunni „Ettevalmistuse“ osa).

• Kuidas võib see nõuanne aidata meil ja meie lastel vastu seista
maistele ahvatlustele ja elada kõlbeliselt puhast elu?

KÜMNIS

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 119:4.

Märkige, et Esimene Presidentkond on selgitanud õiget kümnise
maksmist järgnevalt: „Lihtsaimaks meile teada olevaks avalduseks on
Issanda enda avaldus, ja nimelt, et Kiriku liikmed peaksid maksma
„ühe kümnendiku oma iga-aastasest tulust“, mida mõistetakse sisse-
tulekuna.“ (First Presidency letter, 19. märts 1970) Kümniserahasid ka-
sutatakse kogudusehoonete ja templite ehitamiseks, misjonitöö
toetamiseks ning Jumala riigi ehitamiseks maa peal.

Lugege ette järgnev president James E. Fausti avaldus:

„Kümnis on põhimõte, mis on kogu maailmas nii rikaste kui vaeste
Kiriku liikmete isikliku õnne ja heaolu aluseks. Kümnise puhul on 
küsimus ohverdamises; see on võti taevaluukide avamiseks. . . . Kiriku
liikmed, kes ei maksa kümnist, ei kaota oma liikmestaatust; nad kaota-
vad vaid õnnistusi.“ (Conference Report, okt 1998, lk 73–74; või
Ensign, nov 1998, lk 58–59)

Vaadake koos klassi liikmetega üle järgnevad pühakirjakohad:
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3 Moosese 27:30 (Kümnis on Issanda päralt; see on pühitsetud
Issandale.)

Malakia 3:8–11 (Kui me ei maksa kümnist, petame me Jumalat; neid,
kes maksavad kümnist, õnnistab Jumal küllastuseni.)

• Milliseid õnnistusi olete te saanud kümnise maksmise eest?

• Kuidas me petame Jumalat, kui me jätame kümnise maksmata?
(Vaata ÕL 104:14.)

Selgitage, et liikmetel palutakse kohtuda igal aastal oma piiskopi või
koguduse juhatajaga kümnisearvelduskoosolekul ja teatada talle, kas
nad maksavad täit kümnist. See koosolek annab liikmetele võimaluse
hinnata, kui hästi nad seda tähtsat käsku täidavad.

TARKUSE SÕNA

Selgitage, et Issand eeldab, et enne, kui me võime siseneda templisse,
oleme me vabanenud sellistest tavadest, mis muudavad meie elu nii
vaimselt kui ka füüsiliselt ebapuhtaks ja ebatervislikuks.

Lugege mõnesid või kõiki järgnevaid pühakirjakohti:

1 korintlastele 3:16–17 (Meie kehad on Jumala templid ja neid ei tohi
rikkuda.)

Õpetus ja Lepingud 89 (Seda ilmutust tuntakse Tarkuse Sõnana.
Salmid 1–9 käsitlevad seda, mida me ei peaks oma kehadesse võtma;
salmid 10–17 käsitlevad seda, mis on meie kehade jaoks hea; salmid
18–21 toovad ära Issanda lubadused neile, kes peavad Tema käske.)

• Millised asjad tänapäeva maailmas mõjutavad meid rikkuma
Tarkuse Sõnas meile antud käske?

• Kuidas me võime aidata endal ja oma lastel pidada Issanda tervise-
seadusi?

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 29:34.

• Mis te arvate, kuidas võib Tarkuse Sõnale kuuletumine õnnistada
meid nii vaimselt kui ka füüsiliselt?

• Millised on mõned „suured teadmiste aarded“ (ÕL 89:19), mida me
võime saada nende käskude pidamise kaudu?

Lugege ette järgnev vanem Boyd K. Packeri avaldus:

„See, mida te õpite vaimselt, sõltub teatud määral sellest, kuidas te
hoiate oma keha. Sellepärast ongi Tarkuse Sõna nii tähtis.

Selle ilmutuse kaudu keelatud sõltuvusttekitavad ained — tee, kohv,
alkohol, tubakas — on takistuseks tundlikule vaimsele suhtlusele, just
nagu muudki sõltuvusttekitavad uimastid.
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Ärge eirake Tarkuse Sõna, sest see võib teile maksma minna „suuri
teadmiste aardeid, isegi varjatud aardeid,“ mida on lubatud neile, kes
seda peavad. Ja täiendavaks õnnistuseks on hea tervis.“ (Conference
Report, okt 1994, lk 78; või Ensign, nov 1994, lk 61)

HINGAMISPÄEV

Lugege üheskoos 2 Moosese 20:8–11.

Selgitage, et Issanda rahval on alati kästud hingamispäeva pühitseda.
Neile, kes nii teevad, on Issand lubanud suuri õnnistusi.

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 59:9–13.

• Millised on Issanda poolt toodud peamised põhjused hingamispäeva
pühitsemiseks?

• Millistel viisidel saab Õpetus ja Lepingud 59:9–13 aidata meid
hingamispäeva pühitsemisel?

• Millised on mõned õnnistused, mis on lubatud neile, kes peavad
hingamispäevast õigesti kinni?

Jagage vestluse osana järgnevaid vanem James E. Fausti poolt õpetatud
põhimõtteid:

„Miks on Jumal palunud meil austada hingamispäeva? Ma arvan, et
selleks on vähemalt kolmekordne põhjus. Esimene on seotud vajadu-
sega füüsilise puhkuse ja taastumise järele. . . .

Teine põhjus on minu arvates hoopis olulisem. See on seotud meie
vaimse poole taastumise ja tugevdamisega. . .

Kolmas põhjus võib olla neist kolmest kõige kaalukam. See on seotud
käskudele kuuletumise, kui meie armastuse väljendamisega Jumalale.
Õnnistatud on need, kes peavad Päästja käske armastusest, ega vaja
selleks mingit muud põhjust.“ (Conference Report, okt 1991, lk 46–47;
või Ensign, nov 1991, lk 35)

• Millised on mõned õnnistused, mis on tulnud teie ellu, kuna te
olete pühitsenud hingamispäeva?

Paluge klassiliikmetel pühenduda täna arutatud käskude järgi elami-
sele, milleks on: kõlbeline puhtus, kümnis, Tarkuse Sõna ja hingamis-
päeva pühitsemine. Seejärel on nad paremini valmistunud templisse
minekuks ja saavad külluslikumalt Issanda õnnistusi.

TEMPLISOOVITUSE SAAMISE PROTSESS ON ÕNNISTUS

Selgitage, et enne, kui inimesed võivad minna templisse, peavad nad
olema tunnistatud templisoovituse saamise väärilisteks. Nagu selgita-
takse järgnevas avalduses, võib selle soovituse omandamise protsess
õnnistada igaühe elu:
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„Piiskopi kohuseks on esitada küsimusi meie isikliku väärilisuse kohta.
See vestlus on teile kui Kiriku liikmetele suure tähtsusega, sest see ku-
jutab endast võimalust uurida koos Issanda poolt määratud teenijaga
oma elukavandit. Kui teie elus on midagi valesti, on piiskopil võimalik
aidata teil seda parandada. Selle menetluse käigus, mil te peate nõu
Iisraeli üldise kohtumõistjaga, võite te teatada, et te olete vääriline
või saada abi vääriliseks saamisel, et Issanda loal templisse siseneda.
(„Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 3)

Selgitage, et piiskop või koguduse juhataja ja vaikonna või misjoni
juhataja vestleb kõigi nendega, kes taotlevad templisoovitust esimest
korda ja kes kavatsevad templis abielluda. Piiskopi ja vaikonna juha-
taja nõuandjad võivad vestelda nendega, kes taotlevad oma templi-
soovituste uuendamist.

Paluge nüüd piiskopil või koguduse juhatajal või ühel piiskopi
nõuandjatest esitada oma ettekanne templisoovituste kohta. Ta ei
peaks lugema rühma ees tegelikke vestlusküsimusi, kuid ta võib jaga-
da mõtteid sellest, milliste ootustega võivad klassi liikmed minna
templisoovituse vestlusele. Seejuures võivad olla juhiseks järgnevad
avaldused:

Templisoovitust taotlevatel liikmetel peab olema tunnistus Taevasest
Isast, Issandast, Jeesusest Kristusest ja Pühast Vaimust. Nad peaksid
toetama Issanda prohvetit, teisi üldjuhte ja oma kohalikke Kiriku
juhte. Nad ei tohiks pooldada või olla seotud rühmituste või üksik-
isikutega, kes on Kirikust taganenud või kelle õpetused või tavad on
evangeeliumiga vastuolus.

Need, kes taotlevad soovitust, peavad käima ustavalt sakramendikoos-
olekul, preesterluse koosolekul ja muudel Kiriku koosolekutel. Nad
peaksid täitma kohusetundlikult preesterluse juhtide poolt neile an-
tud kutseid. Nad peaksid püüdma pidada kõiki Issanda käske, sealhul-
gas täiskümnise maksmine, sõnas ja teos aus olemine ning tee, kohvi,
alkoholi, tubaka ja muude kahjulike ning sõltuvust tekitavate ainete
tarbimisest keeldumine.

Nende elu peaks olema puhas ja vooruslik ning nad peaksid kuuletu-
ma Issanda kõlbelise puhtuse seadusele, mis keelab igasugused seksu-
aalsuhted kõigiga peale abikaasa, kellega nad on seaduslikus abielus.
Nii nende vaimsed kui füüsilised suhted oma ülejäänud pereliikmete-
ga peaksid olema kooskõlas evangeeliumi põhimõtetega. Nad ei tohi
olla mingil viisil seotud teiste inimeste vaimse, füüsilise, hingelise või
emotsionaalse väärkohtlemisega.

Nad peavad soovima vabatahtlikult oma patud üles tunnistada ja need
maha jätta. Piiskopile või koguduse juhatajale tuleb üles tunnistada
juba varakult enne templisoovituse vestlust sellised tõsised patud nagu
kõlbelised üleastumised, pereliikmete halb kohtlemine, seotus usust

„Ma . . . kutsun
Kiriku liikmeid pi-
dama templit suu-
reks liikmeksoleku
sümboliks ja tae-
vaseks paigaks, kus
teha pühimaid le-
pinguid.“ (President
Howard W. Hunter)
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taganenud rühmituste või tavadega või tõsised riigiseaduste rikkumi-
sed. Kui inimese südametunnistus ehk kõigile inimestele antud
Kristuse valgus tõstatab tema mõttes küsimuse, kas midagi peaks aru-
tama piiskopi või koguduse juhatajaga, tuleks seda arvatavasti teha.

Neil, kes on lahutatud, võib enne templisoovituse saamist osutuda
vajalikuks saada piiskopi või koguduse juhataja ja vaikonna või mis-
joni juhataja luba. Nad peavad pidama alati kinni lahutusega kaas-
nevatest kokkulepetest, sealhulgas toetuste õigeaegne tasumine.

Liikmed, kes tahavad saada templisoovitust, peavad vestlema vaikon-
na juhatuse liikme või misjoni juhatajaga, olles eelnevalt vestelnud
piiskopkonna liikme või koguduse juhatajaga. Mõned võivad imestada
selle vajalikkuse üle. Kui me taotleme templisoovitust, taotleme me 
tegelikult Issandalt luba templisse siseneda. Meil on eriline võimalus
tunnistada oma väärilisusest kahe tunnistaja ees, kes on Issanda voli-
tatud teenijad. Pühasse templisse sisenemise väärilisuse tõendamine
Issanda teenijate ees on meie jaoks õnnistus.

KOKKUVÕTE

Selleks, et rõhutada, kui tähtis on olla templisse mineku vääriline
ja alati kanda endaga kaasas kehtivat templisoovitust, vaadake üle
järgnev president Howard W. Hunteri avaldus:

„Ma . . . kutsun Kiriku liikmeid pidama templit suureks liikmeksoleku
sümboliks ja taevaseks paigaks, kus teha pühimaid lepinguid. Minu
sügavaimaks südamesooviks on see, et Kiriku iga liige oleks templi
vääriline. Ma loodan, et iga täiskasvanud liige oleks kehtiva templi-
soovituse vääriline ja kannaks seda endaga kaasas, isegi kui tempel
ei asu nii lähedal, et seda kohe või sagedasti kasutada.“ (Tsiteerinud
Jay M. Todd, „President Howard W. Hunter“, Ensign, juuli 1994, lk 5)

Jagage tunnistust teie ellu tulnud õnnistustest, kui te olete elanud
templissemineku vääriliselt.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.



12

TEMPLITÖÖ TOOB MEIE ELLU SUURI
ÕNNISTUSI3
EESMÄRK

Aidata klassi liikmetel mõista, et need, kes lähevad templisse väärili-
sena, saavad Issandalt suuri õnnistusi.

ETTEVALMISTUS

1. Vaadake hoolikalt üle selles õppetunnis kasutatud pühakirjakohad,
et olla valmis juhatama klassi nende üle arutlemisel.

2. Te võiksite teha ettevalmistusi selleks, et paluda klassi liikmetel
laulda mõnda kirikulaulu templitööst või sellist laulu tõe igavesest
olemusest, nagu „Mis on tõe hind?“ (Kiriku lauluraamat, lk 31).

3. Kui teil on olemas videokassett „Family Home Evening Video
Supplement“ (56736), võiksite te näidata sellelt kuueminutilist osa:
„Temples Are for Eternal Covenants“.

ÕPPETUNNI ESITAMINE

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Küsige klassi liikmetelt, kas neil on küsimusi. Kulutage nii palju aega,
kui vajalik, et vastata küsimustele nii hästi, kui te oskate ja vastavalt
Issanda Vaimu juhatusele. Pidage meeles, et mõnesid templitööd
puudutavaid asju ei tohiks arutada templist väljaspool.

TEMPLITÖÖD TEHTI JUBA MUISTSEL AJAL

Te võiksite alustada lauldes üheskoos mõnda kirikulaulu templitööst
või tõe igavesest olemusest.

Selgitage, et Issand on alati käskinud oma inimestel templeid ehitada.
Ta on ilmutanud, millist tööd tuleb templites teha.

• Milliseid templeid või pühakodasid mainitakse pühakirjades?

Paluge klassi liikmetel uurida pühakirjade sisuregistreid, et leida viiteid,
mis on seotud templite ja pühakodadega. Te võiksite kirjutada klassi
liikmete vastused tahvlile. Te võiksite paluda klassi liikmetel vaadata
üle ka järgnevad pühakirjakohad:

Moosese kogudusetelk: 2 Moosese 40:1–2, 34–38

Saalomoni tempel: 2 Ajaraamat 3:1–2; 5:1

„Ja me palume
sind, Püha Isa,
et sinu teenijad
võiksid minna siit 
kojast välja relvas-
tatuna sinu väega,
ja et sinu nimi
oleks nende peal, 
ja sinu hiilgus
nende ümber.“ 
(ÕL 109:22)
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Heroodese pühakoda: Matteuse 21:12–15

Nefilaste templid: 2 Nefi 5:16; Moosia 1:18; 3 Nefi 11:1

Selgitage, et kõik need templid kaotasid usust taganemise tõttu ja sel-
le lõpptulemusena oma tõelised eesmärgid ning hävitati. Meie päevil
on templitöö taastatud oma täiuses prohvet Joseph Smithi kaudu, ja
see toob meie ellu suuri õnnistusi.

Vanem Bruce R. McConkie ütles: „Templite inspireeritud püstitamine
ja õige kasutamine on üheks suureks tõendiks Issanda töö jumalikku-
sest. . . . Seal, kus on templid ja neis talitusi tegevatel inimestel lasub
ilmutuse vaim, seal leidub Issanda rahvast; seal, kus ei ole templeid,
seal ei ole ei taeva Kirikut ega kuningriiki ega tõde.“ (Mormon Doctrine,
2. kd [1966], lk 781)

NEILE, KES LÄHEVAD TEMPLISSE VÄÄRILISENA, LUBATAKSE SUURI ÕNNISTUSI

Tempel ehk Issanda koda on koht, kuhu me läheme, et valmistuda
ette ülenduseks selestilises kuningriigis. Seal õpime me rohkem
Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest. Me teeme nendega lepinguid
ja nemad tõotavad meile suurepäraseid õnnistusi.

Issand on kirjeldanud Õpetuses ja Lepingutes mõnesid õnnistusi,
mis tulevad neile, kes käivad templis ja elavad seal tehtud lepingute
vääriliselt. Mõningaid nendest õnnistusi kirjeldatakse 109. osas, mis
on Kirtlandi templi pühitsemisel esitatud palve. Selle palve sõnad
anti Joseph Smithile ilmutuse kaudu.

President Howard W. Hunter ütles, et sellele palvele „vastatakse meile
ikka veel individuaalselt, peredena ja rahvana preesterluse võimu tõttu,
mille Issand on andnud meile kasutamiseks Tema pühades templites.“
(„The Great Symbol of Our Membership“, Ensign, okt 1994, lk 4)

President Hunter tsiteeris seejärel mõnesid 109. osast pärit salme.
Paluge klassi liikmetel lugeda järgnevaid salme: Õpetus ja Lepingud
109:10–12, 22–23, 59, 67, 72, 75. Paluge neil otsida Issanda poolt
mainitud õnnistusi.

Kui salmid on loetud, paluge klassi liikmetel loetleda nende poolt
leitud õnnistused. Kirjutage arvamuseavaldused tahvlile. Mainitud
õnnistuste hulka võivad kuuluda järgnevad:

1. Issanda hiilgus saab olema Tema rahva peal.

2. Issanda teenijad lähevad templist välja Issanda väe, nime ja hiilgu-
sega, ning inglitel on käsk neid hoida.

3. Issanda teenijad viivad tõe evangeeliumi kohta templist maa äärteni.

4. Leiab aset vaikondade organiseerimine, et Issanda rahva võiks
kokku koguda.



3. ÕPPETUND

14

5. Kogu hajutatud Iisrael jõuab tõe tundmisele ja rõõmustab.

6. Issandale meenuvad pühade perekonnad ning kõik nende haiged
ja vaevatud.

7. Issanda kuningriik täidab kogu maa.

8. Issanda teenijad tõmmatakse ühel päeval üles Issandaga kohtuma
ja nad jäävad igavesti koos Temaga.

• Milliseid tundeid tekitab teis mõtlemine nendele suurepärastele
õnnistustele, mis on tõotatud neile, kes käivad templis väärilisena
ja austavad oma lepinguid?

President Howard W. Hunter ütles: „Kas on olnud eales olemas nii
liigutavate ja suurepäraste tõotustega rahvast! Pole mingi ime, et
Issand soovib, et Tema järgijad pöörduksid Tema eeskuju ja Tema 
templite poole.“ (Ensign, okt 1994, lk 5)

Issand andis templitega seotud tõotusi ka Õpetuse ja Lepingute 97.
osas. Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 97:15–21.

• Mida õpetavad salmid 15–17 selle kohta, mida peab Issanda rahvas
tegema, et olla kõlvuline Issanda õnnistuste saamiseks Tema templites?
(Olema südamelt puhtad ja mitte laskma ühelgi ebapuhtal templitesse
tulla.)

Selgitage, et neid, kes on südamelt puhtad, kutsutakse Siioniks.
Salmid 15–21 õpetavad, et me võime olla abiks Siioni ehitamisel,
käies väärilisena templis ja püüdes olla südamelt puhtad ning halva
poolt rüvetamata.

• Milliseid õnnistusi lubatakse nendes salmides inimestele, kes on
seda väärt, et neid Siioniks kutsuda?

Selgitage, et Siioni nimeline linn oli olemas muistsetel aegadel. Linn
ehitati prohvet Eenoki ja tema rahva poolt ja see võeti selle elanike
õigsuse tõttu taevasse (vaata ÕL 38:4; Mooses 7:18–21, 69).

Siion saab olema olemas ka viimsetel aegadel. Issand lubas kümnen-
das usuartiklis, et Siioni nimeline linn ehitatakse Ameerika mandrile.
Paluge klassi liikmetel lugeda seda usuartiklit. Selgitage, et Iisraeli
laialipillutatud rahvas koguneb sellesse suurepärasesse linna (vaata
ÕL 103:11–13).

Tänapäeval antakse Kiriku liikmetele nõu, et nad saaksid pühasse
templisse minemise vääriliseks ja ehitaksid üles Siionit, kus nad ka
siin maailmas ei elaks. Me peame muutma oma kodud templite sar-
naseks — puhtuse, armastuse ja isikliku ilmutuse kohtadeks.

• Mida me võime teha, et saada südamelt puhtamaks?

• Kuidas maailm vahel raskendab südamelt puhtaks jäämist?

„Jah, ja mina olen
[oma kojas], sest
ma tulen sinna sis-
se, ning südamelt
puhtad, kes sinna
tulevad, saavad
näha Jumalat.“ 
(ÕL 97:16)
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• Kuidas te võiksite aidata oma perel või kogudusel südamelt puhtaks
saada?

Selgitage, et need, kes teevad ja peavad templilepinguid ning püüavad
saada kogu oma elu jooksul südamelt puhtaks, on need, kes võivad
aidata kaasa Siioni ehitamisele.

KOKKUVÕTE

Jagage tunnistust, et need, kes käivad väärilisena templis, saavad
Issandalt suuri õnnistusi, mille hulgas on ka Siioni rahvaks olemise
õnnistused. Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et saada
nende õnnistuste vääriliseks ning muutuda südamelt puhtaks.

Te võiksite näidata videofilmi „Temples Are for Eternal Covenants“.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.
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TEMPLITALITUSTE JA -LEPINGUTE SAAMINE

4
EESMÄRK

Aidata klassi liikmetel mõista templitalituste ja -lepingute tähtsust.

ETTEVALMISTUS

1. Kui teil on olemas videofilm „Introductory Gospel Messages“
(56196), võiksite te seda näidata. Film kestab umbes 27 minutit.

ÕPPETUNNI ESITAMINE

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Küsige klassi liikmetelt, kas neil on küsimusi. Kulutage nii palju aega,
kui vajalik, et vastata küsimustele nii hästi, kui te oskate ja vastavalt
Issanda Vaimu juhatusele. Pidage meeles, et mõnesid templitööd
puudutavaid asju ei tohiks arutada templist väljaspool.

ME SAAME TEMPLIS TALITUSI JA TEEME LEPINGUID

Selgitage, et me saame templis talitusi, mis võimaldavad meil minna
tagasi Jumala juurde. Me sõlmime ka lepingud, et me elame evangee-
liumi seaduste järgi. Järgnev materjal räägib üldsõnaliselt talitustest
ja lepingutest ning puudutab eriti templitalitusi ja -lepinguid.

Talitused

Selgitage, et talitus on püha tseremoonia, millel on vaimne tähendus
ja toime.

Paluge klassi liikmetel nimetada mõned Kiriku talitused. (Nad võivad
mainida lastele nime andmist ja nende õnnistamist, ristimist, konfir-
meerimist, sakramenti, preesterluse andmist ja templitalitusi.)

Selgitage, et preesterluse väega tehtud talitused on olulised meie
ülenduseks. Need on talitused, mille kaudu me saame tunda oma
elus Jumala väge.

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 84:19–21.

• Mis on vajalik selleks, et meie elus avalduks jumalikkuse vägi?
(Melkisedeki preesterluse talitused. Nendes salmides mainitud „suurem
preesterlus“ on Melkisedeki preesterlus.)

„Ja ilma selle 
talitusteta, ja prees-
terluse volituseta, ei
avaldata jumalik-
kuse väge inimesele
lihas.“ (ÕL 84:21)
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Paluge klassi liikmetel avada trükis „Ettevalmistused templisse mine-
kuks“ leheküljelt 29. Paluge ühel klassi liikmel lugeda ette järgnev
avaldus:

„Kui tähtsad on need talitused meile kui Kiriku liikmetele?

Kas te võite olla õnnelikud, kas te võite olla lunastatud, kas te võite
olla ülendatud ilma nendeta? Vastus: Need on enam kui soovitatavad
või ihaldatavad ning isegi enam kui vajalikud. Isegi enam kui olulised
või eluliselt tähtsad. Need on meile kõigile otsustava tähtsusega.“

Lepingud

Rõhutage, et leping on püha kokkulepe Jumala ja üksikisiku või isikute
rühma vahel. Jumal seab teatud tingimused ja lubab meid õnnistada,
kui me kuuletume nendele tingimustele. Kui me otsustame lepinguid
mitte pidada, ei või me saada neid õnnistusi ja saame mõnikord oma
sõnakuulmatuse tõttu karistada. Preesterluse päästvate talitustega kaas-
nevad alati lepingud.

• Milliseid lepinguid olete te teinud Issandaga seniajani oma elus?
(Klassi liikmed võivad mainida ristimislepingut, mida uuendatakse
iga kord, kui me võtame sakramenti.)

• Milliseid lepinguid teeme me ristimisel? (Vaata Moosia 18:8–10;
ÕL 20:37.)

Rõhutage, et kui me teeme Jumalaga lepinguid, väljendame me oma
soovi teenida Jumalat ja nõusolekut kuuletuda kõigele, mida meilt
palutakse. Jumal lubab meile omalt poolt mitmeid suurepäraseid
õnnistusi. Me peame tegema ja pidama lepinguid selleks, et liikuda
igavese elu suunas.

Templitalitused ja -lepingud

Selgitage, et templitalituste hulka kuuluvad endaument ja pitseeri-
mised (templiabielu ja vanemate pitseerimine laste külge), mis on
mõeldud nii elavatele kui ka surnutele. Templis viiakse läbi surnute
ristimise talitust ja ka teisi preesterluse talitusi. Me sõlmime templi-
talituste ajal pühad lepingud, et me anname end Jumalale ja aitame
ehitada Tema kuningriiki maa peal.

Vanem James E. Talmage ütles meie poolt endaumendi ajal tehtud
lepingute kohta:

„Endaumendi talitused sisaldavad teatud kohustusi, mida inimene
peab omalt poolt täitma, nagu leping ja lubadus kuuletuda range
vooruslikkuse ja kõlbelise puhtuse seadusele, olla ligimest armastav,
heatahtlik, salliv ja puhas; pühendada nii anded kui ka materiaalsed
vahendid tõe levitamisele ja inimsoo moraalsele ülendusele; olla jät-
kuvalt pühendunud tõe huvides ning püüda toetada igal viisil suurt

„Me teeme lepingu
ohverdada oma aja-
lised ja rahalised
vahendid ning an-
ded (kõik, mis me
oleme ja mida me
omame) maa peal
oleva Jumala ku-
ningriigi huvides.“
(„Ettevalmistused
templisse mine-
kuks“, lk 35)
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ettevalmistust, et maa võiks saada valmis oma Kuninga — Issanda
Jeesuse Kristuse vastuvõtmiseks. Iga lepingu tegemisega ja iga kohus-
tuse enese peale võtmisega tehakse teatavaks tõotatud õnnistus, mis
sõltub tingimuste ustavast täitmisest.“ (The House of the Lord, paran-
datud tr [1976], lk 84)

Te võiksite vaadata üle need äsja kirjeldatud lepingud, kirjutades need
tahvlile. Selgitage, et lepinguid sõlmides lubame me olla õiglased ja
puhtad ning anda kõik, mis meil on, Issanda kuningriigi ehitamiseks.
Lugege ette järgnev avaldus:

„Me oleme lepingurahvas. Me teeme lepingu ohverdada oma ajalised
ja rahalised vahendid ning anded (kõik, mis me oleme ja mida me
omame) maa peal oleva Jumala kuningriigi huvides.“
(„Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 35)

• Kuidas me võime anda Jumala kuningriigile „kõik, mis me oleme
ja mida me omame“?

• Mis takistab vahel liikmetel anda Issanda kuningriigile kõik, mis
neil on?

Te võiksite jagada oma tunnistust õnnistustest, mis on tulnud teie
ellu, kuna te olete teinud ja pidanud templilepinguid või te võite
paluda jagada oma tunnistust mõnel teisel endaumendi saanul.

ME PEAME OLEMA TRUUD MEIE POOLT TEMPLIS TEHTUD LEPINGUTELE

Selgita, et Issand ütles: „Kellele on palju antud, sellelt nõutakse palju.“
(Luuka 12:48)

• Kuidas käib see salm teie arvates templis tehtavate lepingute kohta?

Selgitage, et Issand on andnud templitalitused ja -lepingud selleks, et
Tema lapsed võiksid mõista selle elu eesmärki ja valmistuda igavese
elu hiilgavateks võimalusteks. Kui me saame need õnnistused, hakka-
me me vastutama selle eest, et meie elu oleks meie suurenenud tead-
miste ja võimaluste vääriline. Rõhutage, et me peame olema truud
templis tehtud lepingutele.

• Miks on nii tähtis olla truu templis tehtud lepingutele?

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 82:10.

President Joseph Fielding Smith ütles: „Ma ütlen teile, et Issand ei ole
seotud, kui te ei pea lepingut. Issand ei riku kunagi oma lepingut. Kui
Ta teeb kellegagi meist lepingu, ei riku Ta seda. Kui seda rikutakse,
teeme seda meie. Kuid kui see on rikutud, pole Tal mingit kohustust
meile õnnistust anda ja me ei saa seda.“ (Doctrines of Salvation,
koost Bruce R. McConkie, 3 kd [1954–1956], 2:256–257)

„Mina, Issand, olen
seotud, kui te teete,
mida ma ütlen; aga
kui te ei tee seda,
mida ma ütlen, 
ei ole teil mingit
lubadust.“ 
(ÕL 82:10)
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LEPINGUTELE TRUUKS JÄÄMINE TOOB RAHU JA TURVALISUST

Selgitage, et tempel on rahu- ja varjupaigaks rahutus maailmas. Käies
regulaarselt templis ja olles truu oma lepingutele, leiame me oma elus
rahu, turvalisust ja juhatust.

Vanem Neal A. Maxwell ütles: „Kui me hoiame oma lepinguid, siis
hoiavad lepingud meid vaimselt kaitstuna.“ (Conference Report,
apr 1987, lk 87; või Ensign, mai 1987, lk 71)

• Kuidas on teie poolt senini tehtud lepingud aidanud hoida teid
vaimselt kaitstuna?

Märkige, et me sõlmime templis lepingu, kus me lubame elada vääri-
lisena, et pöörduda tagasi Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse juurde. Vahel
võime me oma igapäevaste katsumuste keskel mõtiskleda, kas selline
elu on võimalik.

Paluge klassi liikmetel lugeda 1 Nefi 17:3, 13.

• Mida õpetavad need pühakirjad sellest, kuidas on Issand meile
abiks, kui me püüame pöörduda tagasi Tema juurde? Kuidas olete
te märganud oma elus nende pühakirjakohtade täitumist?

Vanem Boyd K. Packer ütles: „Kui te tulete templisse ja saate oma
endaumendi ning põlvitate altari ääres ja lasete end pitseerida, võite
te elada tavalist elu ja olla tavaline hing — heideldes ahvatluse vas-
tu, ebaõnnestudes ja parandades meelt, kuid olles alati kindlameelne
oma lepingute pidamisel. . . . Siis aga saabub päev, mil te saate õn-
nistuse: „See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav
olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda rõõmusse!“
(Matteuse 25:21).“ („Let Not Your Heart Be Troubled“ [1991], lk 257)

President Howard W. Hunter kutsus meid minema templisse sageli
„isikliku templis teenimise õnnistuse pärast, pühaduse ja turvalisuse
pärast, mille eest kantakse hoolt nende pühade ja pühitsetud seinte
vahel. Tempel on ilu koht, see on ilmutuse koht, see on rahu koht.
See on Issanda koda. See on Issandale püha. See peaks olema püha
meile.“ (Tsiteerinud Jay M. Todd, „President Howard W. Hunter“,
Ensign, juuli 1994, lk 5)

KOKKUVÕTE

Paluge klassi liikmetel rääkida, mida nad arvavad õnnistustest, mis tu-
lenevad templitalituste saamisest ja lepingute tegemisest Taevase Isaga.

Te võiksite näidata videofilmi „Introductory Gospel Messages“ (56196),
kui teil on see film olemas ja kui teil jääb selle näitamiseks aega.

Jagage tunnistust õnnistustest, mis tulenevad templitalituste saamisest,
ja eesõigusest sõlmida lepinguid Taevase Isaga.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.
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ISSANDALT ÕPPIMINE SÜMBOLITE KAUDU

EESMÄRK

Aidata klassi liikmetel mõista ja hinnata sümbolite kasutamist templis.

ETTEVALMISTUS

1. Võtke kaasa oma riigi lipp või selle pilt.

2. Paluge ühel klassi liikmel teha kokkuvõte loost, kuidas üks venda-
dest vastas küsimusele templipesu kohta. See lugu on kirjas trükises
„Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 20–21 ja 23.

Märge õpetajale: Templitalitused ja -lepingud on pühad ning nende üle
vesteldakse peamiselt templis. Klassi vestlused peaks seega piirduma
selles käsiraamatus toodud selgitustega.

ÕPPETUNNI ESITAMINE

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Küsige klassi liikmetelt, kas neil on küsimusi. Kulutage nii palju aega,
kui vajalik, et vastata küsimustele nii hästi, kui te oskate ja vastavalt
Issanda Vaimu juhatusele. Pidage meeles, et mõnesid templitööd
puudutavaid asju ei tohiks arutada templist väljaspool.

SÜMBOLITEL ON MEIE IGAPÄEVAELUS TÄHTIS KOHT

Selgitage, et sümboleid kasutatakse meie igapäevaelus pidevalt.
Joonistage tahvlile järgnevad või mõned muud sobilikud sümbolid.
Paluge klassi liikmetel kirjeldada, mida iga sümbol tähendab.

Näidake klassile teie riigi lippu või selle pilti ja paluge neil selgitada,
mida see lipp nende jaoks tähendab.

• Millised on mõned muud patriotismi väljendavad esemed või teod?
(Laul, vormiriietus, riietusese, riiklik püha või pidustus.)

Märkige, et need on patriotismi sümbolid.

5
„Ma annan inim-
lastele rea rea pea-
le, õpetuse õpetuse
peale, natuke siin
ja natuke seal, ja
õnnistatud on need,
kes kuuletuvad
mu õpetustele.“
(2 Nefi 28:30)



• Millised on mõned armastuse ja lugupidamise sümbolid? (Kingitus
või sõrmus, suudlus või kallistus, südame kuju.)

• Kas sümbolid edastavad kõikidele inimestele sama sõnumit? Miks
või miks mitte?

• Miks me kasutame sümboleid?

Võimaldage klassi liikmetel omavahel arutleda. Nende poolt pakuta-
vad variandid võivad olla midagi järgneva taolist:

1. Sümbolid võivad aidata meil pidada meeles tähtsaid asju.

2. Sümbolid võivad õpetada meile tõdesid, mis on muidu raskesti
mõistetavad.

3. Sümbolid võivad esindada tundeid.

4. Sümbolid võivad õpetada erinevaid põhimõtteid vastavalt meie
õpivalmidusele.

Selgitage, et kui sümboleid korrata, õpime me neid paremini mõistma.

JEESUS KRISTUS JA TEMA PROHVETID KASUTASID SÜMBOLEID

Selgitage, et Päästja kasutas õpetades korduvalt sümboleid.

• Millised on mõned näited, kui Issand õpetas sümbolite kaudu?

Klassi liikmed võivad mainida selliseid asju nagu kadunud lammas
(vaata Matteuse 18:12–14), sinepiivake (vaata Matteuse 13:31-32) või
kallis pärl (vaata Matteuse 13:45-46).

• Mis te arvate, miks kasutas Päästja õpetamisel sümboleid?

Võimaldage klassi liikmetel omavahel arutleda. Seejärel vaadake üle
järgnev avaldus:

„Meisterõpetaja, Issand ise, õpetas jüngritele oma õpetusi pidevalt tä-
hendamissõnadega, mis on sõnaline väljendusviis, mille kaudu esita-
da sümbolitega asju, mis võiksid muul viisil olla raskesti mõistetavad.
Ta rääkis tavalistest kogemustest, mis olid võetud Tema jüngrite elust,
Ta rääkis kanadest ja tibudest, lindudest, lilledest, rebastest, puudest,
varastest, teeröövlitest, päikeseloojangutest, rikastest ja vaestest. . . .
Ta rääkis sinepiivakesest, pärlist. Ta tahtis õpetada oma kuulajaid ja
rääkis seega lihtsatest asjadest sümboolses mõttes. Ükski neist asjadest
ei ole saladuslik ega segane ning kõik need on sümboolsed.“
(„Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 8)

Selgitage, et õpetades Jeesusest Kristusest ja Tema lepitavast ohverdu-
sest kasutasid prohvetid ja apostlid tihti sümboleid. Jeesuse Kristuse
lepitus on evangeeliumi ja kõigi meie saadud õnnistuste aluseks. See

ISSANDALT ÕPPIMINE SÜMBOLITE KAUDU
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teeb pääsemise võimalikuks. Enamik pühakirjades olevatest sümboli-
test õpetab meile seega Päästjast ja Tema ohverdusest.

Paluge klassi liikmetel lugeda Moosese 6:63.

• Millised maa peal olevad asjad tunnistavad Päästjast?

Paluge klassi liikmetel lugeda Alma 13:16.

• Millisel viisil tunnistavad preesterluse talitused Päästjast?

Märkige, et enne, kui Päästja tegi lepituse, ohverdas Tema lepingurah-
vas loomi Tema lepitava ohverduse sümbolina (vaata Mooses 5:4–8).
Selline tava lõppes Päästja surma ja ülestõusmisega. Nüüd käsib Issand
meil tuua Talle „ohvriks murtud süda ja kahetsev vaim.“ (3 Nefi 9:20)
Ja preesterluse talitused on meile jätkuvalt abiks Päästja lepitava oh-
verduse meelespidamisel. Vanem Russell M. Nelson õpetas:

„Evangeeliumi olulised talitused sümboliseerivad lepitust. Ristimine
vee alla kastmise teel sümboliseerib Lunastaja surma, matmist ja
ülestõusmist. Sakramendi võtmine uuendab meie ristimislepingud
ning toob uuesti meie mällu Tema haavatud keha ja meie eest vala-
tud vere. Templitalitused sümboliseerivad meie lepitamist Issandaga
ja pitseerivad pered igaveseks kokku.“ (Conference report, okt. 1996,
lk 47; või Ensign, nov 1996, lk 35)

KUI ME OLEME VAIMSELT VASTUVÕTLIKUD, ÕPETAVAD SÜMBOLID MEILE TÕDE

Selgitage, et kui Päästja elas maa peal, küsisid Tema jüngrid Temalt,
miks Ta õpetab tähendamissõnadega. Tähendamissõnad ja lood, mis
õpetavad tähtsaid tõdesid, kasutavad sageli sümboolset keelt. Et saada
teada, mida ütles Päästja, paluge klassi liikmetel lugeda Matteuse
13:10–12.

• Mida Päästja teie arvates mõtles, kui Ta seda ütles?

Selgitage, et Issand ilmutab tõde neile, kes on selle mõistmiseks
vaimselt valmis. Need, kes võtavad tõe vastu usu ja kuulekusega,
saavad jätkuvalt veelgi enam tõde. Need, kes ei ole vaimselt valmis
ja kellel ei õnnestu tõde vastu võtta või kes võtavad selle vastu
kahtleva südamega, kaotavad järk-järgult sellegi tõe, mis neil on.

Sümbolitega lood esitavad tõde sellisel kujul, et need, kes on vaimselt
valmistunud, mõistavad sümbolite tähendust. Need, kes ei ole valmis,
ei mõista seda.

Mõned Päästja ajal elanud inimesed mõistsid Tema tähendamissõnade
sõnumeid, kuid paljud ei mõistnud. Sama kehtib ka tänapäeval. Kiriku
õiglaste liikmete seas on mitmeid vaimse mõistmise tasemeid.

Paluge klassi liikmetel lugeda 2 Nefi 28:30 ja Õpetus ja Lepingud
42:49–50.
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• Mida õpetavad need pühakirjakohad sellest, kuidas me saame
Jumala käest teada tõde?

Selgitage, et igaühel meist on võimalik areneda vaimselt sellisele tase-
mele, kus me võime mõista evangeeliumis, pühakirjades ja eriti tem-
plis kasutatavate sümbolite tähendust.

KÕIGE PÜHAMAID SÜMBOOLSEID ÕPETUSI SAADAKSE TEMPLIS

Selgitage, et templis saadakse kõige pühamaid sümboolseid õpetusi
maa peal. Templiõpetused ja -talitused viivad meid sümboolsel kujul
tõusvale rännakule igavese elu suunas, mis lõpeb sümboolse sisene-
misega Jumala juurde. Kujutatavad tunnusmärgid, füüsiline olustik,
kantavad riided, antavad tunnustähed ja kõik templis käsitletavad
sündmused on sümboolsed. Nende mõistmise korral aitavad need
igal isikul tunda ära tõe ja kasvada vaimselt.

Mõned neist sümbolitest on otsesed ja nende tähendus koheselt
mõistetav. Tempel ise on sümbol:

„Kui te olete näinud mõnda templit öösel, täiesti valgustatuna, siis te
teate, milliseks mõjusaks vaatepildiks võib see olla. Üleni valgustatud,
pimedusest välja paistev Issanda koda saab Jeesuse Kristuse evangee-
liumi võimu ja inspiratsiooni sümboliks, seistes tuletornina maail-
mas, mis vajub üha enam vaimsesse pimedusse.“ („Ettevalmistused
templisse minekuks“, lk 10)

Ka templiriietus on sümboolne. Templisse sisenedes paneme me täna-
variiete asemel selga valge templiriietuse, mis on puhtuse sümbol.
Vanem James E. Faust ütles:

„Templis teenimisel on põhjapanev osa põhimõttel: „Jumal ei tee
vahet isikute vahel.“ (Ap 10:34) Templi pühade seinte vahel pole
eelistust positsioonil, jõukusel, staatusel, rassil või haridusel. Kõik
on riietatud valgesse. Kõik saavad samu juhiseid. Kõik sõlmivad samu
lepinguid ja annavad samu lubadusi. Kõik saavad samu kõrgeimaid,
igavesi õnnistusi, kui nad elavad nende saamise vääriliselt. Kõik on
oma Looja ees võrdsed.“ (Conference Report, apr. 1997, lk 23; või
Ensign, mai 1997, lk 20)

Selgitage, et liikmed, kes saavad templitalitused ja teevad Jumalaga
lepingud, kannavad kogu oma ülejäänud elu erilist garmenti (aluspe-
su). Lugege ette järgnev avaldus:

„Garment esindab pühasid lepinguid. See aitab kaasa kombekusele
ning saab kandjale kilbiks ja kaitseks. . . . Keha kattev garment on
[templis tehtud] lepingute nähtav ja käegakatsutav meeldetuletus.
Garment on saanud paljudele Kiriku liikmetele kaitsebarjääriks juhtu-
del, kui kandja on olnud vastakuti ahvatlusega. Teiste asjade seas
sümboliseerib see meie sügavaimat austust Jumala seaduste, nende

Kõikidel asjadel
on oma sarnasus
ja kõik asjad on 
loodud ning
tehtud tunnistama
Issandast, nii need
asjad, mis on ilma-
likud, kui ka need
asjad, mis on vaim-
sed. (Mooses 6:63)
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seas ka kõlbelise käitumisnormi vastu.“ („Ettevalmistused templisse
minekuks“, lk 20, 23)

Paluge ülesande saanud klassi liikmel teha kokkuvõte sellest, kuidas
üks vendadest selgitas templipesu eesmärki (vaata „Ettevalmistused
templisse minekuks“, lk 20–21, 23).

Selgitage, templitseremoonia juures on peaaegu iga aspekt sümboolne.
See tähendab seda, et iga inimene peab valmistuma selleks, et olla
templiendaumendi sümboolse olemuse suhtes vaimselt niivõrd vastu-
võtlik kui võimalik.

• Mis võiks takistada kellelgi olla templis vaimselt vastuvõtlik?

Klassi liikmed võivad mainida midagi taolist:

1. Inimene ei pruugi olla vääriline. Isik, kellel ei ole õnnestunud sii-
ralt meelt parandada ja kes ei ole valmistunud templisse minekuks
alandlikult ja palvemeelselt, leiab, et sümbolid on elutud ja nende
tähendused varjatud.

2. Inimesel võib olla puudu usust. Isik, kes ei usu Jeesusesse
Kristusesse ja templitseremooniasse, ei pruugi saada Pühalt Vaimult
templiendaumendi mõistmise jaoks vajalikku inspiratsiooni.

3. Inimene võib keskenduda niivõrd palju tseremoonia välisele esitu-
sele, et ta ei pruugi tabada sümbolite poolt esindatud võimsaid
õpetusi.

• Kuidas me võime valmistuda selleks, et olla templis vaimselt vastu-
võtlikud?

KOKKUVÕTE

Märkige, et need, kes lähevad templisse esimest korda, võivad eelda-
da, et nad õpivad seal palju uut ja tunnevad Issanda Vaimu väge.
Innustage klassi liikmeid valmistuma vaimselt oma templikogemu-
seks. Tuletage neile meelde, et ühekordsel külastusel ei saa mõista
kõike esitatut. Nad peaksid minema templisse tagasi nii sageli kui
võimalik, et nad võiksid jätkata õppimist ja elustada oma vaimseid
tundeid.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.
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ETTEVALMISTUSED TEMPLISSE MINEKUKS

EESMÄRK

Valmistada klassi liikmeid ette väärilisena templisse sisenema.

ÕPPETUNNI ESITAMINE

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Küsige klassi liikmetelt, kas neil on küsimusi. Kulutage nii palju aega,
kui vajalik, et vastata küsimustele nii hästi, kui te oskate ja vastavalt
Issanda Vaimu juhatusele. Pidage meeles, et mõnesid templitööd
puudutavaid asju ei tohiks arutada templist väljaspool.

IGA INIMENE PEAKS TEMPLI JAOKS ETTE VALMISTUMA

Selgitage, et iga inimene vastutab individuaalselt nende sammude
astumise eest, mis viivad täielike templiõnnistusteni.

Käsitlege lühidalt viit järgnevat ideed. Igaüks neist pakub ühe viisi,
kuidas me peaksime olema valmistunud templisse sisenemiseks. Te
võiksite kirjutada iga teie poolt käsitletava punkti tahvlile.

1. Iga inimene peaks olema vääriline.

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 97:15–17.

• Mida õpetab see lõik teile väärilisuse tähtsusest templisse sisenemisel?

President Howard W. Hunter palus meil kaaluda „hoiakuid ja õigeid
kombeid, mille poole Issand suunas meid oma nõuandes, mille Ta
andis prohvet Joseph Smithi kaudu Kirtlandi pühadele, kui nad val-
mistusid templit ehitama.“

See nõuanne on kirjas Õpetuses ja Lepingutes 88:119. Paluge klassi
liikmetel seda lõiku lugeda.

Paluge klassi liikmetel arutada ka president Hunteri poolt esitatud
küsimust: „Kas need hoiakud ja kombed peegeldavad tõepoolest se-
da, kes me kõik olla soovime ja proovime?“ („The Great Symbol of
Our Membership“, Ensign, okt 1994, lk 2)

2. Iga inimene peaks olema alandlik.

Iga inimene peaks sisenema templisse alandlikult, soovides saada
õpetatud kõrgest.

6
„Ja sedavõrd, kui
mu rahvas ehitab
mulle koja Issanda
nimel, ja ei lase
ühelgi ebapuhtal
sinna sisse tulla, et
seda ei rüvetataks,
asub selle peal
minu hiilgus.“ 
(ÕL 97:15)



• Miks on alandlikkus nii tähtis, kui me teenime ja õpime templis?

Paluge klassi liikmetel lugeda Õpetus ja Lepingud 136:32–33.

• Mida õpetab see lõik alandlikkuse tähtsusest? Kuidas te võiksite ra-
kendada seda nõuannet oma esmakordsel templikülastusel?

3. Iga inimene peaks mõistma, et templitalituste ja -lepingute saamine
on oluline igavese elu saamiseks.

President Harold B. Lee ütles: „Templitseremooniad on kujundatud
targa Taevase Isa poolt, kes on avaldanud need meile sel viimasel
ajal juhise ja kaitsena kogu meie eluks, et ei teie ega mina võiks eba-
õnnestuda ülenduse pälvimisel selestilises kuningriigis, kus elavad
Jumal ja Kristus.“ („Enter a Holy Temple“, Improvement Era, juuni
1967, lk 144)

President Joseph Fielding Smith ütles: „Need õnnistused kindlustavad
meile meie ustavuse kaudu kallihinnalise pärli, mida Issand on meile
pakkunud, sest need on suurimad õnnistused, mida me võime saada selles
elus. Kirikusse tulemine on suurepärane asi, kuid te ei või saada ülen-
dust, kuni te ei ole teinud lepinguid Issanda kojas ning saanud võt-
med ja volitused, mis seal antakse ning mida ei saa anda tänapäeval
üheski teises kohas maa peal.“ („Doctrines of Salvation“, koost 
Bruce R. McConkie, 3 kd [1954–1956], 2. kd, lk 253)

4. Iga inimene peaks mõistma templipesu kandmise tähtsust.

Selgitage, et neil, kes on osalenud templitseremoonial, on eesõigus
kanda püha preesterluse garmentit. Esimene Presidentkond ütles
Kirikule tehtud avalduses:

„Kiriku liikmed, kes on templis garmentisse riietatud, on teinud le-
pingu selle kandmiseks kogu oma elu jooksul. Selle tõlgendatud tä-
hendus on see, et seda kantakse aluspesuna nii päeval kui öösel. . . .

Peamiseks põhimõtteks peaks olema kanda garmentit ning mitte ot-
sida vabandusi selle seljast võtmiseks. . . . Kui garment tuleb seljast
ära võtta, . . . peab selle niipea kui võimalik selga tagasi panema.

Kõlbelisuse ja keha õige varjamise põhimõtted kuuluvad samuti le-
pingu alla ja peaksid mõjutama kogu riietust. Endaumendi saanud
Kiriku liikmed kannavad garmentit nende poolt Issandaga sõlmitud
pühade lepingute meeldetuletuseks ning samuti kaitseks ahvatluse ja
halva vastu. See, kuidas seda kantakse, väljendab välispidiselt sisemist
kohustust järgida Päästjat.“ (First Presidency letter, 10. okt 1988)

5. Iga inimene peaks olema valmistunud isiklikuks ja pühaks jumala-
teenimiseks.

Templis avanevad inimesele tseremooniatele eelnevalt, nende ajal ning
neile järgnevalt mõtisklemise ning Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele
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„Organiseeruge; val-
mistage kõik vajalik;
ja rajage koda,
nimelt palve koda,
paastumise koda,
usu koda, õppimise
koda, hiilguse koda,
korra koda, Jumala
koda.“ (ÕL 88:119)
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lähenemise võimalused. Igaüks seisab vastakuti küsimustega, mis vaja-
vad vastuseid, koormatega, mis vajavad kergendamist, probleemidega,
mis vajavad lahendamist. Paljud on pidanud templist lugu kui kohast,
kus eemalduda maailmast ja suhelda Taevase Isaga. Paljud on leidnud
templis vastuseid, rahu ja rõõmu.

President Ezra Taft Benson ütles: „Templid on isikliku ilmutuse paigad.
Kui mind on rõhunud mõni probleem või kimbatus, olen ma läinud
Issanda kotta, palvetades oma südames vastuste saamise nimel. Need
vastused on tulnud selgel ja vääramatul kombel.“ („What I Hope You
Will Teach Your Children about the Temple“, Ensign, aug 1985, lk 8)

Selgitage, et me võime viia templisse nende nimed, kellel on erilisi
vajadusi, et need, kes lähevad templisse, võivad ühendada oma usu
ja palved nende inimeste heaks.

ERILISED ETTEVALMISTUSED ESIMESEKS TEMPLIKÜLASTUSEKS

Järgnev teave aitab igal inimesel teha kõik esimeseks templikülastuseks
vajalikud ettevalmistused ning kindlustada, et see külastus on meeliülen-
dav. Aruta klassi liikmetega seda teavet, mis sobib kokku nende oludega.

1. Templisoovitus. Saage templisoovitus. Tehke kindlaks, et te võtate
oma soovituse endaga templisse kaasa, kuna sinna võivad siseneda
üksnes need, kellel on kehtivad soovitused. Väärilisena elades või-
maldab see soovitus teil siseneda ükskõik millisesse Kiriku templis-
se nii sagedasti, kui te seda kahe järgmise aasta jooksul soovite.
Selleks, et oma templisoovitust uuendada, peate te vestlema oma
piiskopkonna liikme või koguduse juhatajaga ja vaiakonna liikme
või misjoni juhatajaga.

2. Külastuse planeerimine ja kavandamine. Enne kui te lähete templisse
saama oma endaumenti või pitseerimistalitusele, helistage sinna,
et ajas kokku leppida. Uurige välja, millal teil on vaja templisse
saabuda, kui pikaks ajaks teil tuleks planeerida sinna jääda ja mida
te peaksite kaasa võtma. Paluge abi tõlkimisel, juhul kui te seda
vajate.

3. Reisiplaanid. Kui te elate templist kaugel, peaksite te kaaluma järg-
nevat:

• Kandke juba varakult hoolt transpordi, majutuse ja söömise eest.
Teile võib tulla kasuks, kui te saate võimaluse korral reisida koos
rühmaga.

• Tehke vajaduse korral korraldusi oma raha vahetamiseks sellel
maal käibel oleva raha vastu, kus tempel asub.

• Võtke kaasa piisavalt raha kõikide kulutuste katteks. Teil võib
osutuda vajalikuks osta juurde garmenteid, laenutada templiriideid
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ning tasuda majutuse ja reisiga seotud kulutuste eest. (NB! paljudes
templites ei ole võimalik riideid laenutada. Esimene Presidentkond
innustab kõiki liikmeid ostma endile omaenda templiriided.)

4. Riietus. Kavatsege riietuda nii, nagu te riietute pühapäevasteks
koosolekuteks. Naised ei peaks templisse minnes kandma pükse.

5. Saatjad. Kõik, kes lähevad templisse esimest korda, peaksid võtma
endaga kaasa saatja. Selleks võib olla samast soost sugulane või
sõber, kes on varem templis käinud, kuid abiks võib olla ka üks
templiteenritest. Templiteenrid annavad alati sõbralikke juhiseid.

6. Pitseerimistöö. Kui te planeerite pitseerimistöö tegemist oma surnud
esivanemate heaks, peaksite te võtma endaga templisse kaasa täide-
tud „Perekonnagrupiregistri“ blanketid. Kui teid on vaja pitseerida
teie abikaasaga, või kui te lasete oma lapsed enda külge pitseerida,
peab teil olema kaasas teie enda „Perekonnagrupiregisrti“ blankett.
Kui te lähete abielluma, peate te toimima vastavalt oma riigi seadus-
tele ja võtma endaga kaasa kehtiva abiellumisloa. Lugege hoolikalt
läbi „Liikme juhend templi- ja perekonnaajaloo tööks“ (34697 124),
et saada üksikasjalikumat informatsiooni selle kohta, kuidas teha
templitalitusi nii elavatele kui surnutele. Te võite võtta ühendust
ka selle templi registreerijaga, mida teil on plaanis külastada.

7. Laste eest hoolitsemine. Kui templisse tulevad lapsed, et osaleda pit-
seerimistseremoonial, hoolitsetakse nende eest templi noortekesku-
ses kuni ajani, mil neil on vaja ühineda teiega pitseerimisruumis.
Lastele antakse tseremooniaks vajalikud valged riided. Pärast pitsee-
rimistseremoonia lõppemist lähevad nad keskusesse tagasi, et teid
oodata. Pitseerimisel mitte osalevate laste eest templis ei hoolitseta.

8. Templigarmendid. Teil on vaja osta üks paar või kaks paari templi-
garmenteid enne templisse sisenemist. Ärge pange neid selga enne
templisse minekut. Kui te olete saanud oma endaumendi ning tei-
nud kindlaks garmentite sobiva suuruse ja materjali, võite te osta
täiendavaid paare. Mõned inimesed tahavad oma esimese garmen-
tite paari ära pesta, et olla kindel nende sobivuses enne järgmiste
paaride ostmist. Templigarmentid on valmistanud Kirik ja neid
võib osta Kiriku jaotuskeskuste kaudu.

9. Templiriided. Esimene Presidentkond on innustanud liikmeid ostma
ja kandma omaenda templiriideid. Mõnedes templites on võimalik
laenutada templiriideid väikese tasu eest, kuid parem oleks, kui liik-
metel oleksid omaenda templiriided ja nad kannaksid nende eest ise
hoolt. Piiskop või koguduse juhataja võib teavitada teis selles osas,
kust neid riideid osta saab.

Õed võivad kanda oma templilaulatuse ajal omaenda pulmakleiti,
kuid see kleit peab olema valge, pikkade varrukatega, kujult ja ma-
terjalilt kombekas, ilma slepita ja ilma keeruliste ornamentideta.

„Templitseremooniad
on kujundatud targa
Taevase Isa poolt, ...
et ei teie ega mina
võiks ebaõnnestuda
ülenduse pälvimisel 
selestilises kuningrii-
gis.“ (President 
Harold B. Lee)
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KOKKUVÕTE

Tunnistage templitöö pühadusest. Väljendage, kui õnnelik te olete,
kui te näete, kuidas klassi liikmed valmistuvad templisse minekuks.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.

Tunnis osalejad ja õpetajad peaksid minema võimaluse korral pärast
seda õppetundi templisse üheskoos.
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TEMPLISKÄIMISE ÕNNISTUSTE JÄTKUV
NAUTIMINE

EESMÄRK

Küsida klassi liikmetelt nende esimese templikülastuse kohta ja aidata
neil valmistuda tundma templist rõõmu kogu oma elu vältel.

ETTEVALMISTUS

1. Valmistuge kujundama sellest õppetunnist kogemuste jagamise
aega. Enamik klassi liikmetest tahab vestelda oma esimesest templi-
külastusest.

2. Tehke ühele klassiliikmele ülesandeks valmistuda lugema Õpetus ja
Lepingud 110:1–10 ning väljendama oma tundeid selle kohta.

3. Tehke ühele klassi liikmele ülesandeks teha lühikokkuvõte teabest,
mis on kirjas Eelija kohta trükises „Ettevalmistused templisse mine-
kuks“, lk 23–24.

4. Valmistuge vastama küsimustele, mis on võinud tekkida esimesel
templikülastusel, aga ärge vestelge küsimuste või teabe üle, millest
tuleks vestelda üksnes templis. Kui liikmetel on selliseid küsimusi,
innustage neid planeerima täiendavaid templikülastusi.

ÕPPETUNNI ESITAMINE

Paluge kellelgi öelda alguspalve.

Küsige klassi liikmetelt, kas neil on küsimusi. Kulutage nii palju aega,
kui vajalik, et vastata küsimustele nii hästi, kui te oskate ja vastavalt
Issanda Vaimu juhatusele. Pidage meeles, et mõnesid templitööd
puudutavaid asju ei tohiks arutada templist väljaspool.

ARMASTUSE SÄILITAMINE TEMPLIS TEENIMISE VASTU

• Kuidas te end tundsite, kui te olite templis?

Selgitage, et templis teenimine toob jätkuvaid õnnistusi nende ellu,
kes käivad templis sageli. Öelge klassi liikmetele, et ajal, mil nende
poolt templis kogetu on neil ikka veel värskelt meeles, võiksid nad
kirjutada sellega seotud tunded oma päevikusse. Tuletage neile meel-
de, et kuigi nad võivad panna kirja oma tunded, ei peaks nad pane-
ma kirja templitööga seonduvaid üksikasju, mida ei peaks arutama
templist väljaspool.

7
„Sest vaata, ma
olen selle koja vastu
võtnud, ja minu ni-
mi saab olema siin;
ja selles kojas ma
ilmutan ennast
halastuses oma
rahvale.“ 
(ÕL 110:7)



• Mida te võite teha, et teil säiliks kogu elu jooksul armastus templis
teenimise vastu?

Kirjutage klassi liikmete ideed tahvlile. Te võiksite teha teatavaks ka
järgnevad ideed:

1. Mõtisklege templis kogetu üle iga päev.

Selgitage, et mõnel inimesel on templisse minekuks rohkem võimalusi
kui teisel. Kui me aga oleme kord käinud templis ja tundnud sealset
Vaimu, peaksime me leidma iga päev võimaluse templitseremooniate
ja meie poolt tehtud lepingute üle mõtisklemiseks. Selle tegemine
innustab igaüht meist mõtlema ja tegutsema iga päev õiglasemalt.

Meil ei ole võimalik mäletada kõike templisse puutuvat, kuid me
peaksime püüdma jätta pärast igat külastust meelde nii palju kui
võimalik. Me peaksime uurima templi kohta ka pühakirjakohti ja
prohvetite sõnu. Mõned neist on esitatud sellel kursusel.

Te võiksite lasta ühel klassi liikmel teha kokkuvõtte järgnevast aval-
dusest trükises „Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 10:

„Templitseremoonia ei ole esmakordsel kogemusel täiesti lõpuni
mõistetav. Seda mõistetakse vaid osaliselt. Minge sinna tagasi üha
uuesti. Minge tagasi, et õppida. Te saate teadmist asjadest, mis on
teid vaevanud, või asjadest, mis on olnud mõistatuslikud, või asja-
dest, mis on olnud salapärased. . . .

Kui teil on võimalus osaleda templis endaumendi istungil või olla
pitseerimise tunnistajaks, mõtisklege selle sügavama tähenduse üle,
mille esitamist te endi ees näete. Ja pidage neid asju meeles oma kü-
lastusele järgnevatel päevadel. Mõelge nende üle vaikselt ja palve-
meelselt ning te avastate, et teie teadmised suurenevad.

Templikogemuse üheks suureks väärtuseks on see, et see esitab laia-
ulatusliku, avara ülevaate Jumala eesmärkidest, mis on seotud selle
maaga. Kui me oleme kord templis käinud (ja me võime minna tagasi
ning oma mälu värskendada), asetuvad elusündmused üleüldisesse
plaani. Me võime näha õiges perspektiivis, kus me oleme, ja võime
kiirelt märgata, kui me liigume vales suunas.“

2. Pidage meeles, et kogu templis teenimise keskmeks on Päästja —
Jeesus Kristus.

Pühakirjad õpetavad, et templite ehitamise tähtsaks põhjuseks on
see, „et Inimese pojal oleks paik, kus ennast oma rahvale ilmutada.“
(ÕL 109:5) Templi sümbolid ja talitused aitavad meil koondada oma
tähelepanu Päästjale.

Selgitage, et Päästja ilmutas end Kirtlandi templis. Ta ilmus Joseph
Smithile ja Oliver Cowderyle, et võtta see tempel vastu oma kojana.

TEMPLISKÄIMISE ÕNNISTUSTE JÄTKUV NAUTIMINE
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See külastus on kirjas Õpetus ja Lepingud 110:1-10. Paluge ülesande
saanud klassi liikmel seda lõiku lugeda ja kommenteerida.

• Milliseid õnnistusi tõotas Päästja neile, kes ehitavad ja käivad temp-
lites?

PEREKONNAD PITSEERITAKSE TEMPLIS KOKKU IGAVESEKS

Paluge klassi liikmetel lugeda Malakia 3:23–24.

Paluge ülesande saanud klassi liikmel teha lühikokkuvõte trükises
„Ettevalmistused templisse minekuks“ lk 23–24 leiduvast teabest
Eelija kohta.

Selgitage, et Eelija tuli tagasi ja taastas preesterluse võtmed, mis või-
maldavad perekondadel saada templites kokku pitseeritud igavikuks.

Paluge klassi liikmetel vaadata üle Õpetus ja Lepingud 110:13–16.
Seejärel paluge ühel klassiliikmel lugeda ette järgnev avaldus, mis on
kirjas trükises „Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 28:

„Just sellest päevast, 3. aprillist 1836 alates, hakkasid laste südamed
pöörduma nende vanemate poole. Pärast seda ei olnud talitused aju-
tised, vaid püsivad. Pitseerimise võim on meiega. Ükski volitus ei ole
suurema väärtusega. See võim annab tähenduse ja igavese kestvuse
kõikidele talitustele, mida tehakse õige volituse kaudu nii elavatele
kui surnutele.“

Päästja kirjeldas pitseerimisvõimu, rääkides oma apostli, Peetrusega,
nagu see on kirjas Matteuse 16:19. Paluge klassi liikmetel lugeda seda
salmi.

Selgitage, et neid samu võtmeid hoiab tänapäeval prohvet ja Kiriku
president. „See püha pitseerimisvõim on Kirikus ka praegu. Need, kes
on teadlikud selle volituse tähendusest, ei pea midagi pühamaks.
Midagi ei hoita tugevamini. Seda pitseerimisvõimu hoiavad maa peal
korraga vaid vähesed mehed — igas templis on vennad, kellele on
antud see pitseerimisvõim. Seda võib saada vaid prohvetilt, nägijalt ja
ilmutajalt ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendilt
või neilt, kellele ta on teinud ülesandeks seda teistele anda.“
(„Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 24, 26)

Selgitage, et pitseerimistalituste hulka kuulub mehe ja naise pitseeri-
mine teineteise külge ja vanemate pitseerimine laste külge. Kui vane-
mad on templis pitseeritud, on neile edaspidi sündinud lapsed
sündinud oma vanemate pitseerimislepingu all ja neid ei ole vaja
oma vanemate külge pitseerida.

• Mis te arvate, kuidas võib templis kokku pitseerimine mõjutada
perekonna mõtteid ja tegusid?
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• Mis te arvate, millised õnnistused saavad perele osaks nende templis
kokku pitseerimise tõttu?

President Gordon B. Hinckley ütles: „Kas on kunagi olnud meest, kes
armastab tõeliselt oma naist, või naist, kes armastab tõeliselt oma
meest, kes ei palveta, et nende suhe võiks jätkuda hauale järgnevalt?
Kas mõned vanemad on kunagi matnud oma lapse ja ei ei ole igatse-
nud kinnitust, et nende poolt armastatu oleks tulevases maailmas jäl-
le nende oma? Kas keegi, kes usub igavesse ellu, võib kahelda selles,
et taeva Jumal annab oma poegadele ja tütardele elu kõige hinnalise-
ma tunnuse, armastuse, mis leiab oma kõige tähendusrikkama väljen-
duse perekondlikes suhetes? Ei, mõistus nõuab, et perekondlik suhe
jätkub pärast surma. Inimsüda igatseb selle järele ja taeva Jumal on il-
mutanud tee, mille kaudu seda saab kindlustada. Selle eest kannavad
hoolt Issanda koja pühad talitused.“ („Why These Temples?“ Temples
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints [1988], lk 4)

TEMPLID VÕIMALDAVAD MEIL TEENIDA NEID, KES ON SURNUD

Paluge klassi liikmetel lugeda Obadja 1:21.

Prohvet Joseph Smith selgitas, kuidas Kiriku liikmetest võivad saada
päästjad Siioni mäel:

„Aga kuidas peavad [pühad] saama päästjateks Siioni mäel? Oma temp-
lite ehitamise, oma ristimisbasseinide rajamise ja selle kaudu, et nad lä-
hevad edasi ja saavad kõik talitused, ristimised, konfirmeerimised, pese-
mised, võidmised, preesterlusse asetamised ja pitseerimisväed oma pea
peale kõigi oma esivanemate nimel, kes on surnud, ning lunastavad
nad, et nad võiksid tulla esile esimesel ülestõusmisel ning saada ülen-
datud koos nendega hiilguse troonidele. Ja see ongi see ahel, mis seob
vanemate südamed laste külge ja lapsed vanemate külge, mis viib täide
Eelija missiooni.“ (History of the Church, 6. kd, lk 184)

Selgitage, et Taevane Isa on valmistanud oma päästmisplaani osana
viisi, kuidas need, kes surid evangeeliumi päästvaid talitusi saamata,
võiksid need talitused saada. Vaimumaailmas olevatel inimestel on
võimalik evangeeliumi kuulda. Nad võivad selle seal vastu võtta, kuid
nad ei või saada enda jaoks evangeeliumi talitusi. Issand on käskinud
meil teha need talitused nende heaks pühades templites. Meie erilised
püüdlused peavad olema suunatud pereajalootöö tegemisele, et me
võiksime saada talitusi meie endi esivanemate nimel.

Templites surnute heaks tehtavate talituste hulka kuuluvad ristimised,
konfirmeerimised, preesterlusse asetamised, endaumendid, mehe ja
naise ning vanemate ja laste üksteise külge pitseerimised.

Me peaksime minema templisse nii sagedasti, kui meie olukord seda
võimaldab, et me võiksime teenida neid, kes on surnud, tehes nende

„Seda meie temp-
lites tehtavat asen-
duslikku tööd tuleb
kanda edasi samas
omakasupüüdmatu 
pühendumise ja
ohverduse vaimus,
mis iseloomustab
Õpetaja elu.“
(Vanem Thomas S.
Monson)



7. ÕPPETUND

34

heaks talitusi. Me õnnistame nii nende elu, keda me teenime, kui ka
meie endi elu. Teave selle kohta, kuidas teha meie esivanemate heaks
pereajalootööd ja talitusi, on kirjas trükises „Liikme juhend templi- ja
perekonnaajaloo tööks“ (34697 124).

Vanem Thomas S. Monson ütles:

„Templiendaumendi ja pitseerimistalituste väärtustamine toob meie
pere liikmeid üksteisele lähemale ja igas pere liikmes tärkab soov
võimaldada neidsamu õnnistusi ka neile armsatele, kes on meie
hulgast lahkunud. . . .

Seda meie templites tehtavat asenduslikku tööd tuleb kanda edasi
samas omakasupüüdmatu pühendumise ja ohverduse vaimus, mis
iseloomustas Õpetaja elu. Teda meeles pidades on meil kergem teha
oma osa selles tähtsas töös. Ma soovin, et neid pühi hooneid silmit-
sedes võiks meile iga kord meenuda seal sees olevad igavesed või-
malused mitte üksnes meile endile, vaid ka meie surnutele.“
(„Pathways to Perfection“ [1973], lk 206–207)

KOKKUVÕTE

Rõhutage, et templis käimine annab meile võimaluse teenida teisi ja
jätkata suuremate vaimsete teadmiste omandamist. Lugege ette järgnev
avaldus:

„Ükski töö ei ole sellele Kirikule suuremaks kaitseks kui templitöö ja
seda toetav sugupuu uurimine. Ükski töö ei ole vaimselt selitavam.
Ükski meie poolt tehtav töö ei anna meile rohkem väge. Ükski töö
ei nõua kõrgemat õigsustaset. . . .

Kui me võtame vastu templitalitustöösse puutuva ilmutuse, kui me
astume lepingutesse tõrksuse ja vabandusteta, kaitseb meid Issand.
Me saame inspiratsiooni, millest piisab meie eluprobleemide lahen-
damiseks. . . .

Tulge seega templisse — tulge ja saage oma õnnistused. See on püha
töö.“ („Ettevalmistused templisse minekuks“, lk 37)

Lõpetage õppetund tunnistuste jagamisega. Innustage klassi liikmeid
minema templisse sageli, et nad võiksid saada õpetust Issanda
Vaimult.

Te võiksite mainida klassi liikmetele, et neil on võimalik muretseda
endale Kiriku jaotuskeskustest koduseks vaatamiseks videofilm
„Mountain of the Lord“ („Issanda mägi“; 56300). See 73-minutiline
film jutustab Soolajärve templi ehitamisest.

Paluge kellelgi öelda lõpupalve.
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