
Laura kasvas üles Ameerikas. 

Tema kodu oli sama tagasihoidlik 

kui Jefta kodugi. Kuid tüdruk ei 

tundnud seal end õnnelikuna. 

Laura oli sündinud siis, kui tema 

vanemad polnud veel abielus. 

Pealegi ei teadnud tüdruk, kes 

on tema tõeline isa. Mees, kes 

nimetas end Laura isaks, aga 

ei armastanud teda üldsegi. Ja 

tema ema oli kavatsenud isegi 

aborti teha, et ta siia maailma 

ei sünnikski. Laura tundis end 

perekonnas hüljatuna. Ta tundis, 

et on halb ja vääritu.

Laural oli ilus ja armas hääl 

ning ta õppis päris hästi ka 

klaverit mängima. Kuid kui tüdruk 

osales noorte pianistide 

konkursil, siis ei tulnud 

isa tema esinemist 

isegi vaatama.

Siis aga 

juhtus midagi, 

mis muutis 

Laura elu 

täielikult. Nimelt kuulis ta midagi 

imepärast, mis on kirjas Piiblis. 

Seal oli kirjutatud, et Jumal, 

kes on loonud maailma ja 

kogu universumi, armastab ka 

Laurat. Ja Piiblist saame teada, 

et Jumal on meie maailma ja 

kõiki siin elavaid inimesi nii palju 

armastanud, et Tema poeg Jeesus 

on surnud ristil meie pattude 

eest. Nii andestatake meile meie 

patud ja kingitakse igavene elu 

ning me saame Jumala lasteks. 

Laura oli nii põnevil. Ta mõtles: 

„Jumal armastab mind. Ma olen 

midagi väärt ja Jumala meelest 

väärtuslik.“

Laura palvetas, et Jumal 

andestaks talle tema patud 

ning võtaks teda oma 

võrratusse perekonda. 

Ja kuigi tüdruku 
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Kodu ei olnud Jefta jaoks just 

õnnelik koht. Jefta nime on raske 

hääldada! Võib-olla sa võiksid 

kutsuda teda lihtsalt J! Tema 

nooremad vennad ei tahtnud, 

et Jefta üldse nende kodus 

elaks. Tegelikult ei olnud nad 

tema vennad, vaid hoopis 

poolvennad. Jeftal ja tema 

poolvendadel oli ühine isa, 

kelle nimi oli Gilead, aga Jeftal 

oli teine ema. Poolvennad vihkasid 

Jeftat.

See on mõtlemapanev lugu, mis on 

kirjas Piiblis, mille Jumal on meile andnud. 

Piiblitsitaadid on siin trükitud rasvase kirjaga. 

Nii et kui sul on juba Piibel, siis võid need 

kirjakohad ise üles otsida. 

Jefta oli väga õnnetu. 

Võib-olla on sul samasugused tunded nagu 

Jeftal. Võib-olla on ka sul vendi või õdesid, kes 

sind üldse ei tunnusta. Sa tunned, et sind ei 

taheta üldse. 

Võib-olla käituvad sinu sõbrad nii, et 

sa tunned end nende hulgas soovimatu ja 

tähelepanematuna. Seda on väga raske taluda 

ja teeb sind vahel kurvaks. Aga on keegi, kes 

armastab sind jäägitult – see on Jumal. Ta 

räägib meile Piiblis, et Ta armastab sind ja mind 

palju rohkem kui ükski inimene suudab seda 

teha. Ja Jumal armastas Jeftat samuti, kuid 

ometi juhtus midagi kohutavat. 

Ühel päeval tõusis kodus kohutav lärm. 

Jefta uus perekond

maine perekond jäi samaks, 

tundis ta end palju õnnelikumana.

Nüüd hakkas Laura teistele 

rääkima Jumalast ja Jeesusest. Ja 

kui ta täiskasvanuks sai ja abiellus, 

läks ta koos abikaasaga teistesse 

riikidesse, et kuulutada Jumala 

armastust. Kuid Laura kuulutas ka 

oma lauluga. Ja tema laul tõusis 

kõrgustesse otsekui linnulaul.

Kirjuta oma nimi piiblisalmi sees olevale kolmele joonele. 

See salm on Johannese 3:16.

„Sest nõnda on Jumal ____________________ 

armastanud, et ta oma ainusündinud Poja 

on andnud, et _____________, kes temasse 

usub, ei hukkuks, vaid et ___________ oleks 

igavene elu.“
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Laura elu suur Joonista see

väike nägu mõnele  

paberitükile ja hoia 

see käepärast. Ja kui sa tunned 

end üksikuna või on sul kurb meel, 

siis pööra naeratav nägu ülespoole. 

Vaata seda tähelepanelikult ning 

meenuta, et Jumal armastab sind 

üle kõige. Ta andestab sulle ja 

võtab sind oma võrratus-

se perekonda.

Jumal armastab      Jumal armastab      
                  sind ka!                  sind ka!

muudatus



Jefta poolvennad ütlesid: „Sa ei kuulu meie 

perekonda ja me ei taha sind enam näha! Jefta 

pidi põgenema oma kodust ja isegi oma maalt!

Kas ka sina oled mõnikord tundnud, et sind ei 

tunnustata ega armastata? Kuid Jumal armastab 

sind, aga mitte sellepärast, et sa oled nii hea 

– kõik me oleme vigu teinud ja kurvastanud 

Teda. Sinagi oled teinud neid asju, mida Jumal 

on meile keelanud. Kas sa oled oma südames 

kedagi vihanud ja mõelnud halbu mõtteid, nagu 

tegid seda Jefta vennad? Kas sa oled kasutanud 

roppe sõnu ja valetanud? Kui see nii on, siis oled 

sa sõnakuulmatu Jumalale. Jumal ütleb Piiblis: 

„Rääkige tõtt!“ (Efeslastele 4:25). Oled sa 

teiste peale vihaselt karjunud? Millised on sinu 

teod? Oled sa teistele haiget teinud, petnud või 

võtnud asju, mis ei kuulu sulle? Kui nii, siis oled 

sa olnud sõnakuulmatu Jumalale. „Sa ei tohi 

varastada!“ (2.Moosese 20:15). Jumal on täiuslik 

ja Ta vihkab kõike seda, 

mis on väär. Selliseid 

asju nimetab Jumal 

Piiblis patuks. Aga 

Ta armastab sind 

hoolimata sellest, et 

sa oled elanud valesti. 

Sa väärid karistust, aga 

Jumal karistas sinu asemel 

oma Poega Jeesust, et Ta 

saaks sulle andeks anda.

Selleks pidi Jeesus ristil 

surema. Jeesus ei teinud mitte kunagi 

pattu. Ta oli täiuslik. Aga Ta suri meie pattude 

pärast. Jeesus suri, kuid Ta tõusis surnuist üles ja 

elab igavesti. Oma Poja surma läbi annab Jumal 

sulle patud andeks ja sa saad Jumala perekonna 

liikmeks. 

Nii nagu Jumal sind armastab, nii armastas 

Ta ka Jeftat. Pärast seda, kui Jefta põgenes 

kodust, läks ta teisele maale elama. Temast sai 

lindpriidena elavate meeste juht.

Rahva hulgas levisid kuuldused nende 

julgetest sõjaretkedest oma vaenlaste vastu.

Mõne aja pärast alustas üks naaberriik sõda 

Iisraeli vastu, kus Jefta perekond elas. Nad olid 

tugevad vastased. Iisraeli juhid läksid Jefta juurde 

ja kutsusid ta Iisraeli sõjaväe pealikuks ja rahva 

juhiks.

Milline võimalus Jefta jaoks! Ja Jumal tegi 

imet – Jefta juhtimisel vaenlased võideti.

Kas pole võrratu, kuidas Jumal meid 

armastab ja tunnustab, kuigi mõned inimesed 

arvavad, et me pole küllaldaselt head.

Jumal tahab, et sa kuuluksid Tema 

perekonda, sest Ta armastab sind ja sa oled 

Talle nii oluline. Ta teab sinu südamemuresid. 

Ta mõistab sind ja hoolib sinust. Kui sa tunned 

end hüljatuna, üksikuna või soovimatuna, täna 

Jumalat Tema armastuse eest.

Nii nagu Jumal kasutas Jeftat, võib Ta ka sind 

kasutada, kui sa kuulud Tema perekonda. Kui 

Jumal on võtnud sind oma lapseks, siis pole sul 

vaja tunda end hüljatuna ja tarbetuna ning sul 

pole vaja põgeneda kodust nagu tegi seda Jefta. 

Jumal saab sind igal pool kasutada. Näiteks saab 

Ta sind kasutada sinu perekonna rahusobitajana. 

Ja Ta aitab sul olla lahke ja südamlik teiste suhtes.

Sa ei saa ise hakata Jumala perekonna-

liikmeks, vaid Jumal teeb seda. Nii et…

Tunnista Jumalale puhtsüdamlikult üles oma 

eksimused ja kahetse, et oled pahandanud 

Teda. Palveta, et Jumal annaks sulle andeks 

sinu eksimused.

Täna Teda, et Tema Poeg suri ristil ka sinu 

pattude eest.

Palveta, et Jumal võtaks sind vastu oma 

perekonda. 

Ütle Jumalale, et sa tahad elada Talle 

meelepärast elu.

Täna Jumalat Tema tõotuste eest – „Kõik, 

mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, 

ning kes minu juurde tuleb, seda ma 

ei aja välja“ (Johannese 6:37). Samuti on 

Ta tõotanud: „Olen teile Isaks, ja teie 

olete mulle poegadeks ja tütardeks“ 

(2. Korintlastele 6:18). 

Sa võid uskuda Jumala tõotusi. Kui sa 

pöördud Tema poole palves, siis Ta kuuleb 

sind ja võtab sind vastu oma perekonda!

Kuidas sa võid saada 
Jumala perekonna Jumala perekonna 
liikmeks?liikmeks?
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Jumala perekonna 
liikmeks?

Millises raamatus on lugu Jeftast?
(___  ___  ___  ___  ___ ___, Jumala raamat.)    3     9    9    4         11     16  

1
Miks lahkus Jefta oma kodust ja maalt?

(Tema ___  ___  ___  ___  ___  ___  ei võtnud teda omaks.)
            5         11       2         2          7         8   

2
Jumal armastas Jeftat ja Ta armastab ka sind. Kuidas 

näitas Jumal oma armastust inimeste vastu? (Ta saatis oma 

ainsa ___  ___  ___  ___  ristil  ___  ___  ___  ___  ___  ___ .

Jeesus suri meie ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  pärast.)
                                          3        7       15      15        14      8       11

3
4

Miks on üllatuslik, et Jumal armastab 

sind ja mind? (Sest me oleme teinud palju 

___  ___  ___  ___  ___.)
 12 7         16     4      7

5
Milline on Jumala tõotus?

„... kes minu juurde tuleb, seda ma  ___  ___      ___  ___ ___ 
välja.” (John 6:37).

6
11 9           7         10     7

Kas su meel oli kurb, kui sa alustasid seda õppetükki? 
Kas sa tundsid end hüljatuna nagu Jefta ja Laura? Kas sa nüüd tunned end õnneliku-
mana? On sul küsimusi, millele sa sooviksid vastust saada?

Räägi meile endast!

Kas 
sa oled palvetanud, et Jumal annaks sulle andeks ja võtaks sind oma lapseks? ____________. Kui nii, siis tea, et Jumal täidab kõik oma tõotused ega hülga sind mitte kunagi. Sa kuulud Temale. Täna Teda 

kõige eest!

Selles õppetükis rääkisime kahest inimesest: Jeftast ja Laurast. 
Kirjuta allolevasse kasti nende nime esitäht: J Jefta kohta ja 
Laura kohta. Kui sa täidad nii iga õppetükki, kus on samuti 
kaks lugu, saad lisada veel kaks tähte ja kui sa teed seda 
õigesti, siis me saadame sulle pärast lõpetamist auhinna.

3         1        10      7                   13       14      17     11       6        7

Arva ÄR !A

1 2 33 44 55 66 77 88 9 10 11 12 13 14 15 16 17

AA •

BB •

DD •

EE •

HH •

II •

JJ •

LL
•

MM •

NN •

OO •

PP •

RR
•

SS •

TT
•

UU
•

VV •

Kasuta allolevat tabelit järgmise lehekülje tühikute täitmiseks. 

Selleks, et leida igale numbrile täht, vaata allolevat musta täppi. 

Kirjuta tähed numbrite peale.

Kas sa oskad nendele 

küsimustele vastata?


