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Misjonäride ettevalmistuskursuse
õpetaja käsiraamatu sissejuhatus
(Religioonikursus 130)
Meie eesmärk
Seminaride ja usuinstituutide eesmärk ütleb:

„Meie eesmärk on aidata noortel ja noortel täiskasvanutel mõista Jeesuse Kristuse
õpetust ja lepitust ning leida sellest tuge, saada templiõnnistuste vääriliseks ning
valmistada ennast, oma peret ja teisi ette igaveseks eluks koos Taevase Isaga.” (Gospel
Teaching and Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of
Religion, 2012, lk 1)

Instituudiõpetajana võite aidata selle eesmärgi saavutada, kui tõhusalt evangeeliumi
õpetate: „Me õpetame õpilastele evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid pühakirjadest ja
prohvetite sõnadest. Neid õpetusi ja põhimõtteid õpetatakse viisil, mis viib mõistmise
avardumiseni. Me aitame õpilastel täita nende rolli õpiprotsessis ja valmistame neid
ette õpetama evangeeliumi teistele.” (Gospel Teaching and Learning, lk x)

Evangeeliumi õpetamise ja õppimise alustõed aitavad nii teil kui ka teie õpilastel
saavutada pühakirjade, prohvetite sõnade ja „Jutlusta minu evangeeliumi” koos
uurimise kaudu seminaride ja usuinstituutide eesmärgi. Need alustõed on järgmised:

• Õpetage ja õppige Vaimuga.

• Looge armastav, austav ja eesmärgipõhine õpikeskkond.

• Uurige iga päev pühakirju ja lugege kursuse materjale.

• Mõistke pühakirjade ja prohvetite sõnade konteksti ja sisu.

• Tundke ära ja mõistke evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid. Tunnetage, et need on
tõesed ja tähtsad ning rakendage neid.

• Selgitage ja jagage evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid ning tunnistage nendest.

• Õppige selgeks tähtsamad pühakirjakohad ja põhiõpetused.

„Kui neid rakendatakse targalt ja kooskõlas üksteisega, siis aitavad [need alustõed]
kaasa õpilase võimele mõista pühakirju ja neis sisalduvaid õpetusi ja põhimõtteid.
Need alustõed innustavad õpilasi evangeeliumi õppimises aktiivselt osalema ja
suurendavad õpilaste võimet elada evangeeliumi järgi ja õpetada seda teistele.”
(Gospel Teaching and Learning, lk 10) Nendesse alustõdedesse ei peaks suhtuma kui
õpetamismeetoditesse, vaid pigem kui tulemustesse (vt Gospel Teaching and Learning,
lk 10). Selle käsiraamatu õpetamissoovitused toovad välja viisid, kuidas õpetades neid
tulemusi saavutada.

Selle kursuse eesmärk
Religioonikursus 130: misjonäride ettevalmistuskurusus on mõeldud aitama õpilastel
valmistuda põhimisjoniks, keskendudes pühakirjades, prohvetite sõnades ja juhendis
„Jutlusta minu evangeeliumi” välja toodud õpetustele, põhimõtetele ja nõuannetele.
Selle kursuse jooksul on see käsiraamat, pühakirjad ja juhend „Jutlusta minu
evangeeliumi” õppetundideks valmistumisel ja õpetamisel teie peamisteks
materjalideks. Õpilaste jaoks on selle kursuse käsiraamat „Jutlusta minu
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evangeeliumi”, seega peaksite paluma neil see endale hankida, et seda iseseisvalt
uurida ja klassis kasutada. Kui aitate oma õpilastel sellega tuttavaks saada ja seda
misjoniks valmistumisel kasutada, õnnistate nende elu.

Õppetundide ülesehitus
See käsiraamat on loodud abistama nii äsjakutsutud õpetajaid kui ka kogenumaid.
Kursuse kestuseks on arvestatud üks semester, mis on jagatud 15 õppetunniks. Iga
õppetunni jaoks on arvestatud 90 minutit. Kui teie tund kestab vähem kui 90 minutit,
võite õppetundi kas lühendada või jagada selle mitmeks osaks ja õpetada kahe või
enama tunni jooksul.

Iga käsiraamatu õppetund koosneb viiest osast.

• Sissejuhatus

• Lisaettevalmistus

• Õpetamissoovitused

• Abiks õpetajale

• Üleskutse

Sissejuhatus
Iga õppetund algab lühiülevaatega, mis õppetunnis käsitletavad õpetused, põhimõtted
ja põhiteemad kokku võtab.

Lisaettevalmistus
Selles osas on loetletud põhilised allikad, mida uurida, ja vahendid (näiteks videod,
käsilehed jne), mida õppetunnis kasutatakse ja mis vajavad eelnevat ettevalmistust. Kui
õppetunnis soovitatakse näidata videot, oleks hea see enne alla laadida või muul moel
ette valmistada.

Õpetamissoovitused
See osa annab soovitusi, kuidas õppetunni teemasid õpetada. Õpetajana peaksite seda
osa hoolikalt uurima. Selle käsiraamatu õpetamissoovitused järgivad väljaande
„Gospel Teaching and Learning” 3. peatükis välja toodud mustrit. Need näitavad,
kuidas kaasata õpetamisesse evangeeliumi õpetamise ja õppimise alustõdesid, et
aidata õpilastel evangeeliumi põhimõtteid mõista ja rakendada ning rohkem usule
pöörduda.

Iga õppetunni põhiosas näete, et paljud olulised õpetused ja põhimõtted on rasvases
kirjas esile toodud. Need õpetused ja põhimõtted on õppekavas välja toodud, sest 1)
annavad edasi pühakirjasalmide ja „Jutlusta minu evangeeliumi” keskset sõnumit, 2)
need on tulevaste misjonäride vajadusi ja olukordi arvestades eriti hästi rakendatavad
või 3) need on eriti olulised tõed, mis võivad aidata õpilastel nende suhet Issandaga
tugevamaks muuta ja põhimisjonil teenimiseks valmistuda. President Henry B. Eyring
Esimesest Presidentkonnast on öelnud: „Õppetunniks valmistudes otsige sealt usku
pöördumist tugevdavaid põhimõtteid. ‥ Usku pöördumist tugevdav põhimõte on see,
mis toob kaasa kuulekuse Jumala tahtele.” (Converting Principles. – kõne KHS-i
usuõpetajatele, 2. veebr 1996, lk 1; si.lds.org) Pange tähele, et see käsiraamat ei püüa
katta kõiki õpetusi ja põhimõtteid, mida võiks tunnis käsitleda, ja Vaim võib teid
juhatada õpetama teisi põhimõtteid ja õpetusi, mida õppetunni materjalid ei sisalda.
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Rohkem soovitusi õppetunni kohaldamise kohta leiate järgmisest osast „Otsustage,
mida ja kuidas õpetada”.

Abiks õpetajale
Need soovitused on välja toodud õppematerjalide kõrval olevates kastikestes. Need
annavad nõu eri õpetamismeetodite, -oskuste ja -tehnikate kohta. Need on mõeldud
avardama arusaama usuhariduse põhimõtetest. Püüdke leida viise, kuidas neid
õpetamisel tõhusalt ja järjepidevalt rakendada.

Üleskutse
Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on õpetanud: „Ma
loodan siiralt, et igaüks teist, [tulevased misjonärid], ei lähe lihtsalt misjonile – vaid et
te saate misjonäriks ammu enne seda, kui te annate sisse oma misjonipaberid, ammu
enne seda, kui te saate teenimiskutse, ammu enne seda, kui teie vaikonna juhataja teid
ametisse pühitseb, ja ammu enne seda, kui te lähete misjonäride koolituskeskusesse.”
(Misjonäriks saamine. – 2005. a sügisene üldkonverents) Sellest põhimõttest lähtuvalt
sisaldab iga õppetund soovituslikke tegevusi, et julgustada tulevasi misjonäre mõtlema,
tegutsema ja teenima nagu misjonärid juba enne seda, kui nad misjonäride
koolituskeskusesse lähevad. Selle osa tegevused innustavad klassiliikmeid tunnis
õpitut kodus rakendama. Neid ülesandeid võib anda või soovitada mitmel moel.
Näiteks võiksite jagada esimeses tunnis välja käsilehe nimekirjaga, kus on toodud välja
soovituslikud tegevused semestri igaks nädalaks. Te võite kirjutada nädala tegevuste
nimekirja üles ka tahvlile või saata selle võimalusel õpilastele igal nädalal sõnumi või
e-kirjaga.

Otsustage, mida ja kuidas õpetada
Valige õpetamissoovitused, mis vastavad õpilaste vajadustele
Õpetamiseks valmistudes võite endalt küsida: millised meetodid või
õpetamistegevused aitavad mu õpilastel mõista seda, mida nad teadma peavad? Mis
aitab mu õpilastel põhiõpetused ja põhimõtted ära tunda ning neid mõista ja
selgitada? Mida saan ma teha, et aidata õpilastel tunnetada õpetuste ja põhimõtete
õigsust ja tähtsust? Kuidas saan ma aidata õpilastel neid õpetusi ja põhimõtteid oma
elus rakendada?

See käsiraamat on koostatud, et teid õppetunni planeerimise protsessis aidata. Lugege
õppematerjal hoolikalt läbi. Valige välja õpetamissoovitused, mis teie õpilaste
vajadustega kõige paremini sobivad ja mugandage neid enda õpetamisstiiliga. Püha
Vaim juhatab teid selles. Võiksite kasutada kas kõiki või osa õpetamissoovitusi või
kohandada antud soovitusi oma õpilaste vajaduste ja oludega. Otsustades, kuidas
õppetunni materjale kohandada, pidage meeles hoolikalt valmistuda, ent lasta ka
Vaimul end juhatada. Mõtisklege Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem
Dallin H. Oaksi sõnade üle: „Esmalt võtame omaks ja siis kohandame. Kui me oleme
etteantud õppetunniga põhjalikult tuttavad, saame selle kohandamiseks Vaimu
järgida.” (A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks. – KHS-i satelliidiülekanne, 7.
aug 2012, si.lds.org)

Looge õpilastele õpetamisvõimalusi
Üks kõige olulisemaid asju, mida te õpetajana selle kursuse jooksul teha saate, on luua
õpilastele palju võimalusi tunni jooksul õpetada ja tunnistada, kuna paljudel noortel
puudub enesekindlus evangeeliumi õpetusi ja põhimõtteid õpetada. Andke õpilastele
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võimalusi küsimustele vastata, evangeeliumi tõdesid teistele klassiliikmetele selgitada
ja juhendi „Jutlusta minu evangeeliumi” misjonäride õppetunde õpetada. Kui
tulevased misjonärid mõistavad, kuidas evangeeliumi õpetused ja põhimõtted
päästmiseni viivad, õpetavad nad evangeeliumi siiramalt ja suurema väega.

Peale selle, et õppida selgeks, mida öelda või teha, peavad tulevased misjonärid
õppima keskenduma Kirikuga tutvujate vajadustele ja tunnetama Vaimu kaudu, mida
iga Kirikuga tutvuja usulepöördumise rajal edasiminekuks vajab. Aidake õpilastel
mõista, et Kirikuga tutvuja kestev pöördumine ei sõltu mitte niivõrd sellest, mida
misjonär ütleb või teeb, vaid pigem sellest, kas Kirikuga tutvuja rakendab usku. Kõige
tõhusamad misjonärid panevad hoolega tähele, mida Kirikuga tutvuja ütleb või teeb, ja
seejärel aitavad tal armastavalt usulepöördumise suunas liikuda.

Selgitage, mida õpilastelt oodatakse
Õppetunniks valmistumisel võivad olla abiks järgmised soovitused:

• Andke õpilastele enne tundi ülesanne lugeda tunnis ette teatud osa juhendist
„Jutlusta minu evangeeliumi” või lõik mõnest üldkonverentsikõnest. Võiksite anda
õpilastele kursuse alguses kokkuvõtte või kursuse ülevaate, mis selgitab, mida igas
tunnis õpitakse ja mida peaksid õpilased tunniks valmistumisel läbi lugema.
Õpilased, kes on tunniks valmistunud, lasevad end tundide jooksul suurema
tõenäosusega Pühal Vaimul õpetada.

• Eeldage, et õpilased täidavad oma rolli õppijatena (vt Gospel Teaching and
Learning, lk 6, 15, 55).

• Laske õpilastel evangeeliumi tõdesid ise avastada. Kui lasete neil kogeda sarnast
õppeprotsessi, mille läbisite ise tunniks valmistudes, saab sellest neile hariv
kogemus. Kui õpilased ise õpetused ja põhimõtted üles leiavad, andke neile
võimalus neid oma sõnadega selgitada ning sellest, mida nad teavad, tunnevad ja
teha kavatsevad, teistele rääkida ja tunnistada.

• Looge õpikeskkond, kus õpilased võivad üksteist õpetades ja üksteiselt õppides
tunda Issanda Vaimu (vt ÕL 88:78, 122).

• Innustage õpilasi võtma igasse tundi kaasa oma pühakirjad, juhendi „Jutlusta minu
evangeeliumi” ja oma pühakirjapäeviku. Selgitage, mida pühakirjapäevik endast
kujutab ja kuidas seda kasutada.

Otsustades, mida ja kuidas õpetada, pidage meeles Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi
liikme vanem David A. Bednari järgmisi sõnu:

„Olen täheldanud minu elule kõige suuremat mõju avaldanud õpetajate juures üht
ühist joont. Nad on aidanud mul õppida usuga. Nad keeldusid andmast rasketele
küsimustele lihtsaid vastuseid. Õigupoolest ei andnud nad mulle mingeid vastuseid.
Pigem näitasid nad kätte suuna ja aitasid mul astuda vajalikke samme, et vastused ise
üles leida. Kahtlemata ei olnud selline lähenemine mulle alati meeltmööda, ent
kogemuse kaudu olen hakanud mõistma, et kelleltki teiselt saadud vastus ei jää
meelde kuigi kauaks, kui see üldse meelde jääb. Kuid vastus, mille oleme saanud usku
rakendades, jääb üldjuhul meelde kogu eluks.” (Seek Learning by Faith. – Õhtu vanem
David A. Bednariga, 3. veebr 2006, lk 5; si.lds.org)

Õpetamistegevused
Õppematerjalides soovitatud klassi õpetamistegevuste läbiviimiseks on palju eri
mooduseid. Üldjuhul on hea neid õpilaste huvi ja tähelepanu köitmiseks vaheldada.
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Näiteks võite rollimängude ajal paluda õpilastel olla kordamööda misjonär, Kirikuga
tutvuja ning hindaja. Ka te ise võite vajadusel mõnda neist rollidest täita.

M = misjonär; KT = Kirikuga tutvuja; H = hindaja

Õpetamismudel
Selleks et aidata õpilastel vajalikke oskusi arendada, võib selle kursuse jaoks kohaldada
ka misjonäride koolituskeskuse õppekava õpetamismudelit. Selle mudeli osi võib
kasutada mistahes järjekorras ja harjutamisel parima tulemuse saavutamiseks korrata.

Selgitamine – Ettenäitamine – Harjutamine – Hinnangu andmine – Kordamine

Selgitamine
Selgitage põhimõtteid ja oskusi, mida õpilased peaksid teadma, ja õpetage neile,
kuidas aitavad need oskused ja põhimõtted neil täita misjonäride eesmärki.

Ettenäitamine
Näidake ette, mida õpilased peavad tegema. Seda saab teha vahetult demonstreerides,
video kaudu või mõnel muul moel.

Harjutamine
Laske õpilastel oskusi paarikaupa või gruppidena harjutada.

Hinnangu andmine
Tooge õpilaste tegevuse juures välja see, mida nad tegid hästi, ja viisid, kuidas nad
saaksid oma oskusi lihvida. Julgustage neid.

Kordamine
Võimalusel andke neile aega harjutust korrata.
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Misjonitöö internetis
Põhimisjonäridena kasutavad teie õpilased jutlustamisel internetti, et leida Kirikuga
tutvujaid ning et nende ja Kiriku liikmetega ühendust võtta; et teha koostööd kohalike
preesterluse juhtide ja misjonijuhtidega; et vastata küsimustele; et saada
kontakteerumissoovitusi; et hoida silma peal võetud kohustustel; et kinnitada
määratud kohtumisi ja õpetada juhendi „Jutlusta minu evangeeliumi” põhimõtteid.
Paljud selle käsiraamatu soovitused aitavad teil innustada õpilasi jagama evangeeliumi,
kasutades selleks internetis olevaid vahendeid.

Kursuse õpetajana võite kasutada elektroonilisi vahendeid, et õpilastega nädala sees
tekstisõnumite või sotsiaalmeedia kaudu ühendust võtta, et jälgida tunnis antud
ülesannete täitmist; et innustada neid tunniks valmistuma; et tuletada neile meelde, et
nad iga päev Mormoni Raamatut loeksid.

Käsiraamatu kohaldamine erivajadustega õpilastele
Erivajadustega õpilaste puhul võivad õpetajad tunde vastavalt õpilase võimetele
kohaldada. Näiteks aitamaks õpilasi, kes ei oska lugeda, võite te neile vajaliku materjali
ise ette lugeda, paluda kellelegi teisel seda teha või kasutada eelnevalt lindistatud
materjale (näiteks pühakirjade, juhendi „Jutlusta minu evangeeliumi” ja
üldkonverentsikõnede audio- või videoversioone). Kui tund näeb ette kirjalikku
vastust, võite neil paluda vastata suuliselt. Teised õpilased võivad erivajadusega õpilast
aidata, lugedes neile materjali ette või kirjutades vastuse nende eest.

Rohkem soovitusi ja vahendeid leiate veebilehelt „Disability Resources”
(disabilities.lds.org) ning Seminaride ja Usuinstituutide eeskirjade käsiraamatu osast
pealkirjaga „Adapted Classes and Programs for Students with Disabilities”.
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Püha Vaimu
kutsumine. Vaimu
kohalolu aitab tihti tundi
tuua hästi ette
valmistatud pühalik
algus, mida juhib keegi
õpilastest ja mis koosneb
palvest, kirikulaulust ja
lühikesest pühakirjadele
tuginevast vaimsest
mõttest. See ühendab
õpilasi ja valmistab
nende meele ja südame
ette vaimselt õppima.

Misjonäri eesmärk

Sissejuhatus
Juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” õpetatakse, et misjonäri
eesmärk on „kutsu[da] teisi tulema Kristuse juurde, aidates neil
võtta vastu taastatud evangeelium. Nad võtavad selle vastu
Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse uskumise,
meeleparanduse, ristimise, Püha Vaimu anni saamise ja lõpuni
vastupidamise kaudu.” (Jutlusta minu evangeeliumi, lk 1) Vanem

Neil L. Andersen Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on öelnud:
„Teie misjon on püha võimalus tuua teisi Kristuse juurde ja aidata
valmistuda Päästja teiseks tulemiseks” (Maailma ettevalmistamine
teiseks tulemiseks. – 2011. a kevadine üldkonverents). See kursus
võib aidata teie õpilastel valmistuda pühaks võimaluseks teha
misjonitööd.

Täiendav ettevalmistus
• Uurige pühakirjakohti 2. Nefi 31:2, 10–21; 3. Nefi 11:31–41; 3. Nefi 27:13–21.

• Uurige juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” 1. peatükki.

• Olge valmis näitama videot „The Purpose of Missionary Work: Robles Family”
(9:19), mille leiate veebilehelt LDS.org.

• Varuge valmis jaotusmaterjal „Meie eesmärk misjonäridena”, mille leiate õppetunni
lõpust.

Õpetamissoovitused
Misjonitöö eesmärk
Paluge õpilastel tuua näiteid misjonäride regulaarsetest tegevustest ja ülesannetest
ning kirjutage need tahvlile. (Vastuste seas võivad olla inimeste otsimine, pühakirjade
uurimine, õpetamine, palvetamine ja teenimine.)

Paluge õpilastel lugeda läbi juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 1 olev osa „Sinu
eesmärk”. (Kuna tegu on esimese tunniga, siis ei pruugi kõigil juhist „Jutlusta minu
evangeeliumi” kaasas olla, seega võib teil olla vaja teha sellest ja kõigist teistest
vajalikest lehtedest koopia.)

Seejärel paluge õpilastel võrrelda seal sõnastatud misjonäri eesmärki tahvlil oleva
loeteluga ning küsige:

• Mil moel avardab misjonäri eesmärgi mõistmine arusaamist sellest, mida
misjonärid teevad? Mil moel annab see eesmärk misjonäride tegevustele
tähenduse?

• Millised selle eesmärgi osad kirjeldavad misjonäri ja millised Kirikuga tutvuja
vastutust?

• Kuidas aitab töötades sellest eesmärgist lähtumine olla teil misjonärina veelgi
tõhusam? (See eesmärk annab misjonäri tööle suuna. See aitab misjonäridel
keskenduda vähem ülesannetele ja rohkem tõelise eesmärgi saavutamisele.)

Selleks et aidata klassi liikmetel misjonitöö eesmärki paremini mõista, paluge neil
avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 2. Seejärel paluge õpilastel lugeda sealt ette
viimane lõik, mis algab sõnadega „Sind on kutsutud”.

NB! Selgitage õpilastele, et selle kursuse õppematerjal on „Jutlusta minu evangeeliumi”. Innustage neid
juhist „Jutlusta minu evangeeliumi” kas paberkandjal või digitaalkujul iga nädal tundi kaasa võtma. Te võite
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Rakendamine. Õpetajad
peaksid andma õpilastele
tunnis võimaluse mõelda
välja või panna kirja
konkreetsed tegevused,
et põhimõtteid ellu
rakendada. Õpetajad
peaksid innustama
õpilasi otsima Issanda
juhatust, et teada, kuidas
põhimõtteid isiklikult
rakendada.

varuda ka juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” brošüüre, mida saaks õpetaja käsiraamatus toodud
tegevuste ajal kasutada.

Arutlege klassiga järgmiste küsimuste üle:

• Mida peab selle lõigu kohaselt tegema, et tulla Päästja juurde?

• Mida peab misjonär selle lõigu kohaselt tegema, et aidata teistel tulla Jeesuse
Kristuse juurde?

Andke igale õpilasele käsileht „Meie eesmärk misjonäridena”. Käsilehel on kirjas
katkend Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni
kõnest. Jagage õpilased väikestesse gruppidesse või paluge neil seda ise teha. Paluge
igal rühmal käsileht koos läbi lugeda ja arutada selle lõpus olevaid küsimusi.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, et vanem Christoffersoni kõnet uurida ja selle üle
arutada, paluge paaril õpilasel jagada aruteluküsimuste vastuseid. Seejärel küsige:

• Millest alustada, et keskenduda misjonäri eesmärgile? (Vastused võivad olla näiteks
järgmised: õpilased võivad selle pähe õppida; nad võivad selle üles kirjutada ja
riputada kuhugi, kust nad seda iga päev näevad; nad võivad palvetada, et seda
paremini mõista; nad võivad selle eesmärgi eri osi pühakirjauurimise käigus tähele
panna.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem
Dallin H. Oaksi sõnum:

„Me ei jutlusta ega õpeta selleks, et „tuua inimesi Kirikusse” või suurendada Kiriku
liikmeskonda. Me ei jutlusta ega õpeta üksnes selleks, et veenda inimesi paremini
elama. ‥ Me kutsume kõiki tulema Kristuse juurde meeleparanduse, ristimise ja liikmeks
kinnitamise kaudu, et avada Jumala poegadele ja tütardele selestilise kuningriigi uksed
(vt ÕL 76: 51–52). Keegi teine seda teha ei saa.” (The Purpose of Missionary Work,

satelliidiülekanne misjonäridele, apr 1995)

• Miks on oluline meeles pidada, et evangeeliumi jutlustamine on midagi enamat kui
pelk kellelgi Kiriku liikmeks saada aitamine? (Vt 3Ne 11:33–34.)

• Millised mõtted teil tekivad, kui mõtisklete selle üle, et võite neile, keda te õpetate,
aidata avada selestilise kuningriigi uksed?

Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas misjonäri eesmärki oma elus rakendada, ja paluge
neil mõtiskleda, kas nende isiklik ajend misjonil teenida on kooskõlas misjonäri
eesmärgiga, mis on kirjas juhises „Jutlusta minu evangeeliumi”? Paluge õpilastel võtta
hetk aega, et panna paberile või pühakirjapäevikusse kirja midagi konkreetset, mida
nad saavad teha, et oma misjonil teenimise põhjused selle eesmärgiga paremini
kooskõlla viia.

NB! Pühakirjapäevikuks võib olla köidetud päevik, vihik või kiirköitja vahele käivad lehed. Samuti võib
selleks kasutada märkmete tegemise ja päeviku pidamise abivahendit Kiriku kodulehelLDS.org või märkmete
tegemise rakendust elektroonilises seadmes. Õpilased peaksid tegema märkmeid ja panema kirja saadud
muljeid nii tunni jooksul kui ka isikliku uurimise ajal.

Kristuse õpetuse õpetamine
Selgitage õpilastele, et Päästja sõnul oli üheks Mormoni Raamatu peamiseks
eesmärgiks tuua „valguse kätte ‥ evangeelium ‥ [ja] minu õpetuse õiged üksikasjad”
(ÕL 10:62). Kristuse õpetus sisaldab käsku kogu inimkonnale uskuda Jeesusesse
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Kristusesse kui Issandasse ja Päästjasse, parandada meelt pattudest, saada ristitud ja
võtta vastu Vaim (vt 3Ne 11:32). Kirjutage tahvlile:

2. Nefi 31:2, 10–21 3. Nefi 11:31–41 3. Nefi 27:13–21

Jagage õpilased kolme rühma. Paluge ühel rühmal uurida salme 2. Nefi 31:2, 10–21,
teisel rühmal 3. Nefi 11:31–41 ja kolmandal rühmal 3. Nefi 27:13–22. Paluge igal
rühmal lugeda neile määratud pühakirjakohti ja teha kindlaks, mida nõutakse neilt,
kes püüavad järgida Jeesust Kristust. Te võite innustada õpilasi märkima oma
pühakirjades ära Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja õpetuste kohta käivad konkreetsed
tõed.

Kui õpilastel on olnud küllalt aega, et uurida neile määratud kirjakohti, paluge neil
kirjutada tahvlil oleva kirjakoha kõrvale konkreetsed tegevused, mida Jeesuse Kristuse
järgijatelt nõutakse.

Seejärel võiksite küsida:

• Kui keegi teilt küsiks, kas mormoonid usuvad Jeesusesse Kristusesse, siis kuidas
võiks need kolm tahvlil olevat kirjakohta aidata teil neile vastata?

• Kuidas te selgitaksite oma sõnadega, mis on Jeesuse Kristuse õpetus või
evangeelium kellelegi, kes ei tea, mis see on?

• Mõni võib küsida, miks jutlustavad misjonärid inimestele, kes Jeesusesse
Kristusesse juba usuvad? Kuidas aitab nendes pühakirjakohtades välja toodud
Kristuse õpetus teil neile vastata?

Kui õpilased vastavad, veenduge, et nad mõistavad, et Kristuse õpetus hõlmab 1) seda,
mida Jeesus Kristus on teinud ja endiselt teeb, et juhatada meid Isa juurde (vt Al 33:22;
ÕL 76:40–42) ja 2) seda, mida peame tegema, et Jeesuse Kristuse lepituse õnnistustest
osa saada – näiteks peab meil olema usku, peame parandama meelt, saama ristitud,
võtma vastu Püha Vaimu anni ja pidama vastu lõpuni (vt 3Ne 27:16–21).

Paluge õpilastel vaadata uuesti üle tahvlil olev misjonitöö eesmärk ja küsige:

• Kuidas on Kristuse õpetus seotud misjonitöö eesmärgiga?

Seda küsimust arutades kooruvad õpilaste vastustest tõenäoliselt välja järgmised
tõdemused: misjonärid saavutavad oma eesmärgi, kui aitavad Kirikuga tutvujatel
võtta vastu Kristuse õpetus, kasvatada usku, parandada meelt, saada ristitud,
võtta vastu Püha Vaimu and ja pidada vastu lõpuni.

Selleks et õpilased mõistaksid paremini, et Kirikuga tutvujatel tuleb taastatud
evangeeliumi vastu võtmiseks Kristuse õpetuse alusel tegutseda, paluge neil avada
juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 5–6 ja ühel õpilastest lugeda ette osa „Jeesuse
Kristuse evangeelium” kaks esimest lõiku. Et aidata õpilastel mõista, miks on nii tähtis,
et Kirikuga tutvujad tegutseksid usus, esitage näiteks järgmisi küsimusi:

• Mida võiks misjonär Kirikuga tutvuja puhul silmas pidada, et teha kindlaks, kas too
rakendab usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse ning parandab meelt, et
sõlmida ristimisleping?

Kui õpilased on vastanud, selgitage, et misjonärid on tihti mures, kas nad ütlevad või
teevad kõike õigesti. Sellest, mida misjonär ütleb või teeb, on palju olulisem see, kas
Kirikuga tutvuja õpetatut ka usuga rakendab. Üks kõige tähtsamaid omadusi, mida
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misjonär võib arendada, on oskus Vaimu kaudu tunnetada, kas Kirikuga tutvuja ikka
tõesti rakendab usku ja pöördub usule.

• Mida võiks misjonär silmas pidada, et teha kindlaks, kas Püha Vaim oli õppetunni
jooksul kohal ja kas Kirikuga tutvuja seda tundis?

• Mida võiksid tulevased misjonärid teha, et Kristuse õpetust paremini mõista ja
rakendada? (Võimalikud vastused: palvetada usus, et seda paremini mõista; uurida
pühakirjadest konkreetseid Kristuse õpetusi, näiteks Jeesuse Kristuse lepitust ning
evangeeliumi esimesi põhimõtteid ja talitusi; vestelda teistega, et saada teada, mida
nemad on teinud, et oma usku Jeesusesse Kristusesse kasvatada; uurida
sakramendipalveid, et mõista paremini ristimislepinguid jne.)

Näidake videot „The Purpose of Missionary Work: Robles Family” (9:19) ja paluge
õpilastel teha märkmeid selle kohta, mida misjonärid tegid, et aidata Roblesite
perekonnal tulla Kristuse juurde.

Pärast video vaatamist esitage järgmisi või nendesarnaseid küsimusi, et aidata õpilastel
selgitada, mida misjonärid oma eesmärgi saavutamiseks tegid:

• Mida need misjonärid tegid, et aidata Roblesite perekonnal usus kasvada?
(Võimalikud vastused: nad innustasid neid Mormoni Raamatu üle palvetama; nad
vastasid nende küsimustele; õpetasid neile, miks on tähtis kuuletuda käskudele;
kutsusid neid käskudele kuuletuma; aitasid saada ristimistalituse; aitasid neil
kogudusse sulanduda ja suunasid neid minema templisse.)

• Miks on nii Kirikuga tutvujate õpetamine kui ka nende kutsumine Kristuse juurde
misjonitöös niivõrd tähtsad?

• Mis andis märku sellest, et Roblesite perekonna liikmete usk suurenes ja nad
tundsid, et on Kristuse Vaimuga rohkem kooskõlas?

Andke õpilastele mõni minut aega, et uurida osa pealkirjaga „Teiste abistamine
kohustuste võtmisel: uks usule ja meeleparandusele” (Jutlusta minu evangeeliumi, lk
8). Seejärel jagage õpilased paaridesse ja paluge neil kordamööda jagada, mis tunded
neid valdavad, kui nad kutsuvad teisi kohustustest kinni pidama. Millised hirmud või
kahtlused neil võivad tekkida? Mis aitaks neil tunda kindlust, et nad saavad sellega
hakkama? Seejärel küsige:

• Kuidas võib Kristuse õpetuse mõistmine aidata teil kutsuda Kirikuga tutvujaid üles
võtma kohustusi?

• Miks on vanem Jeffrey R. Holland öelnud, et misjonär peaks tundma ahastust, kui
inimesed ei pea kinni võetud kohustusest lugeda Mormoni Raamatut ja selle üle
palvetada?

Paluge õpilastel ette kujutada, mis tunne võib olla aidata teistel teha elus muudatusi ja
saada ristitud. Küsige, kas mõni neist on aidanud sõbral või pereliikmel Kristuse juurde
tulla, ning paluge neil jagada, mis tunne oli sellele kaasa aidata.

Tähtsaim ülesanne
Arutage, kuidas on misjonäridel volitus õpetada Taevase Isa lastele evangeeliumi ja
aidata neil võtta vastu talitused, mis võimaldavad neil tunda rõõmu lepituse
õnnistustest. Näidake järgmisi tsitaate ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.
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„Pärast kõike öeldut on suurim ja tähtsaim kohus jutlustada evangeeliumi” (Joseph
Smith. Tsiteeritud juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” järgi, lk 12).

„Evangeeliumi jutlustamine on palju olulisem kui muud heateod. Te teete maailma
kõige tähtsamat tööd, mida ei saa maailmas millegagi võrrelda. Majade ja sildade
ehitamine on tühiasi. Võrreldes elude ülesehitamisega, mida teie teete, pole maailmade
rajamine selle kõrval midagi. Sureliku elu päästmine pole võrreldes teie tööga mingi
suur saavutus. Te võite minna mõnda surnuaeda ja äratada üles surnu, koguni

tuhandeid või kümneid tuhandeid surnuid, ja te pole teinud midagi võrreldes sellega, mida teete, kui
päästate inimesi.” (The Teachings of Spencer W. Kimball, 1982, lk 547)

Küsige õpilastelt, kas mõni neist soovib jagada, miks on evangeeliumi jutlustamine
nende arvates meie kõige tähtsam ülesanne. Veenduge, et õpilased mõistavad, et
evangeeliumi jutlustades aitame teistel saada osa lepituse õnnistustest.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette ÕL 18:10, 15–16 ja teistel teksti jälgida, et leida
õnnistusi, mis saavad osaks neile, kes jutlustavad evangeeliumi, ja neile, kes selle vastu
võtavad. Seejärel küsige:

• Millised on mõned õnnistused, mis saavad osaks neile, kes jutlustavad
evangeeliumi, ja neile, kellele seda õpetatakse?

Selgitage, et misjonitöö võib olla ka suur väljakutse. Paluge ühel õpilasel lugeda ette
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. Hollandi sõnad:

„Olen kindel, et misjonitöö ei ole kerge, kuna päästmine ei ole mõni odav kogemus.
Päästmine pole kunagi olnud kerge. Meie oleme Jeesuse Kristuse Kirik, see on tõde ja
Tema on meie Suur Igavene Juht. Kuidas saaksimegi arvata, et see saab olema kerge
meie jaoks, kui see polnud kunagi kerge Tema jaoks? Näib, et misjonäridel ja
misjonijuhtidel tuleb veeta vähemalt mõni hetk Ketsemanis. Misjonäridel ja

misjonijuhtidel tuleb astuda vähemalt paar sammu Kolgata suunas.

‥ Usun, et nii misjonärid kui ka Kirikuga tutvujad peavad selleks, et jõuda tõe tunnetusele, et saada
osa päästmisest ja mõista mõningalgi määral, mis hinda selle eest on makstud, maitsma killukest
sellest ka ise” (Missionary Work and the Atonement. – Ensign, märts 2001, lk 15).

• Kuidas aitab see arusaam misjonitööst teid, kui teil on misjonärina raske?

Tunni lõpus võiksite anda õpilastele paar minutit aega, et panna kirja, mida nad on
misjonitöö ja Kristuse õpetuse seotuse kohta õppinud. Innustage õpilasi seadma
eesmärk, mida teha, et misjoniks valmistudes Kristuse õpetust paremini mõista.
Lõpetage, küsides õpilastelt, kas keegi neist sooviks jagada teistega oma tunnistust.
Tunnistage, et kui õpilased õpivad järgima Kristuse õpetust, saavad neist edukamad
misjonärid.

Üleskutse
NB! Iga õppetund sisaldab soovituslikke tegevusi, mis aitavad õpilastel misjoniks paremini valmistuda.

Neid ülesandeid võib anda või soovitada mitmel moel. Näiteks võiksite jagada esimeses tunnis välja
käsilehe nimekirjaga, kus on kirjas soovituslikud tegevused semestri igaks nädalaks. Te võite kirjutada
nädala tegevuste nimekirja üles ka tahvlile või saata selle võimalusel õpilastele iganädalase sõnumi või e-
kirjana.
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Selgitage õpilastele, et tõhus misjoniks valmistumine nõuab ka klassivälist tööd. Niisiis
pakute te iga tunni lõpus välja soovituslikud tegevused, mis on mõeldud aitama neil
misjonil teenimiseks paremini valmistuda. Selleks et aidata õpilastel Issanda töö
tegemist juba praegu alustada, esitage neile üks või mitu järgmist üleskutset:

• Jagage sotsiaalmeedia vahendusel teistega, miks olete misjonil teenimise suhtes
elevil ja mida teete, et selleks valmistuda.

• Vaadake mõnda videot veebilehelt LDS.org pealkirja alt „Issanda töö
kiirendamine” ja pange oma pühakirjapäevikusse kirja, millised tunded teid
valdavad seoses võimalusega päästmistöös kaasa lüüa.

• Kutsu misjonäride ettevalmistusklassi mõni oma sõber. (Selle üleskutse võiksite
esitada õpilastele iga õppeperioodi lõpus.)

• Kutsuge väheaktiivset või mitteliikmest sõpra saama osa misjonäride
õppetundidest.
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Misjonäride ettevalmistus – 1. õppetund

Meie eesmärk misjonäridena
Vanem D. Todd Christofferson
Uute misjonijuhatajate seminar 2008

Mõtisklege, mille poolest erineb järgmistes näidetes misjonär, 
kes keskendub meie eesmärgile misjonäridena, misjonärist, 
kes keskendub vaid misjonäride tegevustele:

1) Kui misjonärid lähtuvad oma eesmärgist, õpetavad nad 
inimesi viisil, mis aitab õpetatavatel tõeliselt mõista evangee-
liumi ja seda, miks nad peaksid parandama meelt. Kui mis-
jonärid aga ei keskendu oma eesmärgile, võivad nad hakata 
õpetama pelgalt selleks, et nädala jooksul kindel õppetundide 
arv täis saada. Sel juhul püüavad nad õppetunniga ühele poo-
le saada, selle asemel et Kirikuga tutvuja meelel ja südames 
olevat süvenenult kuulata ja talle vastata. Nad pigem jagavad 
infot kui pakuvad päästmist ning need on Kirikuga tutvuja (ja 
misjonäri) jaoks kaks väga erinevat kogemust.

2) Misjonärid, kes lasevad oma eesmärgi silmist, võivad „avada 
oma suu” ja püüda leida teatud arvu inimesi, keda õpetada, 
ilma et otsiksid ja kuulaksid Vaimu tunnetamaks, kes on nende 
vestluse ajal avatud Püha Vaimu mõjule. Leidmine keskendub 
arvudele, ilma et püüeldaks usulepöördumise poole.

3) Ilma misjonäride eesmärgita muutub päevaplaneerija 
pigem ajakava ja kokkusaamiste märkimise kalendriks. Ent 
kui esikohal on eesmärk, saab päevaplaneerijast tööriist, mis 
tagab, et kõik see, mis peab tulemuse ehk usulepöördumise 
ja ristimise saavutamiseks juhtuma, on tõepoolest kindlaks 
tehtud, meelde jäetud ja saab iga Kirikuga tutvuja puhul ka 
rakendatud. Muidu võib misjonär hakata ekslikult arvama, et 
tema edu mõõdupuu on hõivatus.

4) Misjonär, kes mõistab oma eesmärki, otsib iga päev võima-
lusi toituda rõõmuga Jumala sõnast, kuna ta uurib pühakirju 
kindla eesmärgiga. Ta otsib vastuseid nii Kirikuga tutvujate 
kui ka enda hinges peituvatele küsimustele. Ta püüab leida 
juhatust, kuidas Kirikuga tutvujaid õpetada ja meelt paran-

dama innustada. Ilma selle eesmärgita on misjonär isiklikust 
ja kaaslasega ühisest pühakirjauurimisest tõenäoliselt vähem 
vaimustunud. Ta võib selleks küll aja võtta, kuid selles puu-
dub sära, mis võiks hiljem õpetamisel avalduda ilmutuse ja 
prohvetliku ettekuulutamise vaimuna. (Vt Al 17:2–3; 43:2; ÕL 
11:21, 25–26.)

5) Misjonär võib kutsuda inimesi rutiinselt Kirikusse, kuna 
usub, et see on miski, mida misjonärid peavad tegema. Ent 
kui misjonär usub tulihingeliselt oma eesmärki, siis mõistab 
ta, et Kiriku koosolekutel osalemine on esmaoluline selleks, 
et Kirikuga tutvujas tekiks soov saada ristitud ja rajada alus, 
et evangeeliumi lepingute rajal lõpuni vastu pidada. Kui lõpp-
eesmärk on silme ees, on kutse tulla Kirikusse palju pakilisem 
ning viis, kuidas hingamispäeva olulisust ja viimse aja pühade 
pühapäevaste teenistuste olemust selgitatakse, on sootuks 
erinev. Misjonär annab kutse edasi palju veenvamas vaimus 
kui muidu.

Palun ärge jätke kahe silma vahele „Jutlusta minu evangee-
liumi” esimest peatükki ja sealset küsimust: „Mis on minu 
kui misjonäri eesmärk?” Kui misjonärid on võtnud omaks 
eesmärgi tuua inimesi taastatud evangeeliumi põhimõtete ja 
talituste kaudu Kristuse juurde, mõistavad nad, et misjonitöö 
ei ole programm, see on aade – Isa, Poja ja Püha Vaimu ülim 
eesmärk. Nad mõistavad, et nad pole müügimehed ega teh-
nikud, vaid jumaliku volituse saanud õigemeelsuse õpetajad. 
Nad mõistavad, et ainus viis, kuidas saada ses maailmas osa 
lepitavast armust ja päästmisest, on nende kaudu ja Kiriku 
kaudu, mida nad esindavad, milleks on Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirik. Nad mõistavad, miks on nemad ja see 
töö vajalik ja teevad Isa tööd usinasti. Nad on nagu Moosia 
pojad, kes õpetavad „Jumala väe ja volitusega” (vt Alma 17:3).

Aruteluküsimused:
 1. Kuidas saab misjonär kindel olla, et tema tegude ajendiks 

on tema eesmärk misjonärina?

 2. Kuidas mõjutab misjonitöö eesmärgile keskendumine seda, 
kuidas tehakse igapäevaseid misjonäride toiminguid?

 3. Kuidas aitab viimane lõik teil mõista teie kui misjonäri tege-
vuste igavikulist olemust?
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Armastava ja austava
õhkkonna loomine.
Tervitage tundi tulevaid
õpilasi nimepidi, öelge, et
teil on hea meel neid
näha, tunnustage neid ja
küsige nende perekonna,
töö või kooli kohta.
Õpilased, kes tunnevad,
et õpetaja ja
kaasõpilased neid
armastavad, usaldavad ja
hindavad, tulevad
parema meelega tundi,
on Vaimule avatumad ja
tahavad tunnis rohkem
osaleda.

Meie vajadus lepituse järele

Sissejuhatus
Jeesuse Kristuse lepitusel on Jumala päästmisplaanis keskne osa.
Lepituse kaudu täitis Jeesus Kristus Isa eesmärgid lunastada meid
vaimsest ja füüsilisest surmast, rahuldada õigluse nõuded ja
puhastada meid meeleparanduse tingimustel isiklikest pattudest.
Päästja lohutab meid ka meie nõrkustes, annab jõudu saavutada

seda, mida me omal jõul teha ei suudaks, ning lootust, et võime
naasta elama koos Tema ja Taevase Isaga. Põhimisjonärid
tegelevad päästmistööga, aidates teistel õppida, kuidas saada usu
kaudu Jeesusesse Kristusesse ning meeleparanduse, ristimise ja
liikmeks kinnitamise kaudu osa lepituse õnnistustest.

Lisaettevalmistus
• Uurige järgmisi pühakirjakohti, et paremini mõista, miks on meil vaja lepitust:

Roomlastele 3:23; 2. Nefi 9:6–10; ja Alma 42:9–14.

• Uurige järgmisi pühakirjakohti, et mõista õnnistusi, mis võivad meile lepituse
kaudu osaks saada: Moosia 3:19; 4:3; 24:12–15; ja Alma 5:12–13; 7:11–13.

• Uurige vanem Jeffrey R. Hollandi kõnet „Missionary Work and the Atonement”
(Ensign, märts 2001, 8–15).

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51–52 ja 60–61.

• Olge valmis näitama videot „He Lives! All Glory to His Name!” (2:51; klipp
põhineb vanem Richard G. Scotti kõnel. – Ensign või Liahona, mai 2010, lk 75–78),
saadaval veebilehel lds.org/media-library.

Õpetamissoovitused
Miks on meil vaja lepitust
Tunni alguses esitage õpilastele küsimus:

• Mis paneb inimesi mõistma, et nad vajavad oma elus Jeesuse Kristuse lepitust?

Seejärel näidake neile järgmist tsitaati:

„Just nagu inimene ei soovi tegelikult süüa enne, kui on näljane, ei soovi ta ka Kristuse
päästet enne, kui teab, miks ta Kristust vajab.

Keegi ei tea täpselt ja piisavalt, miks ta Kristust vajab enne, kui mõistab langemise
põhimõtet ja selle mõju kogu inimkonnale ning selle omaks võtab.” (President Ezra Taft
Benson. A Witness and a Warning, 1988, lk 33)

Seejärel küsige:

• Mida peetakse silmas Aadama langemise all?

Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Kuna Aadam ja Eeva ‥ maitsesid hea ja kurja tundmise puu vilja, aeti nad Issanda juurest välja (vt
ÕL 29:40–41). Teiste sõnadega sai neile osaks vaimne surm. Neist said ka surelikud – altid füüsilisele
surmale. Seda vaimset ja füüsilist surma kutsutakse langemiseks. ‥

Aadama ja Eeva järeltulijatena on surelikkuse ajal meie pärandiks langenud olukord (vt Alma 42:5–9,
14). Me ei ole Issanda juures ja oleme altid füüsilisele surmale. Meid on pandud ka olukorda, kus
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Õpetuse selgitamine.
Üks oskus, mida kõigil
misjonäridel vaja läheb,
on võime mõista õpetusi,
mida nad õpetavad, ja
neid lihtsate sõnadega
selgitada. Te võite aidata
oma õpilastel seda
oskust arendada, paludes
neil pidevalt selgitada
mõnda õpetust ja seda,
miks on oluline, et
nemad ja Kirikuga
tutvujad seda mõistaksid.

valitseb vastandlikkus, kus meid pannakse proovile eluraskuste ja vastase kiusatuste läbi (vt 2Ne
2:11–14; ÕL 29:39; Ms 6:48–49).” (Usule truu, 2004, lk 85–86)

Aidake õpilastel teha kindlaks selles tsitaadis peituv õpetus, küsides:

• Kuidas Aadama langemine meid kui Aadama ja Eeva järeltulijaid mõjutab? (Nagu
Aadam ja Eeva kogeme ka meie füüsilist ja vaimset surma. Me elame
langenud maailmas ja meile saavad osaks eluraskused ja vastase kiusatused.
Meid on Isa juurest eemaldatud ja me vajame Päästja abi, et Tema juurde
tagasi minna.)

Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjakohad ja andke õpilastele mõni minut aega, et
neid uurida:

Roomlastele 3:23

2. Nefi 9:6–10

Alma 42:9–11, 14

Innustage õpilasi otsima vastust küsimusele, kuidas Aadama ja Eeva langemine meid
mõjutab.

• Mida õpime neist pühakirjakohtadest selle kohta, kuidas Aadama ja Eeva
langemine meid mõjutab? (Kirjutage õpilaste vastused tahvlile. Kuigi vastused
võivad olla erinevad, on mõned võimalikud vastused järgmised: me kõik
patustame ja muutume Jumala silmis ebapuhtaks; pattude tõttu oleme me
Jumala juurest eemaldatud; me kogeme füüsilist surma; me elame langenud
maailmas ja peame loomupärasest inimesest jagu saama (vt Mo 3:19).)

Küsige õpilastelt, millised küsimused on neil seoses leitud õpetuste ja mõistetega
tekkinud. Arutage neid küsimusi klassiga. Seejärel küsige:

• Kuidas aitavad need kirjakohad selgitada, miks me kõik vajame Jeesust Kristust?
(Jeesuse Kristuse lepitus lunastab meid Aadama langemisest ja meie enda
sõnakuulmatusest.)

Selgitage, et osana Jumala halastavast plaanist võimaldab Jeesuse Kristuse lepitus meil
pääseda surma ja põrgu „koletise” haardest (vt 2Ne 9:10) ehk füüsilisest ja vaimsest
surmast. Meid kõiki äratatakse surnuist. Päästja lepituse kaudu võime oma patud
andeks saada, kui parandame meelt. Ilma Jeesuse Kristuseta me mitte ainult ei
hukkuks, vaid oleksime kogu igaviku kuradi meelevallas.

Tunnistage lühidalt Jumala plaani tarkusest ja halastusest. Kinnitage õpilastele, et tänu
Jeesuse Kristuse lepitusele võime me kõigist langemise tagajärgedest jagu saada.

Lepituse õpetamise tähtsus
Te võiksite lugeda järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem

Richard G. Scotti sõnu või näidata sellel põhinevat videoklippi. Paluge õpilastel leida,
miks on tähtis, et me lepitust paremini mõistma õpiksime.

2. ÕPPETUND: MEIE VAJADUS LEPITUSE JÄRELE
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„Tuletagem neil ülestõusmispühadel meelde, kui mõtleme ülestõusmisele, lepituse
hinnale ja annile, mida räägivad nendest ülevatest sündmustest pühakirjad. Teie isiklik
tunnistus nende tõelisusest tugevneb. Need peaksid olema enamat kui põhimõtted,
mida te peast teate. Need peavad olema sisse kasvanud teie olemusse ja kaitsma teid
pahelisuse eest, millesse maailm on uppumas. ‥

Ilma lepituseta poleks Taevase Isa õnneplaan saanud jõustuda. Lepitus annab kõikidele võimaluse üle
saada oma eksimustest. Kuuletudes seadusele saame õnnistusi. Kui me seadust rikume, ei rahulda
meie varasem kuulekus õigluse nõudeid viimati rikutud seaduse eest. Päästja lepitus võimaldab meil
parandada meelt igast üleasumisest ning vältida sellega kohtumõistmisel määratavat karistust.

Mida sügavamalt ma lepitust mõista püüan, seda suuremaks kasvab minu austus ja tänumeel Iisraeli
Püha, Rahuvürsti ja meie Lunastaja lepituse eest. Ma adun, et ükski surelik ei suuda täpselt tabada
ega inimkeel vääriliselt kirjeldada selle kõige tähendust, mida Jeesus Kristus lepituse kaudu meie
Taevase Isa laste jaoks on teinud. Ometi peaksime selle kohta õppima nii palju kui võimalik. Lepitus
on meie Taevase Isa õnneplaani alusmüür, ilma milleta oleks selle elluviimine ilmvõimatu. See, kuidas
te lepitusest aru saate ja mõistate, mida see teie ellu toob, aitab teil tulemuslikumalt kasutada
teadmisi, kogemusi ja oskusi, mida surelikus elus õpite. ‥

Igaüks meist peaks mõistma Jeesuse Kristuse lepituse tähtsust nõnda, et see oleks vankumatuks
alusmüüriks, millele rajada oma elu. ‥

Pühakirjade lugemine ühes mõtisklemise ja siiraste palvetega suurendavad Tema hindamatu lepituse
mõistmist ja tänulikkust selle eest.” (Ta elab, kiitus olgu Tal’! – 2010. a kevadine üldkonverents)

Aidake õpilastel analüüsida vanem Scotti tsitaati, küsides neilt:

• Milline osa vanem Scotti kõnest rõhutas, kui tähtis on lepitust mõista? (Veenduge,
et õpilased leiaksid üles järgmised põhimõtted: Päästja kannatused ei mõjuta meid
üksnes selles elus, vaid kogu igavikus; tänu Tema lepitusele saab Taevase Isa
õnneplaan toimida; Jeesus tasakaalustab õigluse ja halastuse. See sõltub meie
kuulekusest Tema evangeeliumile; lepitus annab kõikidele võimaluse üle saada
oma eksimustest; see, kuidas te lepitusest aru saate ja mõistate, mida see teie ellu
toob, aitab teil tulemuslikumalt kasutada teadmisi, kogemusi ja oskusi, mida
surelikus elus õpite.)

• Vanem Scott rõhutas, et lepituse põhimõtted „peaksid olema enamat kui
põhimõtted, mida te peast teate. Need peavad olema sisse kasvanud teie
olemusse”. Kuidas saab tulevane misjonär sellele kaasa aidata?

Paljud noored ei mõista, et peale pattude andekssaamise on teisigi õnnistusi, mis
võivad lepituse kaudu neile osaks saada. Selleks et aidata õpilastel neid õnnistusi
paremini mõista, andke neile mõni minut aega, et uurida järgmisi pühakirjasalme ja
leida üles õnnistused, mis Jeesuse Kristuse lepitusega kaasnevad: Moosia 3:19; 4:3;
24:12–15; Alma 5:12–13; 7:11–13. Kui neil on olnud piisavalt aega, paluge õpilastel
selgitada, millised õnnistused lepitusega kaasnevad. Kirjutage nende vastused tahvlile.

NB! Enne edasi minemist võiksite võtta paar minutit, et lugeda ja arutada õpilastega ingliskeelse
piiblisõnaraamatu (Bible Dictionary) teemat Lepitus (Atonement).

Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Mida paremini mõistad Jeesuse Kristuse lepitust, seda suurem on sinu soov evangeeliumi
jagada” (Jutlusta minu evangeeliumi, lk 2).

Aidake õpilastel seda põhimõtet paremini mõista, küsides:

2. ÕPPETUND: MEIE VAJADUS LEPITUSE JÄRELE
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• Miks kasvab lepitust mõistes soov evangeeliumi jagada?

Paluge õpilastel lugeda koos teise klassiliikmega kordamööda ette kirjakohad 1. Nefi
8:10–12; Enose 1:5–9; ja Moosia 27:34–36 ja 28:1–4. Paluge neil leida üles nende
salmide ühine muster. Kui aega on olnud piisavalt, paluge paaril õpilasel rääkida,
millise mustri nad leidsid. (Pärast seda kui Lehhi, Enos ja Moosia pojad olid kogenud
lepituse õnnistusi, tundsid nad soovi jagada evangeeliumi ja aidata teistel saada osa
samadest õnnistustest.)

Selleks et aidata õpilastel tunda, kui õige ja tähtis on see põhimõte, mille tahvlile
kirjutasite, küsige:

• Millised (mitte liiga isiklikku laadi) kogemused seoses lepitusega on suurendanud
teie soovi jagada evangeeliumi teistega?

• Kuidas on teie teadmised lepitusest ja tunded selle suhtes motiveerinud teid tooma
teisi Jeesusele Kristusele lähemale?

Andke õpilastele hetk mõtisklemiseks, kas nende arusaam Jeesuse Kristuse lepitusest
on osa misjonil teenimise motiividest ja mida nad võiksid teha, et olla tänulikum selle
eest, mida Jeesus Kristus on nende heaks teinud.

Kuidas aidata Kirikuga tutvujatel saada osa lepituse õnnistustest?
Öelge õpilastele, et ükski õpetus, mida nad misjonäridena õpetavad, pole nii Kirikuga
tutvujate kui ka misjonäride jaoks olulisem mõista ja vastu võtta kui Jeesuse Kristuse
lepitus.

Paluge õpilastel uurida kirjakohta 2. Nefi 2:6–8 ja leida üles Lehhi õpetussõnad selle
kohta, mida peaksime teadmisega lepitusest peale hakkama. Kui paar õpilast on
saanud võimaluse vastata, aidake neil mõista, miks on Kirikuga tutvujatel vaja lepitust
mõista ja see vastu võtta, näidates ja lugedes järgmist Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. Hollandi tsitaati.

„Tsoonikonverentsidel, mis on ühed parimad noorte vanemate ja õdede
õpetamisvõimalused, mis meil üldjuhtidena avanevad, olen misjonäridelt küsinud, mida
nad tahavad, et Kirikuga tutvujad nende õppetundide tulemusena teeksid.

„Saaksid ristitud!” hõigatakse mulle ühehäälselt.

„Jah,” vastan ma, „me tahame, et nad saaksid ristitud, kuid mis peab sellele eelnema?” ‥

Misjonärid ei jõua peaaegu kunagi nende kahe põhimõtteni, mida me tahame, et Kirikuga tutvujad
enne ristimist omandaksid. Nendeks on usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja meeleparandus
pattudest. Ent „me usume, et evangeeliumi esimesed põhimõtted ja talitused on: esiteks usk
Issandasse Jeesusesse Kristusesse, teiseks meeleparandus, [alles seejärel] kolmas, ristimine vee alla
kastmise teel pattude andekssaamiseks, neljandaks Püha Vaimu anni andmine käte pea peale
panemise teel.” (4. usuartikkel; rõhutus lisatud)

Usulepöördunu uus elu on rajatud usule Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Tema lunastusohvrile –
veendumusele, et Ta on tõepoolest Jumala Poeg, et Ta elab ka praegu, et Tema on tõepoolest
lambatara uks ning et vaid Tema hoiab meie päästmise ja ülenduse võtit. Sellele uskumusele peab
järgnema siiras meeleparandus; meeleparandus, mis näitab meie soovi olla puhas, uus ja terviklik;
meeleparandus, mis annab meile võimaluse saada osa kõikidest lepituse õnnistustest.” (Missionary
Work and the Atonement. – Ensign, märts 2001, lk 10–11)

Seejärel küsige:

2. ÕPPETUND: MEIE VAJADUS LEPITUSE JÄRELE
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Selgitage, jagage ja
tunnistage. Peamine
õpetamisviis, mille kõik
misjonärid peaksid ära
õppima ja millega ära
harjuma, on järgmine: 1)
selgitada õpetust oma
sõnadega, 2) jagada
õpetuse selgitamiseks
pühakirjakohta või
isiklikku kogemust, 3)
tunnistada, mida nad
õpetuse suhtes tunnevad
ja miks on see oluline.

• Mida peab Kirikuga tutvuja tegema, et kõikidest lepituse õnnistustest osa saada?
(Peab omama usku Jeesusesse Kristusesse, peab parandama meelt ja saama
ristitud.)

Selgitage õpilastele, et kirjakohas Õpetus ja Lepingud 20:37 on kirjeldatud ristimiseks
vajalikke eeldusi. Paluge õpilastel kirjakoht läbi lugeda ja leida, mida peaksid Kirikuga
tutvujad enne ristimist tegema. Küsige:

• Mis on mõned asjad, mida Kirikuga tutvujad peaksid tegema, mis näitavad, et nad
arendavad usku Jeesusesse Kristusesse? (Nad alandavad end, parandavad pattudest
meelt, teevad häid tegusid jne.)

• Millist rolli mängivad Kirikuga tutvujate ristimiseks ette valmistamisel misjonärid?
Kuidas käib see kokku teie kui misjonäride eesmärgiga? (Vajadusel tuletage
õpilastele meelde eelmises tunnis arutatud põhimõtteid.)

Misjonäridel on kästud õpetada meeleparandust
Kirjutage tahvlile järgmine küsimus:

Mis on kõige olulisem asi, mida misjonärid võivad teha, et aidata Jumala lastel tulla
Kristuse juurde?

Paluge õpilastel lugeda läbi ÕL 18:11–14 ning sealt tahvlil olevale küsimusele vastus
leida. Arutage õpilaste vastuseid ja küsige:

• Miks on meeleparandus ainus viis, kuidas Jumala lapsed võivad lepituse
õnnistustest täiel määral osa saada? (Vt Mo 16:13; Al 11:37; ja Hl 14:13.)

Kirjutage tahvlile seal oleva küsimuse kõrvale järgmine vastus:

Misjonäridel on kästud õpetada meeleparandust nii, et need, keda nad
õpetavad, võiksid saada täiel määral osa lepituse õnnistustest ja alustada
uut elu Kristuses.

Jagage klass pooleks. Pool klassist uurib juhisest „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51–52
alajaotust pealkirjaga „Lepitus”. Teine pool klassist uurib juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 60–61 alajaotust pealkirjaga „Kristuse kaudu võime me saada patust
puhtaks”. Laske õpilastel mõni minut lugeda ja valmistada loetu põhjal ette
kaheminutiline ülevaade. Innustage õpilasi ülevaates 1) tegema kindlaks õpetuse
põhipunktid ja neid selgitama, 2) jagama õpetust toetavat isiklikku kogemust või
pühakirjakohta ja 3) õpetatust tunnistama. Kirjutage need kolm sammu tahvlile.

Kui õpilased on saanud piisavalt ette valmistada, võite määrata esimese grupi õpilased
paari teise grupi õpilastega, et nad võiksid teineteist kordamööda õpetada. Kui
õpilased on saanud võimaluse teist õpetada, võite paluda ühe vabatahtliku klassi ette,
et ta õpetaks oma ülevaadet kogu klassile. Pärast ettekannet kiitke esitluse teinud
õpilast ja paluge klassilt kogemuse kohta tagasisidet. Küsige, kas neil on tekkinud
küsimusi ning küsige siis:

• Mis tunne oli õpetada Jeesuse Kristuse lepitusest ja sellest tunnistada?

• Mis on mõned asjad, mis sa avastasid, mis võiksid sind aidata, kui õpetad Jeesuse
Kristuse lepitusest Kirikuga tutvujatele?

• Miks ootad võimalust õpetada Jeesuse Kristuse lepitusest teistele?

2. ÕPPETUND: MEIE VAJADUS LEPITUSE JÄRELE
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NB! Kui jääb aega, võiksite kasutada järgmist õpetamissoovitust, et aidata õpilastel end Jeesuse Kristuse
lepitusest õpetamisel kindlamana tunda. Kui mitte, võtke tund kokku palvega paaril õpilasel jagada, mida
nad Päästja ja Tema lepituse vastu tunnevad.

Pühakirjade kasutamine
Selgitage õpilastele, et misjonäridena võivad nad õpetada suurema väega, kui
kasutavad pühakirju. Paluge poolel klassil uurida juhise „Jutlusta minu evangeeliumi”
lk 52 olevast pühakirjade uurimise kastist teemat pealkirjaga „Lepitus”. Teisel poolel
paluge uurida juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 61 oleva pühakirjade uurimise
kasti kirjakohti. Julgustage õpilasi valima välja Jeesuse Kristuse lepituse kohta käiv
pühakirjakoht, mida nad mõistavad ja millest võiksid tunnistada. Kui õpilastel on
olnud piisavalt aega jagada, küsige:

• Kuidas võiksid kasutada valitud pühakirjakohta, et aidata kellelgi Jeesuse Kristuse
lepitust paremini mõista? (Laske mitmel õpilasel vastata.)

• Miks on oluline, et misjonärid kasutaksid õpetamisel pühakirju?

Paluge õpilastel avada juhisest „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 180 alajaotus „Kasuta
pühakirju”. Paluge ühel õpilasel lugeda ette esimene lõik, kaasa arvatud neli
teemapunkti, ning paluge seejärel klassi liikmetel mõtiskleda, kuidas ühtivad nende
mõtted pühakirjade kasutamise tähtsuse kohta sellega, mis on toodud välja juhises
„Jutlusta minu evangeeliumi”.

Öelge klassile, et mõne hetke pärast hakkavad nad õpetama üht teist õpilast,
kasutades selleks varem välja valitud pühakirjasalmi lepituse kohta. Selgitage, et
juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” on põhimõtted, mis neid õpetamisel aitavad.
Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 180 olev alajaotus
„Tutvusta pühakirju”. Küsige, kas õpilastel on selle sammu kohta küsimusi, ning andke
neile hetk aega, et mõtiskleda, kuidas enda valitud pühakirjakohta tutvustada.

Seejärel paluge mõnel teisel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 180
olev alajaotus „Loe lõik ette”. Andke õpilastele hetk aega, et valitud kirjakoht vaikselt
läbi lugeda ja teha kindlaks sõnad ja fraasid, mida tuleks Kirikuga tutvujale lahti
seletada. Seejärel paluge kolmandal õpilasel lugeda ette lk 181 olev alajaotus „Rakenda
pühakirju”. Küsige taas, kas õpilastel on tekkinud küsimusi.

Selleks et aidata neil osata pühakirjade toel õpetada, peaksite seda neile eeskuju kaudu
ette näitama. Võiksite valida õpetamiseks paar salmi kirjakohast Moosia 3:7–11 ja
16–19, et te ei kasutaks sama kirjakohta, mille on valinud mõni õpilastest. Näidake
lihtsalt ja lühidalt ette kolm etappi: pühakirjakoha tutvustamine, lugemine ja
rakendamine. See näide aitab õpilastel tunda, et neilt ei oodata liiga palju. Kui olete
lõpetanud, kontrollige üle, kas õpilastel on tekkinud küsimusi.

Andke õpilastele paar minutit aega valmistuda õpetama oma väljavalitud
pühakirjakohta, kasutades selleks kolme etappi, mis on kirjas juhises „Jutlusta minu
evangeeliumi”. Seejärel jagage õpilased paaridesse ja paluge neil teineteist õpetada.
Kui õpilased on õpetamisega valmis saanud, kinnitage neile, et kui nad uurivad
pühakirju ja juhist „Jutlusta minu evangeeliumi”, siis suureneb nende võime õpetada
evangeeliumi ja nad tunnevad end õpetades kindlamalt.

Tunni lõpetuseks küsige õpilastelt, kas keegi neist sooviks rääkida, mida ta tunneb
Jeesuse Kristuse, eriti aga Jeesuse Kristuse lepituse vastu.

2. ÕPPETUND: MEIE VAJADUS LEPITUSE JÄRELE
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Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles valima vähemalt ühe järgmistest tegevustest, mis aitaksid neil
Jeesuse Kristuse lepitust paremini mõista:

• Märgistage isiklikult pühakirju uurides ära salmid, mis aitavad teil Jeesust Kristust
ja Tema lepitust paremini mõista.

• Tunnistage lepitusest kellelegi kodus, kirikus või internetis.

• Võimaluse korral tunnistage lepitusest õppetunni ajal koos põhimisjonäridega.

• Leidke iga päev aega, et pühakirjadest Jeesuse Kristuse lepituse kohta uurida.

2. ÕPPETUND: MEIE VAJADUS LEPITUSE JÄRELE
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Joseph ja Hyrum Smith

Vaimuga õppimine

Sissejuhatus
Selleks et misjonärid võiksid evangeeliumis kasvada ja igavesse ellu
viival teerajal püsida, peab evangeeliumi uurimisest kujunema neile
harjumus. Misjonäride koolituskeskustes veedavad misjonärid iga
päev mitu tundi isiklikult ja koos kaaslasega pühakirju uurides.
Neilt oodatakse, et nad uuriksid evangeeliumi iga päev ka
misjoniväljal olles. Nad peavad otsima teadmisi „õppimise ja

samuti usu kaudu” (ÕL 88:118), et nende teadmised
evangeeliumist avarduksid ja nad pöörduksid ka ise rohkem usule.
Misjonäridel on seda Vaimuga õppimise kaudu saadud
teadmistepagasit väga vaja, et õpetada väega ja saavutada oma
eesmärk.

Täiendav ettevalmistus
• Uurige Õpetus ja Lepingud 8:2–3; 9:7–8; 11:12–17, 21–22, 26–28; ja 138:1–2, 11.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 17–18 ja 22–24.

• Kui õpilastel pühakirjapäevikut pole, siis andke neile paberileht.

• Valmistuge näitama videot „Advice for Studying the Scriptures” (2:07), mille leiate
veebilehelt LDS.org.

• Varuge valmis jaotusmaterjal „Isikliku pühakirjauurimise harjumused”, mille leiate
õppetunni lõpust.

• Olge valmis näitama pilti Joseph ja Hyrum Smithist.

Õpetamissoovitused
Evangeeliumi uurimise tähtsus
Näidake õpilastele pilti Joseph Smithist ja tema vennast Hyrumist ning paluge neil
leida oma pühakirjadest üles Õpetus ja Lepingud 11. Aidake õpilastel mõista selle osa
konteksti, selgitades, et kui Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatut, hakkas see töö
tema vanemat venda Hyrumit väga huvitama ning too soovis jagada taastamissõnumit
ka teistega. Hyrum soovis teada Issanda tahet ning palus Josephil tema jaoks ilmutust
küsida. Issanda vastus on kirjas Õpetuse ja Lepingute 11. osas. Paljuski oli Hyrum
sarnases olukorras teie klassi liikmetega, kes valmistuvad jagama sõnumit taastatud
evangeeliumist.

Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 11:15–17 ning
samal ajal teistel jälgida, millist nõu Issand Hyrumile andis. Seejärel küsige:

• Miks käskis Issand Hyrumil veel natuke oodata, enne kui ta evangeeliumi teistele
jutlustama hakkab.

Paluge õpilastel lugeda läbi Õpetus ja Lepingud 11:21–22 ja 26 ning leida sealt
nõuandeid, mis sobivad tulevastele misjonäridele tänapäeval.

• Mida palus Issand Hyrumil teha, kui too evangeeliumi teistega jagama valmistus?
Mida tähendab saada endale Jumala sõna? Mida tähendab Issanda sõna aardena
südamesse talletada?

• Kuidas võivad need omadused aidata kedagi, kes valmistub teenima misjonil
tänapäeval? (Kuigi õpilased võivad kasutada erinevat sõnastust, peaksid nad
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mõistma põhimõtet: evangeeliumi uurimine valmistab misjonäre ette
jutlustama evangeeliumi Vaimu ja väega.)

• Milliseid õnnistusi lubab Issand neile, kes püüavad saada Tema sõna?
NB! Misjonäridel, kes õpivad evangeeliumi põhimõtteid ja saavad tugevama tunnistuse, suureneb võime

õpetada Vaimuga. Misjonäre innustatakse õppima ja arenema, lugedes Mormoni Raamatut ja uurides
õppetunde, mille leiab „Jutlusta minu evangeeliumi” 3. peatükist. Aidake õpilastel mõista, et uurimine võib
aidata neil saada Jumala sõna juba praegu.

Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 180 ja paluge ühel õpilasel
lugeda ette lõik, mis algab sõnadega „Sinu suutlikkus pühakirjadest väega õpetada”.
Seejärel küsige:

• Millised mõtted selles lõigus kinnitavad igapäevase pühakirjauurimise tähtsust
nende jaoks, kes soovivad saada tõhusamaks misjonäriks? (Pühakirjauurimine
valmistab misjonärid ette õpetama evangeeliumi väega.)

Öelge õpilastele, et ülejäänud tund keskendub sellele, kuidas oma isiklikku
pühakirjauurimist veelgi paremaks muuta. Innustage õpilasi mõtisklema õppetunni
jooksul selle üle, kuidas õpitut rakendada ja pühakirjade ning evangeeliumi uurimist
efektiivsemaks muuta.

Pühakirjapäeviku kasutamine
Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” sissejuhatus lk x. Paluge kahel
õpilasel alajaotuse „Õppepäevik” kaks lõiku ette lugeda. Pärast lugemist küsige:

• Kuidas võib selle osa kohaselt pühakirjapäevik teid evangeeliumi uurimisel aidata?

• Miks on oluline evangeeliumi uurimisel saadud mõtted ja tunded kirja panna?

Võiksite õpilastelt küsida, kas neil on pühakirjapäevik, ja innustada neid, kel see on,
jagama, kuidas on see neile kasuks tulnud. Innustage õpilasi, kes pole
pühakirjapäevikut seni kasutanud, see kasutusele võtma. Tuletage neile meelde, et
pühakirjapäevik võib olla lihtne, näiteks odav kaustik, märkmik või kiirköitja. Samuti
võib selleks kasutada märkmete tegemise ja päeviku pidamise abivahendit Kiriku
kodulehel LDS.org või märkmete tegemise rakendust elektroonilises seadmes.
Innustage õpilasi, et nad võtaksid oma pühakirjapäeviku kaasa igasse tundi, et tunni
jooksul tekkinud mõtted, tunded ja muljed kirja panna.

3. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPPIMINE
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Täpsustavad
küsimused. Täpsustavad
küsimused aitavad
õpilastel mõne
põhimõtte üle
sügavamalt juurelda ning
siiramalt vastata. Näiteks
kui õpilane vastab
napisõnaliselt, võiksite
küsida: „Kas võiksid tuua
selle kohta mõne näite?”
või „Kas sulle meenub
mõni juhtum, mil oled
tundnud, et see, mida
praegu arutasime, on
õige?”

Vaimuga õppimine
Jagage õpilased paaridesse. Paluge neil töötada koos ja lugeda läbi „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 17 teine lõik ja seejärel arutada, mida on vaja teha, et
pühakirjauurimine oleks tähendusrikas. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, et loetu
üle arutada, paluge mõnel neist mõnda põhilist arutelu jooksul kõlama jäänud mõtet
ka teistega jagada. Võiksite küsida:

• Mida tähendab uurida tõsise kavatsusega? (Tõsine kavatsus tähendab, et meil on
kavas õpitule kuuletuda või see ellu rakendada.)

• Kuidas võib tõsise kavatsusega uurimine või nälja ja janu tundmine õigemeelsuse
järele isiklikku uurimist mõjutada? (Kui õpilased vastavad, võiksite esitada neile ka
lisaküsimusi, et julgustada neid oma vastuste üle tõsisemalt järele mõtlema.
Näiteks kui keegi vastab, et tõsine kavatsus avaldub selles, kuidas keegi palvetab,
siis võiksite neil paluda selgitada, mil moel erineksid need palved varem öeldutest.
Kui õpilane vastab, et see ilmneb nende soovides, siis paluge tal seda mõtet edasi
arendada.)

Paluge kolmel õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud juhise „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 18 osast „Püha Vaimuga õppimine”. Paluge ülejäänud klassil mõttes
kaasa lugeda ja märkida ära õnnistused, mis saame, kui meiega on evangeeliumi
õppides Püha Vaim. Seejärel küsige:

• Millised õnnistused meie ellu tulevad, kui meie evangeeliumi õpinguid juhib Püha
Vaim? (Võiksite õpilaste vastates kirjutada tahvlile põhimõtte: kui evangeeliumi
õppimist juhib Püha Vaim, saame rohkem valgust ja mõistmist.)

Selleks et aidata õpilastel paremini mõista, kuidas kutsuda evangeeliumi uurides Püha
Vaimu end õpetama, lugege ette või näidake neile järgmist Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni tsitaati. Paluge õpilastel tähele panna,
mida saavad nemad pühakirjauurimise paremaks muutmise nimel ära teha.

„Selleks et evangeelium oleks kirjutatud meie südamesse, peate teadma, mis see on, ja
õppima seda täielikumalt mõistma. See tähendab, et te uurite seda. Öeldes „uurima”,
mõtlen ma midagi enamat kui lugemist. Vahel on hea lugeda mõni pühakirjaraamat läbi
teatud kindla aja jooksul, et saada selle sõnumist üldpilti, kuid pöördumiseks peaksite te
hoolima rohkem sellest, kui palju aega te pühakirjade seltsis veedate kui lehekülgede

hulgast, mida te selle aja jooksul läbi loete. Ma näen, kuidas te loete vahel mõned salmid, peatute, et
nende üle mõtiskleda, loete neid salme hoolikalt uuesti ja mõeldes nende tähenduse üle, palvetate, et
neid mõista, esitate mõttes küsimusi, ootate vaimseid mõjutusi ning panete kirja teile jäänud muljed
ja mõtted, et need jääksid teile meelde ja et te võiksite veelgi enam teada saada. Sel viisil uurides ei
pruugi te lugeda poole tunni jooksul mitmeid peatükke või salme, kuid te annate oma südames koha
Jumala sõnale ja Tema räägib teile.” (When Thou Art Converted. – Ensign või Liahona, mai 2004, lk
11. Lisamõtete saamiseks vt Richard G. Scott. Kuidas saada isikliku elu jaoks ilmutust ja inspiratsiooni.
– 2012. a kevadine üldkonverents)

Aidake õpilastel vanem Christoffersoni mõtteavaldust analüüsida, küsides:

• Mida peaks vanem Christoffersoni sõnul tegema, et pühakirju paremini mõista?

• Kuidas aitavad need tegevused Pühal Vaimul teid rohkem õpetada?

• Kuidas on mõni neist tegevustest teil evangeeliumi paremini mõista aidanud?

Selgitage, et pühakirju uurides on vaja mõista, kuidas Püha Vaim meiega suhtleb.
Jagage klass paaridesse (võite jätta samad paarid, mis olid eelmise tegevuse ajal).

3. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPPIMINE
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Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjaviited ja paluge õpilastel need oma
pühakirjapäevikusse või paberilehele üles märkida: Õpetus ja Lepingud 8:2–3; 9:7–8;
11:12–14; ja 138:1–2, 11.

Andke õpilastele aega, et neid salme uurida ja märkida ära sõnad või fraasid, mis
kirjeldavad, kuidas Püha Vaim meiega suhtleb. Nad võivad paari lausega ka oma
pühakirjapäevikusse kirja panna, mida neist salmidest õppisid. Paluge õpilastel oma
kaaslasega arutada, mida nad nendes salmides ära märkisid ja mida õppisid. Kui olete
andnud neile piisavalt aega, esitage järgmised küsimused:

• Milliseid sõnu või fraase te leidsite, mis kirjeldavad, kuidas Püha Vaim meiega
suhtleb? (Kirjutage õpilaste vastused tahvlile.)

• Millisel nimetatud viisil on Püha Vaim teid õpetanud ja teie arusaamist mõnest
evangeeliumi õpetusest või põhimõttest avardanud? Milliseid konkreetseid
kogemusi on teil olnud?

Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 22 ja paluge ühel õpilasel
lugeda ette esimesed neli teemapunkti pealkirja alt „Õpetamissoovitused”. Esitage
soovi korral järgmised küsimused:

• Kuidas võiksid need soovitused aidata misjonäril jagada teistega evangeeliumi
tõhusamalt?

• Kuidas rakendada neid soovitusi ellu nüüd, kus olete tulevased misjonärid?

• Kuidas aitab pühakirjauurimise oskuste täiendamine teil olla misjonäridena
edukamad? (Õpilaste vastustest koorub tõenäoliselt välja põhimõte: kui
misjonärid õpivad evangeeliumi tõhusamalt uurima, õpetab neid Vaim, nad
kogevad rohkem eduelamusi ja on paremini valmis evangeeliumi õpetama.)

Jagage klass kolme-neljaliikmelistesse rühmadesse. Paluge igal rühmal jagada
omavahel ära juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 22–24 oleva alajaotuse
„Õpetamissoovitused” kuus osa ning paluge rühma liikmetel neile määratud osi
uurida. Mõnel rühmaliikmel võib olla vaja uurida rohkem kui ühte osa. Määrake igast
rühmast keegi juhtima vestlust selle kohta, mida grupi liikmed on õppinud ja mida nad
saavad teha, et evangeeliumi uurimine vägevamaks ja tõhusamaks muuta. Kui
gruppidel on olnud aega arutada, küsige klassilt:

• Kuidas on need õpioskused ja -harjumused aidanud teil pühakirju tõhusamalt
uurida?

Selleks et aidata õpilastel arutatut isiklikult rakendada, andke igale õpilasele käsileht
„Isikliku pühakirjauurimise harjumused”. Andke õpilastele mõni minut aega, et
käsileht ära täita.

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel jagada mõtteid ja muljeid, mis neil selle
harjutuse käigus tekkisid. Innustage neid valitud pühakirjauurimise oskusi ja
harjumusi isiklikus uurimises rakendama. Kinnitage neile, et seda tehes valgustab
Püha Vaim nende meelt ja suurendab nende võimet evangeeliumi mõista.

Aidake klassil mõista, et peale selle, kuidas nad uurivad, on tõhusaks misjonäriks
olemise juures oluline ka see, millal ja mida nad uurivad. Paluge klassiliikmetel avada
„Jutlusta minu evangeeliumi” sissejuhatus lk VIII ja vaadata üle kast „Misjonäri
päevakava”, mille leiate pealkirja alt „Iseseisev õppimine, kaaslasega õppimine,
ringkonna koosolekud ja tsoonikonverentsid”. Seejärel küsige:

• Kuidas näitlikustab „Misjonäri päevakava” evangeeliumi uurimise tähtsust?

3. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPPIMINE
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• Kuidas valmistab järjepidev igapäevane pühakirjauurimine praegu teid ette selle
nõudliku päevaplaani täitmiseks misjonil?

Pühakirjade märgistamine
Kui teil on selleks piisavalt aega, võiksite näidata videot „Advice for Studying the

Scriptures” (2:07), et aidata klassil leida viise, kuidas nad võiksid pühakirju paremini
märgistada.

Küsige pärast video vaatamist:

• Mida õppisite vanem Bednari sõnumist sellist, mis aitaks teil pühakirju paremini
uurida?

• Mis on pühakirjade märgistamise eesmärk? (Aidata varem õpitut hiljem, kui seda
taas vaja on, meelde tuletada.)

• Miks on misjonäridel vaja tõhusat viisi, kuidas meenutada, mida nad on varem
õppinud?

Ela õpitu kohaselt
Paluge mõnel õpilasel lugeda klassile ette esimene lõik pealkirja alt „Ela õpitu
kohaselt” (vt Jutlusta minu evangeeliumi, lk 19). Seejärel paluge ühel õpilasel lugeda
ette Johannese 7:17. Aidake õpilastel teha kindlaks juhises „Jutlusta minu
evangeeliumi” ja kirjakohas Johannese 7:17 peituv õpetus, küsides:

• Mis on vahet pühakirjade tundmisel ja pühakirjade õpetuste järgi elamisel? (Kuigi
õpilased võivad kasutada erinevaid sõnu, peaksid nad mõistma põhimõtet: kui
elame evangeeliumi õpetuste järgi, siis Püha Vaim tunnistab nende
põhimõtete õigsusest ning suurendab meie usku, teadmisi ja tunnistust.)

Selgitage, et vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas, kui
tähtis on õpitu järgi tegutseda. Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel vabatahtlikul
see ette lugeda:

„Evangeeliumi uurijatena peaksime olema „sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad” (Jk
1:22). Kui me kasutame oma vabadust õigesti ja toimime õigete põhimõtete järgi,
avanevad meie südamed Pühale Vaimule ning me võtame vastu Tema õpetused ja
tunnistava väe.” (Olge valvel kõige püsivusega. – 2010. a kevadine üldkonverents)

• Mida tähendab olla sõna tegija ja mitte üksnes kuulja?

• Kuidas aitab õigete põhimõtete alusel tegutsemine meil neid paremini mõista, kui
neid pelgalt uurides?

• Kuidas on õigete põhimõtete järgi tegutsemine aidanud teil sellest rakendatavast
evangeeliumi põhimõttest sügavama arusaamise ja tunnistuse saada?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 19 olev teine
lõik. Paluge ülejäänud klassil leida tähelepanelikult viise, kuidas evangeeliumi järgi
elamine misjonäri südant ja võimeid mõjutab. Pärast lugemist küsige:

• Milliseid õnnistusi misjonärid veel saavad, kui järgivad evangeeliumi põhimõtteid,
mida teavad olevat õiged? (Aidake õpilastel sõnastada põhimõte: Kui misjonärid
elavad evangeeliumi järgi, suurendab Püha Vaim nende soovi ja võimet
jagada evangeeliumi teistega.)

3. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPPIMINE
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• Kuidas on misjoniks valmistudes Püha Vaim suurendanud teie soovi teenida?

Kirikuga tutvujate kutsumine kirikusse
Misjonärid aitavad Kirikuga tutvujatel valmistuda ristimiseks, kutsudes neid üles
pidama kinni endale võetud kohustustest. Näiteks selgitage õpilastele, et kui Kirikuga
tutvujad käivad kirikus, võivad nad Püha Vaimu kaudu rohkem ilmutusi saada ning
neil võib tekkida suurem soov tulla Jumalale lähemale. Kirikus käimine võib aidata
Kirikuga tutvujatel saada tunnistuse taastatud evangeeliumist ning valmistuda saama
ristitud.

Näidake ette, kuidas kedagi kirikusse kutsuda. Esiteks rääkige lühidalt õnnistustest,
mis kirikus käimisega kaasnevad. Seejärel kasutage misjonäride brošüüri „Taastamine”
(lk 22–23), et selgitada, mis sakramendikoosoleku ajal toimub. Siis näidake ette, kuidas
kutsuda Kirikuga tutvujat kiriku koosolekutest osa võtma. Pärast näidet paluge
õpilastel koos kaaslasega need sammud läbi mängida. Laske neil kordamööda lühidalt
rääkida õnnistustest, mida kirikuskäimine neile on toonud, selgitada, mis toimub
sakramendikoosoleku ajal, ja kutsuda Kirikuga tutvuja kirikusse.

Tunnistage evangeeliumi õpetustest ja põhimõtetest, mida olete selles tunnis arutanud.

Üleskutse
Innustage õpilasi, et nad tõstaksid isikliku pühakirjauurimise misjoniks valmistudes
oma elus tähtsale kohale. Järgmised tegevused aitavad õpilastel keskenduda Vaimuga
õppimisele:

• Kujundage välja igapäevane evangeeliumi uurimise harjumus, mille hulka kuulub
Mormoni Raamatu uurimine ja selle üle mõtisklemine.

• Pühakirjauurimise alguses palvetage, et Vaim võiks teid aidata. Kui te pole seda
varem teinud, siis hakake isiklikult evangeeliumi uurides kasutama
pühakirjapäevikut.

• Valige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 22–24 olevate õpiideede ja soovituste alt üks
soovitus, mida see nädal isiklikus uurimises rakendada.

3. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPPIMINE
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4Vaimuga õpetamine

Sissejuhatus
Edukad misjonärid mõistavad, et „kui inimene kõneleb Püha Vaimu
väel, siis kannab Püha Vaimu vägi selle inimlaste südameni” (2Ne
33:1). Misjonärid ise tunnistuse ja usulepöördumise õnnistusi teise
inimese ellu tuua ei saa, olgu nad kui tahes osavad või kogenud.
Tõelise usulepöördumise saab esile kutsuda üksnes Püha Vaim. Kui

inimesed tunnevad Vaimu endaga töötamas või näevad oma elus
tõendeid Issanda armastusest ja halastusest, on nende meel
ülendatud ja vaimselt tugevdatud ning nende usk Jeesusesse
Kristusesse suureneb ja nad pöörduvad usule suurema
tõenäosusega.

Lisaettevalmistus
• Uurige Õpetus ja Lepingud 42:14; 50:12–14, 17–23.

• Uurige järgmisi pühakirjakohti, et mõista, kuidas saab Püha Vaim evangeeliumi
õpetajaid ja õppijaid mõjutada: Luuka 12:12; Johannese 14:26; 1. Nefi 2:16; 2. Nefi
33:1; Alma 18:16; Moroni 10:5; ja Õpetus ja Lepingud 6:14–15, 23.

• Uurige juhist „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 92–93, 176–178 ja 182–186.

• Valmistuge näitama videot „A Man without Eloquence” (6:06), mille leiab
veebilehelt LDS.org.

• Olge valmis näitama videot „Teach People, Not Lessons: Jynx” (6:34), The District 2,
mille leiate veebilehelt youtube.com.

• Olge valmis näitama videot „Teaching about the Holy Ghost and Prayer: John”
(5:00), The District 2, mille leiate veebilehelt LDS.org.

Õpetamissoovitused
Vaimuga õpetamine

Selgitage, et president Brigham Young kõneles kord oma evangeeliumisse
pöördumisest ja misjonärist, kes aitas tal saada tunnistuse. Seejärel näidake videot „A
Man without Eloquence” (6:06). Paluge õpilastel tähele panna, kuidas Vaim president
Brigham Youngi mõjutas ja tal usule pöörduda aitas.

Pärast video vaatamist küsige:

• Kuidas aitas alandliku mehe tunnistus Brigham Youngil tõeliselt usule pöörduda?

• Milliseid Vaimuga õpetamise põhimõtteid te Brigham Youngi näite varal õppisite?
(Õpilased võivad tuua välja järgmised põhimõtted: Vaimuga õpetamine võib tuua
kaasa teiste usulepöördumise; kui õpetame Vaimuga, peame olema siirad ja
kõnelema südamest; peame olema alandlikud (vt ÕL 136:33).)

Andke õpilastele hetk aega, et uurida Õpetus ja Lepingud 42:14; 50:13–14 ja 17–23
ning leida üles Issanda juhised neile, kes Tema evangeeliumi õpetavad. Seejärel küsige:

• Millised evangeeliumi õpetamise põhimõtted nende ilmutuste kaudu antakse?
(Õigeid vastuseid, mida õpilased võivad välja tuua, on mitu. Vastuste seas võib olla
põhimõte: Issand on käskinud, et evangeeliumi õpetataks Vaimuga ja mitte
ühelgi muul moel.)
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Paarides töötamine.
Paarides töötamine
annab igale õpilasele
võimaluse tegevuses
kaasa teha ja see võib
luua turvalise keskkonna,
kus õpilased saavad
üksteist õpetada, oma
tunnetest ja mõtetest
rääkida ning tunnistada.

• Mis juhtub kirjakoha Õpetus ja Lepingud 50:22 põhjal, kui misjonär õpetab
Vaimuga? (Misjonär ja Kirikuga tutvuja „mõistavad teineteist, ja mõlemate
arusaamine saab avardatud ja nad rõõmustavad üheskoos”. Selgitage õpilastele, et
Vaimuga saab õpetada vaid siis, kui kohal on Püha Vaim, mida tunneb kas
õpetaja, õpilane või mõlemad. Soovi korral kirjutage see põhimõte tahvlile.)

Tuletage meelde, et Vaim ei avaldu alati tugevate tunnete ja pisarate kaudu. Vajadusel
lugege klassile ette järgmine president Howard W. Hunteri tsitaat:

„Lubage mul teid sel teemal hoiatada. ‥ Mulle teeb muret, kui ilmneb, et Vaimu
kohalolekuga samastatakse tugevaid tundeid või lõputuid pisaraid. Kindlasti võib
Issanda Vaim kutsuda esile tugevaid emotsioone, kaasa arvatud pisaraid, kuid seda
välist avaldumist ei tohi ajada segamini Vaimu enda kohalolekuga.

Aastate jooksul olen näinud kõrvalt paljusid vendi ja olen nendega jaganud mõnd
hinnalist ja sõnulseletamatult vaimset kogemust. Kõik need kogemused on olnud erinevad, igaüks
omal moel, ja noil pühadel hetkedel võib pisar silma tulla, aga ei pruugi. Tihtipeale on see nii, kuid
mõnikord kaasneb täielik vaikus. Teinekord jälle rõõm. Kuid alati käib nendega kaasas tõe ilmsiks
tegemine ja südame kaudu saadud ilmutus.” (Eternal Investments. – kõne Kiriku Haridussüsteemi
usuõpetajatele, 10. veebr 1989, lk 3; si.lds.org)

Selleks, et aidata õpilastel paremini mõista, kuidas Püha Vaim õpetajaid ja õppijaid
mõjutada võib, kirjutage tahvlile järgmised pühakirjakohad või andke need õpilastele
käsilehena. (NB! Andke õpilastele ainult pühakirjaviited. Sulgudes olevad vastused on
mõeldud õpetajale.)

• Luuka 12:12 (õpetab, mida öelda)

• Johannese 14:26 (tuletab meile asju meelde)

• 1. Nefi 2:16 (pehmendab südant)

• 2. Nefi 33:1 (kannab tõe südameni)

• Alma 18:16 (aitab tajuda teiste mõtteid)

• Moroni 10:5 (tunnistab tõde kõige kohta)

• Õpetus ja Lepingud 6:14–15, 23 (valgustab meelt, annab rõõmu ja rahu)

Paluge õpilastel uurida neid pühakirjakohti paarides. Paluge igast paarist ühel õpilasel
otsida viise, kuidas võib Püha Vaim mõjutada evangeeliumi õpetajat, ning teisel leida
viise, kuidas võib Püha Vaim mõjutada seda, keda õpetatakse. Seejärel paluge neil
õpitut teineteisega arutada. Kui igal paaril on olnud piisavalt aega, et õpitut arutada,
aidake neil loetut põhjalikumalt analüüsida, küsides:

• Mis on uuritud salmide kohaselt mõned viisid, kuidas Vaim mõjutab neid, keda
õpetatakse? (Kui õpilased vastavad, võiksite neilt küsida, millisest kirjakohast nad
oma vastuse leidsid.)

• Kuidas mõjutab Vaim teisi Jeesuse Kristuse evangeeliumis usule pöörduma?

• Mil moel näitavad need salmid, kui oluline on, et misjonärid õpetaksid Vaimuga?

Õpetamisel Vaimu kohalekutsumine
Öelge klassile, et juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” on mitu osa, mis selgitavad,
mida võiksid misjonärid teha, et saada õpetades Vaimu juhatust. Jagage klass
väiksemateks gruppideks, mis koosnevad kuni neljast õpilasest. Määrake igale grupile
lugemiseks üks järgmistest juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” osadest:

4. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPETAMINE
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Tähelepanu juhtimine.
Õpetajad võivad muuta
pühakirjakoha, video
vaatamise või tsitaadi
lugemise tõhusamaks,
kui paluvad õpilastel
enne vaatamist või
lugemist millelegi
konkreetsele tähelepanu
pöörata. Õpetajad
saavad seda teha, kui
kirjutavad tahvlile
konkreetsed asjad, mida
tähele panna, või
küsimused, mille üle
mõelda. See suurendab
tõenäosust, et õpilased
leiavad üles selle ja
õpivad seda, mis on
oluline.

1. „Kuidas õpetamist alustada?” lk 176–177 (välja arvatud ülesande kast).

2. „Kohanda oma õpetust vastavalt vajadustele” lk 177–178 (välja arvatud ülesande ja
pühakirjade uurimise kast).

3. „Õpeta nii, et sind mõistetakse” lk 182 (välja arvatud pühakirjade uurimise kast).

4. „Kuula” lk 185–186 (välja arvatud ülesande kast).

Kirjutage tahvlile järgmised juhised, et grupid teaksid, mida neil tuleb teha:

Lugege läbi enda osa juhisest „Jutlusta minu evangeeliumi”.

Arutage gruppides, millised loetud põhimõtetest aitavad misjonäridel olla tõhusamad
õpetajad, nii et Vaim võiks olla õpetades nendega.

Pärast küllaldast aega paluge igast grupist kellelgi kokku võtta, kuidas see oskus, mille
kohta nad lugesid, aitab misjonäril õpetada Püha Vaimuga. Paluge ühel õpilasel
tähtsamad punktid tahvlile kirjutada. Kui grupid oma mõtteid kokku võtavad, võiksite
küsida:

• Kuidas võiks viis, kuidas õppetunniga algust tehakse, kutsuda õpetamisel Püha
Vaimu?

• Kuidas võiks evangeeliumi sõnumi lihtsana hoidmine kutsuda Püha Vaimu ning
Kirikuga tutvujat ülendada ja õpetada?

• Kuidas aitab õppetunnis Kirikuga tutvujate vajadustele keskendumine Püha Vaimu
kutsuda?

• Kuidas aitab Kirikuga tutvuja kuulamine misjonäril Vaimuga õpetada?

Et aidata õpilastel mõista, kuidas mõned neist oskustest väljenduda võiksid,
näidake videot „Teach People, Not Lessons: Jynx” (6:34). Innustage õpilasi otsima
tõendeid, et misjonärid õpetavad Vaimuga. Õpilased võiksid eriliselt tähele panna,
kuidas misjonärid rakendasid oskusi, mida klass juhisest „Jutlusta minu evangeeliumi”
õppis, ning kuidas nende oskuste kasutamine kaasas misjonäride õpetamisprotsessi
Vaimu.

Pärast video vaatamist arutage järgmist:

• Mida misjonärid õpetades tegid, mis võimaldas neil õpetada Vaimuga?

• Mis andis märku sellest, et Jynx õppis Vaimuga?

Enne jätkamist andke õpilastele aega panna kirja vastus küsimusele:

• Mil viisil hakkate siiani õppetunni jooksul arutatud põhimõtteid oma elus
rakendama?

Kuidas aidata Kirikuga tutvujal Vaimu ära tunda?
Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 92–93
olev osa „Vaimu vägi usule pöördumises” (välja arvatud ülesande ja pühakirjauurimise
kast). Paluge ülejäänud klassil mõttes kaasa lugeda ja märkida ära fraasid, mis
kirjeldavad, mida peab Kirikuga tutvuja usulepöördumiseks tundma. Seejärel küsige:

• Mida peab Kirikuga tutvuja usulepöördumiseks tundma? (Tehke kindlaks, et
õpilased mõistavad põhimõtet: kui Kirikuga tutvujad tunnevad, kuidas Vaim
nende elus töötab, pöörduvad nad suurema tõenäosusega Jeesuse Kristuse
evangeeliumisse.)

4. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPETAMINE
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• Kuidas aru saada, kas Kirikuga tutvuja tunneb Püha Vaimu mõju? (Võimalikud
vastused: misjonär tunneb Püha Vaimu; Kirikuga tutvuja tunneb end kindlana, et
esitada küsimusi, ta soovib õppida rohkem ja on valmis võtma vastu ja täitma
kohustusi; ta mõistab, tunneb rõõmu ja lähedust Jumalaga; misjonäri ja Kirikuga
tutvuja vahel tekib suurem sõprus.)

• Vanem M. Russell Ballard on õpetanud: „Vaimuga seotud kogemused on
loomulikuks jätkuks, kui inimene tahab Jumala sõna proovile panna” (Now Is the
Time. – Ensign, nov 2000, lk 75). Mida võiksid misjonärid teha, et innustada
Kirikuga tutvujaid sõna proovile panema?

Selgitage õpilastele, et üks kõige raskemaid rolle, mis misjonäridel lasub, on aidata
Kirikuga tutvujatel tunda ära Püha Vaimu õhutusi ja seejärel aidata neil saadud mõtete
ja tunnete alusel tegutseda. Pühalt Vaimult saadud inspiratsiooni toel võivad
misjonärid teada, milliseid vaimseid õhutusi Kirikuga tutvuja usulepöördumiseks vajab,
ning seejärel luua keskkonna, kus ta võiks neid õhutusi saada.

Selleks et näitlikustada, kuidas seda teha, näidake videot „Teaching about the Holy
Ghost and Prayer: John” (5:00). Paluge õpilastel pöörata tähelepanu sellele, kuidas
misjonärid aitasid Johnil õppida Vaimu ära tundma.

Pärast video vaatamist küsige:

• Kuidas aitasid misjonärid Johnil õppida Vaimu ära tundma?

• Mida misjonärid tegid, et aidata Johnil teada, kuidas Issandalt vastuseid saada?

Paluge õpilastel lugeda Õpetus ja Lepingud 11:12 ja seejärel laske neil paarides arutada
küsimuse üle:

• Kui Kirikuga tutvuja teilt küsib, mida tähendab tunda Püha Vaimu, siis kuidas aitab
sellele küsimusele vastata kirjakoht Õpetus ja Lepingud 11:12?

Vaimu õhutuste ajel tegutsemine
Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Suhtlemine Taevase Isaga on väga tähtis. See on püha eelisõigus. See põhineb
igavestel muutumatutel põhimõtetel. Taevane Isa aitab meid, kui meil on usku, kui
kuuletume käskudele, kui kasutame õigesti valikuvabadust.” (Kuidas saada isikliku elu
jaoks ilmutust ja inspiratsiooni. – 2012. a kevadine üldkonverents)

Seejärel küsige:

• Mil moel võime muutuda Taevase Isaga suhtlemisel pealiskaudseks? Mida me
saame teha, et hoida oma palved tähendusrikkad?

• Mida tähendab teie jaoks teadmine, et „Taevane Isa aitab meid, kui meil on usku,
kui kuuletume käskudele, kui kasutame õigesti valikuvabadust”? (Kuigi õpilased
võivad kasutada erinevat sõnastust, vastavad nad tõenäoliselt midagi järgmist:
Taevane Isa aitab meid, kui keskendume sellele, et meie usk ja kuulekus
kasvaksid ja et kasutaksime oma valikuvabadust õigesti. Kirjutage see
põhimõte tahvlile.)

Selleks et aidata õpilastel seda põhimõtet mõista, näidake neile Kaheteistkümne
Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri tsitaate ja paluge ühel õpilasel need ette
lugeda:

4. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPETAMINE
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„Vaimu hääl kõneleb pehmelt, see annab teile teada, mida öelda või teha, kutsub teid
ettevaatusele või hoiatab teid.

Neid õhutusi eirates või neile mitte kuuletudes Vaim lahkub teie juurest. Valik on teie”
(Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise. – Ensign, nov 1994, lk 60).

„Vaim ei püüa meie tähelepanu karjudes või meid raske käega raputades. Ta sosistab.
See paitab nii hellalt, et kui me oleme mõtteisse vajunud, võime seda üldse mitte
tunda. ‥

Mõnikord on see piisavalt tugev, et me paneksime seda tähele. Kuid enamikul juhtudel,
kui me ei pane tähele õrna tunnet, tõmbub Vaim tagasi ja ootab, kuni me tuleme

otsides ja kuulates” (The Candle of the Lord. – Ensign, jaan 1983, lk 53).

• Mida te nendest juhataja Packeri õpetustest teada saate?

• Kuna Püha Vaim kõneleb õrnalt, siis mis võib meid tänapäeva maailmas Vaimu
kuulmisel või äratundmisel takistada?

Kui õpilased on vastanud, võite soovi korral arutada, kuidas liigne elektroonsete
seadmete kasutamine võib Vaimu äratundmist raskendada. (Teema jätkuks vt M.
Russell Ballard. Olge vagusi ja teadke, et mina olen Jumal. KHS-i pühalik koosolek, 4.
mai 2014.)

Järgmiseks võite soovi korral lugeda Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem
Richard G. Scotti sõnu:

„Vaimsete teadmiste saamisel on ülimalt oluline olla alandlik. Alandlik inimene on
õplik. Alandlik laseb Vaimul või Issanda inspireeritud allikatel, näiteks pühakirjadel, end
õpetada. Isikliku arengu ja mõistmise seeme idaneb ja puhkeb õide alandlikkuse viljakas
mullas. Selle viljaks on vaimsed teadmised, mis juhivad teid nii siin kui ka teispoolsuses.

Uhkele jäävad vaimsed asjad võõraks. Seda õpetas Paulus, öeldes:

„Samuti ei tea ka ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala Vaim. ‥

Aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala Vaimust; sest see on temale jõledus ja ta ei või
sellest aru saada, sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt” (1Kr 2:11, 14).” (Acquiring Spiritual
Knowledge. – Ensign, nov 1993, lk 87)

• Millist rolli mängib Vaimu õhutuste saamisel ja äratundmisel alandlikkus?

• Kas teil on olnud kogemusi, mil Vaim on teid juhtinud? Mis tunne see oli? Kuidas
te teadsite, et see oli Vaim? (Vt Mn 7:13.)

Kui jääb aega, jagage klass kaheks. Selgitage õpilastele, et nad hakkavad uurima kahte
pühakirjajuhtumit, et näha, kuidas Issanda Vaim Tema teenijate tööd juhib. Paluge
poolel klassist lugeda pühakirjakohta Apostlite teod 4:5–13. Öelge sellele grupile, et
kirjakohas Apostlite teod 3 tervendasid Peetrus ja Johannes ühe mehe. Kirjakohas
Apostlite teod 4 nad vahistati ja toodi juutide ülemate ette, et neid selle tervendamise
asjus üle kuulataks. Paluge ülejäänud poolel klassist lugeda pühakirjakohta Apostlite
teod 16:6–15. Öelge sellele poolele klassist, et need salmid räägivad Paulusest ühe
tema misjonirännaku ajal. Paluge mõlemal grupil panna tähele, kuidas Püha Vaim kas
Peetrust või Paulust evangeeliumi jutlustamisel aitas. Kui neil on olnud selleks piisavalt
aega, paluge õpilastel jutustada, kuidas Püha Vaim kas siis Peetrust või Paulust juhatas.
Seejärel küsige:
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Õpilaste tunnistused.
Õpilased mõistavad
paremini, kuidas
evangeeliumi
põhimõtteid rakendada,
ja tunnevad innustust
seda teha, kui kuulevad
õpetajat ja teisi õpilasi
nende põhimõtete
väärtusest tunnistust
jagamas. Õpetajad
võivad innustada õpilasi
evangeeliumi tõdedest
tunnistama, esitades
küsimusi, mis kutsuvad
neid oma kogemusi ja
usulisi tõekspidamisi
teistega jagama.

• Kuidas kasutasid Peetrus ja Paulus Vaimu juhatuse järgimiseks oma
valikuvabadust?

• Millist tõestust leidsite sellele, et Peetrus ja Paulus järgisid Vaimu?

• Mis täpsemalt Peetrusega kirjakohas Apostlite teod 4 ja Paulusega kirjakohas
Apostlite teod 16 juhtus tänu sellele, et nad Vaimu juhatust järgisid?

• Kuidas on Püha Vaimu juhatuse järgimine teid õnnistanud?

Lõpetuseks paluge õpilastel tunnistada, kuidas on Issand neid oma Vaimu kaudu
õnnistanud. Paluge neil mõtiskleda, kuidas on Vaimu õpetustest rohkem teada
saamine suurendanud nende soovi teisi Kristuse juurde kutsuda. Kinnitage neile, et
kui nad otsivad oma elus Vaimu, siis suureneb nende võime ka Vaimuga õpetada.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles valmistuma õpetama evangeeliumi Vaimuga, täites vähemalt ühe
soovitusliku tegevuse:

• Vaadake misjoniks valmistumisel mõni osa seriaalist The District (selle leiate
veebilehelt LDS.org).

• Harjutage õppetunni alustamist mõne vägeva Vaimu kutsuva lausega, mille leiate
juhisest „Jutlusta minu evangeeliumi”, lk 176–177.

• Mõtisklege ja palvetage selle inimese üle, keda sooviksite evangeeliumis tugevdada.
Palvetage selle evangeeliumi sõnumi üle, mida soovite selle inimesega jagada.
Jagage selle inimesega seda sõnumit ja oma tunnistust kas siis silmast silma või
sotsiaalmeedia vahendusel.

4. ÕPPETUND: VAIMUGA ÕPETAMINE
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5Mis on Mormoni Raamatu
ülesanne?

Sissejuhatus
Mormoni Raamat on vägev tunnistus Jeesuse Kristuse
jumalikkusest ja tõend, et prohvet Joseph Smithi kaudu leidis aset
evangeeliumi taastamine. See vastab „inimhinge küsimustele” (vt
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 107), mis paljudel Taevase Isa
lastel elus tekivad. Õpetamise tähtsaks osaks on saada Pühalt

Vaimult tunnistus, et Mormoni Raamat on õige. Tulevane misjonär
peaks uurima Mormoni Raamatut iga päev, tal peaks olema
Mormoni Raamatu kohta isiklik tunnistus ja ta peaks saama
kogemusi selle tunnistuse jagamisest teistega.

Lisaettevalmistus
• Uurige pühakirjakohti 1. Nefi 10:14; 2. Nefi 3:12; 3. Nefi 16:4–5; 20:13.

• Uurige artiklit „Mormoni Raamat: tunnistaja ühes Piibliga”. – Liahoona, okt 2011.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi”, lk 103–109.

• Olge valmis näitama videot The Book of Mormon—a Book from God (1:55; lõik
vanem Tad R. Callisteri kõnest. – 2011. a sügisene üldkonverents), mille leiate
veebilehelt lds.org/media-library.

• Valmistuge näitama videot A Book of Mormon Story (5:15), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

Õpetamissoovitused
Mormoni Raamat on vägev tunnistus Jeesuse Kristuse jumalikkusest
Paluge õpilastel vaadata oma Mormoni Raamatut või näidake seda klassile ise. Seejärel
küsige:

• Kui te Mormoni Raamatust midagi ei teaks, mida saaksite teada, kui loeksite selle
kaanelt alapealkirja (teine testament Jeesusest Kristusest)?

• Mida oskaksite selle raamatu sisult oodata?

Laske õpilastel avada Mormoni Raamatu tiitelleht ja lugeda sealt teist lõiku, pannes
tähele, milles Mormoni Raamatu autorid maailma veenda soovisid. Seejärel küsige:

• Milles Mormoni Raamatu autorid maailma veenda soovisid?

Kirjutage tahvlile: Mormoni Raamatu peamine eesmärk on veenda kõiki inimesi,
et Jeesus on Kristus.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 105 olev osa
pealkirjaga „Mormoni Raamat tunnistab Kristusest”. Paluge teistel tähele panna ja
leida, mil moel on Mormoni Raamat tunnistus Jeesusest Kristusest.

Seejärel küsige õpilastelt:

• Mil moel on Mormoni Raamat tunnistus Jeesusest Kristusest?

• Kuidas on Mormoni Raamat teie tunnistust Jeesusest Kristusest tugevdanud?

Paluge klassi liikmetel jagada mõne teise klassiliikmega oma isiklikku tunnistust
Mormoni Raamatust, selle lugemisest ja selle üle palvetamisest ning oma
lemmikpühakirjakohta Päästjast ja Tema missioonist. Öelge õpilastele, et üks

27



tähtsamaid asju, mida nad enne MKK-sse minemist teha saavad, on lugeda läbi kogu
Mormoni Raamat ja palvetada, et teada, kas see on õige. Innustage õpilasi järgima
president Ezra Taft Bensoni nõu Kiriku liikmetele ja lugeda Mormoni Raamatut iga
päev 30 minutit.

Piibel ja Mormoni Raamat täiendavad teineteist
Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 106. Paluge mitmel õpilasel
lugeda kordamööda ette osa pealkirjaga „Mormoni Raamat ja Piibel täiendavad
teineteist”.

Seejärel küsige:

• Mil moel Mormoni Raamat ja Piibel teineteist täiendavad?

• Miks on oluline, et misjonärid kasutaksid nii Mormoni Raamatut kui ka Piiblit, et
aidata teistel õppida Jeesuse Kristuse evangeeliumi? (Õpilaste vastused peaksid
väljendama põhimõtet: Mormoni Raamat ja Piibel koos tunnistavad Jeesusest
Kristusest ja Tema õpetustest.)

Selleks et aidata klassil seda põhimõtet mõista, paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Nefi
3:12. Teisel õpilasel paluge lugeda ette Hesekiel 37:15–17. Paluge klassil panna tähele
fraase, mis viitavad Piiblile ja fraase, mis viitavad Mormoni Raamatule. Pärast salmide
lugemist küsige klassilt:

• Kuidas toetavad need kirjakohad mõtet kahest tunnistajast?

• Milliseid õnnistusi Mormoni Raamatu ja Piibli kokkukasvamisel lubati?

Näitlikustamaks, kuidas Mormoni Raamat ja Piibel koos Jeesusest Kristusest
tunnistavad, paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmine Seitsmekümne kvoorumi liikme
vanem Tad R. Callisteri tsitaat või näidake neile selle tsitaadi kohta käivat videolõiku.

„Miks on Mormoni Raamat nii oluline, kui meil on juba olemas Piibel, mis õpetab meile
Jeesusest Kristusest? Kas te olete kunagi mõelnud sellele, miks on maailmas nii palju
kristlikke kirikuid, kui kõik nad võtavad oma õpetused põhimõtteliselt ühest ja samast
Piiblist? Sest nad tõlgendavad Piiblit erinevalt. Kui nad tõlgendaksid Piiblit ühtemoodi,
oleks olemas ainult üks kirik. Just seda Issand ei soovinud, sest apostel Paulus ütles, et

on ainult „üks Issand, üks usk, üks ristimine”. (Ef 4:5). Sellise ühtsuse loomiseks pani Issand paika
tunnistajate jumaliku seaduse. Paulus õpetas: „Kahe ja kolme tunnistaja ütlusega tehakse iga asi
kindlaks” (2Kr 13:1).

Piibel on üks tunnistaja Jeesusest Kristusest, Mormoni Raamat on teine. Miks on teine tunnistaja nii
oluline? Abiks võib olla järgnev näide: kui palju sirgjooni saate paberil tõmmata läbi ühe punkti?
Vastus on: lõputult. Kujutage hetkeks ette, et see punkt tähistab Piiblit ning tuhanded jooned, mis
sellest läbi on tõmmatud, tähistavad erinevaid tõlgendusi Piiblist ja iga tõlgendus esindab eri kirikut.

Mis juhtub, kui paberil on veel teinegi punkt, mis tähistab Mormoni Raamatut? Kui palju sirgeid jooni
saate tõmmata, et need läbiksid mõlemaid, nii Piiblit kui Mormoni Raamatut? Ainult ühe. Kui meil on
kaks tunnistajat, jääb püsima ainult üks Kristuse õpetuste tõlgendus.

Üha uuesti ja uuesti seisab Mormoni Raamat kui kinnitav, selgitav ja ühendav tunnistaja Piiblis antud
õpetustele, et on ainult „üks Issand, üks usk, üks ristimine.” (Mormoni Raamat on raamat Jumalalt. –
2011. a sügisene üldkonverents)

Pärast video vaatamist või tsitaadi lugemist küsige:

• Miks on hea, kui Jeesusest Kristusest tunnistab kaks pühakirja?

5. ÕPPETUND: MIS ON MORMONI RAAMATU ÜLESANNE?
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Õpetuste ülesleidmine.
Õpetuste ja põhimõtete
ülesleidmine aitab
õpilastel kohandada
pühakirju oma eluga ja
juhatab neid otsuste
tegemisel. Mõnikord
suunate õpetusele ja
põhimõttele nende
tähelepanu teie. Ent te
peaksite püüdma aidata
õpilastel õpetusi ja
põhimõtteid ise üles
leida.

• Mida õppisite vanem Callisteri kõnest sellist, mis aitab teil õpetada teistele
Mormoni Raamatu ja Piibli koostoimimist?

NB! Kui tunnete, et õpilased vajavad näiteid, kuidas Mormoni Raamat ja Piibel koos Jeesuse Kristuse
õpetusi selgitavad, siis võiksite kasutada mõnesid näiteid, mis on välja toodud artiklis Mormoni Raamat:
tunnistaja ühes Piibliga. – Liahoonaokt 2011.

Mormoni Raamatu roll Iisraeli kogunemisel
Selleks et tutvustada järgmise põhimõtte konteksti, võiksite paluda õpilastel lugeda
uuesti üle Mormoni Raamatu tiitellehe teine lõik ja joonida alla või märkida ära
lubadus, et selle lugejad „võiksid teada Issanda lepinguid, et nad ei ole mitte igaveseks
kõrvale heidetud”. Selgitage, et see lõik toob välja tõsiasja, et Jumala lapsed hajutatud
Iisraeli kojast tuleb kokku koguda. Tuletage õpilastele meelde, et Jumal sõlmis muiste
oma lastega lepinguid. Ent Issand hajutas Iisraeli koja nende pahelisuse ja
mässumeelsuse tõttu üle maailma laiali.

Paluge õpilastel lugeda läbi järgmised pühakirjakohad ja panna tähele, kuidas Jumala
lapsi kogutakse: 1. Nefi 10:14; 3. Nefi 16:4–5 või 3. Nefi 20:13. Et aidata neil
pühakirjakohas peituvat õpetust kindlaks teha, küsige seejärel näiteks:

• Mis peab nende salmide kohaselt juhtuma, et keegi, kes on Iisraeli kojast, kokku
kogutaks? (Nad tuleb tuua teadmisele Jeesusest Kristusest.)

• Milline on selles protsessis Mormoni Raamatu ülesanne? (Kuigi nad võivad
kasutada erinevaid sõnu, peaksid õpilased mõistma järgmist põhimõtet: Mormoni
Raamat on tööriist, mis aitab koguda Jumala lapsi, aidates neil tulla
teadmisele Jeesusest Kristusest.)

Lugege ette järgmine avaldus, milles Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem
Bruce R. McConkie (1915–1985) kõneleb Mormoni Raamatu rollist Iisraeli kogumisel.

„Mis puutub Iisraeli kogumisse, siis Mormoni Raamat on kõige olulisem raamat, mis
eales kirjutatud või mis kunagi kirjutatakse. See on raamat, mis kogub kokku Iisraeli ja
ilmutab lihtsalt ja täiuslikult kogumist puudutava õpetuse. ‥ Mormoni Raamat on see,
mis paneb inimesi evangeeliumi uskuma ja Kirikuga liituma, ning, nagu me oleme siiani
näinud, on see vägi, mis Iisraeli kogumisele aluse paneb.” (A New Witness for the

Articles of Faith, 1985, lk 554)

Järgmiseks küsige näiteks:

• Kuidas osalevad Iisraeli koja kogumises misjonärid? (Nad aitavad teistel uurida ja
mõista Mormoni Raamatut, et nood võiksid tulla usu, meeleparanduse, ristimise,
kinnitamise ja lõpuni vastu pidamise kaudu Kristuse juurde.)

• Miks on nii oluline, et misjonärid kasutaksid teiste Kristuse juurde aitamisel
Mormoni Raamatut?

Tunnistuse saamine Mormoni Raamatust on usulepöördumise ülimalt oluline
osa
Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmine ülestähendus apostel Parley P. Pratti
(1807–1857) eluloost, kus kirjeldatakse, mida ta koges, kui Mormoni Raamatut esimest
korda luges:

5. ÕPPETUND: MIS ON MORMONI RAAMATU ÜLESANNE?
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„Avasin selle innukalt ja lugesin tiitellehte. Seejärel lugesin ma mitme tunnistaja
tunnistusi selle leidmise ja tõlkimise viisi kohta. Pärast seda alustasin järjekorra alusel
raamatu sisuga. Lugesin terve päeva; söömine oli koorem, mul puudus igasugune
söögiisu; õhtu saabudes oli magamine koorem, kuna eelistasin magamise asemel
lugeda.

Kui ma lugesin, oli Issanda vaim minu peal ning ma teadsin ja mõistsin, et see raamat on tõde sama
selgelt ja ilmselt, nagu üks inimene mõistab ja teab, et ta on olemas.” (Autobiography of Parley Parker
Pratt, toim Parley P. Pratt noorem, 1874, lk 38)

• Kuidas mõjutas Parley P. Pratti Mormoni Raamatu lugemise ajal Issanda Vaim?

• Kas võiksite rääkida kogemusest, mil Vaim puudutas teid, kui te mõnda
konkreetset Mormoni Raamatu kirjakohta lugesite?

Paluge õpilastel joonida alla või märkida ära järgmine lause juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 104: „Mormoni Raamat koos Vaimu kinnitusega on meie kõige
vägevam pöördumise allikas.” Selleks et aidata õpilastel seda tõde mõista, paluge neil
lugeda juhisest„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 108 osa „Mormoni Raamat toob
inimesed Jumalale ligemale”. Seejärel küsige:

• Mis on juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” selle osa kohaselt mõned konkreetsed
asjad, mis võivad Mormoni Raamatut uurima hakates aset leida?

• Miks on üks misjonäride tähtsamaid eesmärke aidata Kirikuga tutvujatel uurida
Mormoni Raamatut ja saada selle kohta tunnistus?

Selgitage klassile, et nad võivad aidata Kirikuga tutvujatel tunda Mormoni Raamatu
usulepöördumisele kaasa aitavat väge, kui aitavad Kirikuga tutvujatel leida selle
lehekülgedelt vastuseid nende elu kõige olulisematele küsimustele. Paluge paaril
õpilasel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 107 olevad
küsimused. Paluge klassil leida, mida tähendab fraas „inimhinge küsimused”. Seejärel
arutage järgmist:

• Mida fraas „inimhinge küsimused” teie jaoks tähendab?

Kirjutage tahvlile põhimõte:

Mormoni Raamatu õpetused vastavad inimhinge küsimustele.

Arutage õpilastega järgmist:

• Kuidas kasutaksite Mormoni Raamatut, et oma hinges peituvatele küsimustele
vastuseid leida?

• Millistele hinges peituvatele küsimustele olete te Mormoni Raamatust vastused
leidnud?

Soovi korral võite klassile lühidalt ette näidata, kuidas Mormoni Raamatut hinges
peituvatele küsimustele vastamiseks kasutada. Valige välja üks „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 107 olevatest küsimustest. Kasutades küsimuse all loetletud Mormoni
Raamatu pühakirjakohti, näidake, kuidas vastab Mormoni Raamat küsimusele, mille
teie esitasite. Soovi korral võiksite näidata ka, kuidas kasutada Pühakirjajuhti,
ingliskeelset Piibli sõnaraamatut (Bible Dictionary) või ingliskeelset pühakirju
selgitavat sõnaraamatut „Guide to the Scriptures”. Rääkige klassile oma tunnetest selle

5. ÕPPETUND: MIS ON MORMONI RAAMATU ÜLESANNE?
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Ettenäitamine. Kui
aitate õpilastel
omandada uusi oskusi,
on hea neid ise ette
näidata, tuua nende
kohta näide või lasta
õpilastel neid harjutada
ning seejärel anda
positiivset tagasisidet.

kohta, kuidas Mormoni Raamat võib aidata neil ja Kirikuga tutvujatel, keda nad
õpetavad, küsimustele vastuseid leida.

Kui olete õpilastele midagi ette näidanud, paluge neil sama järele teha. Paluge neil
valida nimekirjast üks küsimus, lugeda läbi sellega kaasnevad Mormoni Raamatu
kirjakohad ning leida üles sellele küsimusele vastavad õpetused ja põhimõtted. Andke
neile piisavalt aega valmistuda ning paluge siis lühidalt mõnele teisele õpilasele
rääkida, mida nad leidsid. Kui nad on lõpetanud, arutage järgmist:

• Kuidas võivad misjonärid kasutada Mormoni Raamatut, et aidata Kirikuga
tutvujatel oma hinges peituvatele küsimustele vastuseid leida?

Selleks et tuua veel üks näide, kuidas Mormoni Raamat inimhinge küsimustele
vastab, näidake neile videot „A Book of Mormon Story”. Paluge õpilastel tähele panna,
kuidas Mormoni Raamat mõnele vend Cooki küsimusele vastas, enne kui too Kirikuga
liitus.

Pärast video vaatamist võiksite küsida:

• Millistele olulistele küsimustele leidis vend Cook Mormoni Raamatut lugedes
vastuse?

• Kuidas nende vastuste saamine teda mõjutas?

Paluge õpilastel mõtiskleda ühe olulise evangeeliumiga seotud küsimuse üle, millele
soovivad vastust kas nemad või soovib nende sõber. Tunnistage, et Issand aitab neil
leida vastuse, kui nad uurivad Mormoni Raamatut.

Mormoni Raamat kinnitab tõde taastamise kohta
Paluge õpilastel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 103–104
(kuni tabelini) olev osa „Mormoni Raamat on meie usundi päiskivi”. Paluge neil
lugedes tuletada meelde Joseph Smithi avaldust Mormoni Raamatu tähtsuse kohta.
Seejärel küsige:

• Mil moel on Mormoni Raamat meie tunnistuse alus?

• Mis te arvate, miks vastane Mormoni Raamatu vastu võitleb ja inimesi seda
lugemast takistada püüab? (Kuna see on meie usundi päiskivi.)

Selgitage, et maailmas on palju inimesi, kel on raske uskuda lugu Joseph Smithist ja
Mormoni Raamatu saamisloost. Misjonärid peaksid olema valmis vastama Kirikuga
tutvujate kahtlustele Mormoni Raamatu jumaliku päritolu kohta.

NB! Õpilastel on oluline olla teadlik, et neil võib olla vaja seista silmitsi Mormoni Raamatu suhtes
kriitiliste inimeste argumentidega, kuid tunnis pole vaja üksikasjalikult arutada, milliseid vastulauseid
kriitikud Joseph Smithi ja Mormoni Raamatu vastu täpselt kasutavad. Tehke õpilastele selgeks, et misjonäri
ülesanne pole Joseph Smithi sõnade või Mormoni Raamatu õigsust tõestama hakata. Misjonäridel tuleb
Mormoni Raamatust tunnistada ja aidata Kirikuga tutvujatel seda lugeda ning ise Issanda Vaimult saadud
isikliku ilmutuse kaudu teada saada, et Mormoni Raamat on õige. Soovi korral võite õpilastele soovitada, et
nad loeksid kodus läbi vanem Jeffrey R. Hollandi kõne „Hinge turvalisus” (2009. a sügisene üldkonverents).

Õpilaste vajadustest ja Vaimu juhatusest lähtudes võite soovi korral võtta paar minutit, et näidata klassile,
kuidas leida õpetuslikult õiget infot, kasutades selleks näiteks veebilehe LDS.org õpiabi Pühakirjajuht või
Kiriku ajakirjade artikleid.

Lugege klassiga koos juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 108–109 olevat osa
„Kasuta Mormoni Raamatut vastuväidetele vastamisel”. Paluge õpilastel leida sealt
nõuandeid, mis võiksid aidata vaimselt tugevdada Kirikuga tutvujat, kel on muresid või
kahtlusi. Selleks et aidata õpilastel leida loetust üles põhimõte, võiksite neilt küsida:

5. ÕPPETUND: MIS ON MORMONI RAAMATU ÜLESANNE?
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• Miks on president Bensoni arvates tähtis, et see, kes meie uskumustes kahtleb,
saaks teada, kas Mormoni Raamat on õige?

• Mil moel aitab Mormoni Raamat vaimseid probleeme ja kahtlusi hajutada?

Selleks et õpilaste välja toodud põhimõtted kokku võtta, võiksite kirjutada tahvlile
põhimõtte: Mormoni Raamatu õigsuse kohta tunnistuse saamine võib aidata
Kirikuga tutvujal vaimsetest probleemidest ja kahtlustest üle saada.

Näidake president Gordon B. Hinckley (1910–2008) järgmist tsitaati ja paluge paaril
õpilasel sellest üks-kaks lõiku ette lugeda:

„Iga kord, kui innustame teisi lugema Mormoni Raamatut, teeme neile heateo. Kui nad
loevad seda palvemeelselt ja siira sooviga saada teada tõde, siis nad saavad Püha
Vaimu väel teada, et see raamat on õige.

Sellest teadmisest voogab veendumus ka paljude muude asjade õigsuse kohta. Sest kui
Mormoni Raamat on õige, siis Jumal elab. ‥

Kui Mormoni Raamat on õige, siis Jeesus on tõesti meie Lunastaja ja maailma Päästja. Selle
alleshoidmise ja esiletulemise suur eesmärk on selle enda sõnul „juudi ja pagana veenmine, et Jeesus
on Kristus, Igavene Jumal, kes teeb end ilmsiks kõikidele rahvastele” (Mormoni Raamatu tiitelleht). ‥

Kui Mormoni Raamat on õige, siis oli Joseph Smith Jumala prohvet, sest ta oli tööriist Jumala käes,
tuues avalikkuse ette selle tunnistuse meie Issanda jumalikkusest. ‥

Kui Mormoni Raamat on õige, siis on ka Kirik õige, sest seesama volitus, mille kaudu see püha
ülestähendus ilmsiks tuli, on meie seas tegev ka tänapäeval. See Kirik, mille Päästja Palestiinas rajas,
on taastatud. Taastatud on Kirik, mille Päästja rajas, kui ta külastas seda mannert, nagu siin pühas
ülestähenduses kirjas seisab.” (The Power of the Book of Mormon. – Ensign, juuni 1988, lk 6)

Esitage soovi korral järgmised küsimused:

• Miks on Kirikuga tutvujatel, misjonäridel ja liikmetel tähtis saada Mormoni
Raamatu kohta tunnistus?

• Kuidas kinnitab Mormoni Raamatu õigsus seda, et Joseph Smith oli Jumala
prohvet? (Vt Mt 7:13–15.)

• Kuidas on tunnistus Mormoni Raamatust aidanud teie südames taastamise
igavikulist tähtsust kinnitada?

Soovi korral võiksite jagada enda tunnistust, et Mormoni Raamat on tõend taastamise
õigsusest. Tunni lõpetuseks paluge paaril õpilasel jagada Mormoni Raamatust
tunnistust ja selgitada, miks on nad elevil, et saavad aidata teistel Mormoni Raamatut
lugeda ja selle üle palvetada.

NB! Teadke, et 8. õppetunnis avaneb õpilastel võimalus harjutada, kuidas kutsuda kedagi üles Mormoni
Raamatut lugema ja selle õigsuse üle palvetama.

Üleskutse
Tuletage tulevastele misjonäridele meelde, et parim viis põhimisjoniks valmistuda on
alustada misjonitööga juba praegu. Paluge õpilastel seada endale eesmärgiks teha
järgmist:

• Lugeda läbi kogu Mormoni Raamat ja palvetada, et teada, kas see on õige, isegi kui
nad on seda juba varem teinud.

• Kujundada harjumus lugeda Mormoni Raamatut iga päev.

5. ÕPPETUND: MIS ON MORMONI RAAMATU ÜLESANNE?
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• Tutvustada tuleval nädalal kellelegi Mormoni Raamatut (kas näost näkku või
sotsiaalmeedia vahendusel) ning kutsuda teda üles seda lugema ja selle üle
palvetama.

5. ÕPPETUND: MIS ON MORMONI RAAMATU ÜLESANNE?
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6 Misjonärieluks valmistumine

Sissejuhatus
Põhimisjonile teenima asudes võetakse vastu kutse esindada
Issandat Jeesust Kristust. Misjon on tore kogemus, ent see
tähendab ka rasket tööd. Selleks et olla tõhus misjonär, peavad
noored mehed ja naised olema valmis usaldama raskuste tulles

Issandat. Kui tulevased misjonärid mõistavad igakülgselt, mida
elult misjonärina oodata, on nad paremini valmis „kõigest oma
südamest, väest, meelest ja jõust” teenima (ÕL 4:2).

Lisaettevalmistus
• Uurige 2. Nefi 4:19–26 ja Alma 17:2–3, 9; 26:11–13; 29:10.

• Uurige vanem David A. Bednari kõnet „Misjonäriks saamine” (2005. a sügisene
üldkonverents).

• Olge valmis näitama videoid „Becoming a Missionary, osa 1” (2:26) ja „Becoming a
Missionary, osa 2” (1:01; lõigud vanem David A. Bednari kõnest. – 2005. a sügisene
üldkonverents), mille leiate veebilehelt lds.org/media-library.

• Valmistuge näitama videot „Stay within the Lines” (5:10), mille leiab veebilehelt
youth.lds.org.

• Olge valmis näitama videot „Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself
and Go to Work” (2:04), mille leiab veebilehelt LDS.org.

• Varuge valmis käsileht pealkirjaga „Misjonil teenimise väljakutsed”, mille leiate
õppetunni lõpust.

Õpetamissoovitused
Misjonäriks saamine
Alustage õppetundi, küsides klassilt:

• Mis te arvate, mil viisil teie elustiil misjonil teenima asudes muutub?

• Mida võiksite juba praegu teha, et nendeks muudatusteks valmistuda?

Näidake õpilastele järgmist Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem
David A. Bednari tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda või näidake neile sellel
tsitaadil põhinevat videoklippi. Selgitage, et kuigi vanem Bednari üldkonverentsi
preesterluse istungil peetud kõne oli suunatud noortele meestele, kehtivad
põhimõtted, mida ta õpetab, ka noortele naistele.

„Noorte Kiriku liikmetega kõikjal maailmas peetavatel koosolekutel palun ma sageli
kuulajaskonnal küsimusi esitada. Üks küsimus, mida noored mehed minult kõige
sagedamini küsivad, on see: „Mida ma saan teha, et valmistuda kõige tõhusamalt
põhimisjonil teenimiseks?” Selline siiras küsimus väärib tõsist vastust.

Mu kallid noored vennad, tähtsaim asi, mida te saate teha teenimiskutseks valmistudes,
on saada misjonäriks ammu enne misjonile minemist. Palun märgake, et ma rõhutasin oma vastuses
pigem saamist kui minemist. Lubage mul selgitada, mida ma selle all mõtlen.
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Tavaliselt räägime me Kirikus sageli kirikusse minemisest, templisse minemisest ja misjonile
minemisest. Lubage mul julgelt arvata, et meie üpris rutiinne minemise rõhutamine ei taba asja
tuuma.

Küsimus pole mitte niivõrd kirikusse minemises, kuivõrd kummardamises ja lepingute uuendamises,
kui me kirikust osa võtame. Küsimus pole mitte niivõrd templisse või templist läbi minemises, kuivõrd
selles, et Issanda koja vaim, lepingud ja talitused oleksid meie südametes. Küsimus pole mitte niivõrd
misjonile minemises, kuivõrd misjonäriks saamises ja selles, et me teeniksime kogu oma elu kõigest
oma südamest, väest, meelest ja jõust. Noor mees võib minna misjonile ja mitte saada misjonäriks,
ning see pole see, mida Issand nõuab või Kirik vajab.

Ma loodan siiralt, et igaüks teist, noored mehed, ei lähe lihtsalt misjonile – vaid et te saate
misjonäriks ammu enne seda, kui te annate sisse oma misjonipaberid, ammu enne seda, kui te saate
teenimiskutse, ammu enne seda, kui teie vaikonna juhataja teid ametisse pühitseb, ja ammu enne
seda, kui te lähete misjonäride koolituskeskusesse.” (Misjonäriks saamine. – 2005. a sügisene
üldkonverents)

• Mis on vanem Bednari sõnul kõige olulisem, mida te misjonil teenimiseks
valmistudes teha saate? (Saada misjonäriks kaugelt enne misjonile minekut.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette vanem Bednari tsitaadi jätk või näidake neile selle
kohta käivat videoklippi:

„Loomulikult ei kuulu misjonäriks saamise protsessi juurde see, et noor mees kannaks
iga päev koolis valget särki ja lipsu või järgiks misjonärile esitatud magamamineku ja
ärkamise juhiseid, kuigi enamik vanematest oleks kindlasti selle idee poolt. Te võite aga
suurendada oma Jumala teenimise soovi (vt ÕL 4:3) ning võite hakata mõtlema nagu
misjonärid, lugema, mida loevad misjonärid, palvetama nagu misjonärid ja tundma

seda, mida tunnevad misjonärid. Te võite vältida maiseid mõjutusi, mis sunnivad Püha Vaimu
eemalduma ning te võite hakata üha kindlamini märkama vaimseid õhutusi ja neile vastama. Rida rea
peale, õpetus õpetuse peale, natuke siin ja natuke seal võite te saada vähehaaval selliseks misjonäriks,
kes te olla loodate, ja misjonäriks, keda Päästja teist ootab.” (Misjonäriks saamine. – 2005. a sügisene
üldkonverents)

Seejärel küsige:

• Mil moel saate vanem Bednari sõnul olla misjonär juba enne misjonäride
koolituskeskusesse minekut?

Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile lause: ma võin saada misjonäriks juba
praegu selles, mida ma mõtlen, tunnen ja kuidas käitun. Selle põhimõtte kohta
näite toomiseks paluge õpilastel avada Alma 17:2–3, 9, 11 ja selgitage, et need salmid
kirjeldavad Moosia poegi, kes teenisid misjonil laamanlaste seas. Paluge ühel õpilasel
need salmid ette lugeda ja teistel samal ajal jälgida, mida Moosia pojad tegid, et väe ja
volitusega õpetama valmistuda. Seejärel küsige õpilastelt:

• Mida Moosia pojad tegid, et väe ja volitusega õpetama valmistuda?

• Kuidas saavad tulevased misjonärid järgida Moosia poegade eeskuju ning
valmistuda olema misjonär juba praegu?

Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 137 ja ühel õpilasel paluge
lugeda ette kolmas lõik. Seejärel võiksite küsida:

• Mille peavad misjonärid misjonikutse kohaselt Issandale pühendama ja mille
peaksid maha jätma?

6. ÕPPETUND: MISJONÄRIELUKS VALMISTUMINE
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Vaimuga õppimine. Kui
õppetundi saadab Vaim,
kannab Püha Vaim teie
sõnumi õpilaste
südamesse ja aitab neil
põhimõtteid vastavalt
isiklikele vajadustele ja
oludele rakendada (vt
2Ne 33:1). Te võite
aidata õpilastel õppida
Vaimuga ja rakendada
põhimõtteid ellu,
innustades neid 1)
pöörama tunnis rohkem
tähelepanu mitte niivõrd
sellele, mida nad näevad
ja kuulevad, kui sellele,
mida nad tunnevad, 2)
nende tunnete ajel
tegutsema.

• Millised isiklikud asjatoimetused palutakse misjonäridel misjonil teenima asudes
maha jätta?

• Millal on teid õnnistatud, kui olete Jumala teenimise nimel ohverdanud?

Seejärel andke õpilastele mõni minut aega, et järgmiste küsimuste üle mõtiskleda ja
nendele oma pühakirjapäevikus vastata. Innustage õpilasi panema kirja, mida nad
tunnevad, et Püha Vaim neile isiklikult öelda tahab. Pärast seda küsige:

• Millised on mõned asjad, mida te saate teha praegu, et mõelda, tunda ja käituda
nagu misjonär?

• Kuidas valmistuda jätma maha isiklikud asjatoimetused ja pühendada kogu aeg ja
tähelepanu Issanda teenimisele?

• Kuidas võib nende asjade tegemine valmistada teid ette õpetama väe ja volitusega,
nagu tegid seda Moosia pojad?

Innustage õpilasi panema oma päevikusse kirja kindlad eesmärgid. Nendeks võivad
olla Mormoni Raamatu uurimine iga päev, hommikuti ja õhtuti palvetamine, kõigil
kiriku koosolekutel osalemine, magamaminemine enne kella 22.30 ja ärkamine kell
6.30, elektroonsete seadmete kasutamise vähendamine või püüd rohkem käskudele
kuuletuda.

Väärilisuse standard
Kirjutage tahvlile sõna „eeltingimus” ja paluge õpilastel mõelda olukordadele, kus
peavad olema täidetud teatud eeltingimused. Andke õpilastele mõni minut aega, et
uurida pühakirjakohta Õpetus ja Lepingud 88:74 ning leida, millised on mõned
misjonil teenimise eeltingimused. Seejärel küsige:

• Mida juhendas Issand oma kuningriigi töötegijad tegema, et evangeeliumi
jutlustamiseks valmistuda? (Peab end pühitsema, puhastama oma südame ja käed.)

• Mida tähendab end pühitseda? (Olla puhas ja Püha Vaimu vääriline.)

• Milliseid misjonäre puudutavaid põhimõtteid kirjakohas Õpetus ja Lepingud 88:74
õpetatakse? (Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile lause: Issand on
käskinud, et Tema teenijad oleksid puhtad.)

Selgitamaks, mida tähendab, et misjonär peab olema misjonil teenimiseks puhas ja
vääriline, näidake järgmist katket Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem M.
Russell Ballardi kõnest ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:

„Issanda Jeesuse Kristuse apostlina kutsun ma teid üles alustama kohe praegu – juba
täna –, et olla täielikult ja igakülgselt vääriline. Otsustage endamisi ja Jumala ees, et
sellest hetkest alates püüate usinalt hoida oma südame, käed ja meeled puhtad ning
igasugu kõlbelistest üleastumistest rikkumata. Otsustage vältida pornograafiat nagu
väldiksite mõnd ohtlikku haigust, sest just nimelt seda see on. Otsustage täielikult

hoiduda tubakast, alkoholist ja ebaseaduslikest narkootikumidest. Otsustage olla aus. Otsustage olla
head kodanikud ja järgida oma kodumaa seadusi. Otsustage, et alates tänasest ei rüveta te oma keha
ega kasuta sõnu, mis on labased ja preesterluse hoidjale sobimatud.” (The Greatest Generation of
Missionaries. – Ensign või Liahona, nov 2002, lk 47)

Selleks et aidata õpilastel vanem Ballardi nõuandeid analüüsida, küsige neilt:

• Milliseid käske vanem Ballard nimetas, millele tulevased misjonärid peaksid
kuuletuma?

6. ÕPPETUND: MISJONÄRIELUKS VALMISTUMINE
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• Mida tähendab hoida oma süda, käed ja meel „puhtad ning igasugu kõlbelistest
üleastumistest rikkumata”? (Vajadusel võite avada trükisest „Sulle, noor” peatüki
„Seksuaalne puhtus” (brošüür, 2011, lk 35-37).)

• Miks oleks mõistlik vältida pornograafiat nagu mõnd ohtlikku haigust ja kuidas
aitab pornograafia vältimine teil mõelda, tunda ja käituda nagu misjonär?

Näidake videot „Stay within the Lines” (5:10), et aidata õpilastel tunda, kui tähtis
on olla misjonil teenimiseks vääriline. Enne video näitamist võiksite arutada, miks on
teatud spordialadel vaja kasutada piirjooni. Arutage mõisteid „seespool piirjoont” ja
„väljaspool piirjoont” ning kuidas piirjooned sportlasi mängu ajal mõjutavad. Öelge
õpilastele, et vanem Jeffrey R. Holland Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
kõnelenud sellest, mida tähendab püsida enne misjonit seespool vaimseid piirjooni.

Pärast video vaatamist võiksite õpilastelt küsida:

• Kuidas on misjoniks valmistumine ja „piirjoonte sees püsimine” omavahel seotud?

• Vanem Holland anus neid, kes on Issanda poolel, ka püsima Issanda poolel ja mitte
astuma piirjoonest väljapoole. Mida see teie jaoks tähendab?

• Miks ei saa misjonär, kes oma kunagistest pattudest meelt ei paranda, tõhusalt
aidata teistel Kristuse juurde tulla?

Andke õpilastele mõni minut aega, et mõtiskleda, kui väärilised nad on, et misjonil
teenida. Selgitage misjonäridele, et kui nende väärilisus neile muret teeb, peaksid nad
siiras palves juhatust otsima ja arutama neid muresid oma piiskopi või koguduse
juhatajaga.

Füüsiline ja emotsionaalne ettevalmistus
Näidake järgmist Esimese Presidentkonna (2002) avaldust ja paluge õpilastel see
vaikselt läbi lugeda. Võite paluda ka ühel õpilasel see ette lugeda.

„Kiriku presidendi inspiratsiooni kaudu saadud kutse teenida põhimisjonil on suur au. Piiskoppidel ja
koguduse juhatajatel lasub tõsine vastutus teha kindlaks, kes liikmetest on väärilised ja valmis ning
kes on vaimselt, füüsiliselt ja emotsionaalselt valmistunud, et seda püha teenimistööd teha, ja keda
võib kõhklematult soovitada.” (Esimese Presidentkonna kiri, 11. dets 2002)

Seejärel küsige:

• Miks peab peale vaimse ettevalmistuse olema misjonil teenimiseks valmis ka
füüsiliselt ja emotsionaalselt?

Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel või mitmel õpilasel see ette lugeda:

„Regulaarne (igapäevane) treening. Misjonär peab olema võimeline kõndima keskmiselt 10 km
päevas ja sõitma rattaga keskmiselt 20 km päevas. Tulevastel misjonäridel, kes pole harjunud kõndima
rohkem kui autost klassi või tööle, hakkavad misjoniväljale jõudes tõenäoliselt jalad valutama ning
neil tekivad villid. ‥ Misjonär, kes on vormist väljas, väsib misjonitööst kergesti ära ja väsinud
misjonär on võrreldes füüsiliselt heas vormis misjonäriga altim tagasilöökidest heituma ja haigeks
jääma.

Tulevased misjonärid saavad end nõudlikuks misjonitööks ette valmistada, kujundades välja
harjumuse tegeleda regulaarselt aeroobse treeninguga – iga päev tunniajase jalutuskäigu, jooksmise
või rattasõiduga. ‥
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Küllaldane uni. Kuigi unevajadus on inimeseti erinev, vajavad noored täiskasvanud päevas üldjuhul
seitse kuni kaheksa tundi und. Ideaalis peaksid nad minema magama 22.30 ja südaöö vahel ning
tõusma üles 6.30 ja 8.00 vahel. Kella kahe või kolmeni öösel üleval olemine ja siis kella kümneni
magamine muudab roiuks ja tekitab tunde, nagu tahaks magada lõunani. ‥ Misjonärid elavad
päevaplaani järgi. Nad lähevad magama iga päev kell 22.30 ja tõusevad kell 6.30. See päevaplaan
võib olla raske, kui tulevased misjonärid end sellega juba tükk aega enne misjonil teenimist ei harjuta.

Tervislikud toitumisharjumused. Selle asemel et elada suhkrust ja rasvast, peaksid noored õppima
nautima valgu- ja kiudainerikast toitu, näiteks tailiha, jogurtit ning juur- ja puuvilja. Samuti on liig
juua iga päev rohkem kui 350 ml gaseeritud karastusjooke.” (Donald B. Doty. Missionary Health
Preparation. – märts 2007, lk 64)

• Kui misjonär pole füüsiliselt vormis, siis millist mõju võib see töö edenemisele,
misjonäri kaaslasele ja misjonäri enda heaolule avaldada?

NB! Mõned noored ei saa teenida jutlustava misjonärina, kuna neil on mõni füüsiline, vaimne või
emotsionaalne takistus. Need noored mehed ja naised võivad teha kogu maailmas ära palju head Kiriku
teenistusmisjonäridena. Te võite aidata õpilastel nende võimaluste kohta rohkem teada saada, suunates nad
Kiriku noorte teenimismisjonäride (YCSM) programmi veebilehele lds.org/ycsm.

Paluge õpilastel vaikselt mõtiskleda järgmiste küsimuste üle:

• Kuidas valmistate praegu end füüsiliselt ette, et teenida misjonil?

• Mis on mõned asjad, mida võiksite praegu teha, et täita põhimisjoni füüsilisi
eeltingimusi?

Innustage õpilasi võtma nõuks piisavalt magada, tervislikult toituda ja teha trenni,
olemaks füüsiliselt vormis, et olla misjonärina edukas. Kui selleks jääb aega, paluge
õpilastel oma plaan pühakirjapäevikusse üles kirjutada.

Paluge õpilastel selgitada, kuidas keha reageerib sellistele füüsilist pingutust
nõudvatele tegevustele, nagu treppidest üles-alla jooksmine (pulss kiireneb, hingamine
sageneb, hakatakse higistama, lihased väsivad jne). Selgitage, et füüsiline pingutus ehk
stress on vaid üks paljudest väljakutsetest, mis misjonäridel ees seisab. Seejärel küsige:

• Kuidas reageerib misjonäri keha ja meel emotsionaalsele või psühholoogilisele
stressile, mis tuleb rasketest proovilepanekutest või ootamatutest probleemidest?

Selgitage, et kõik misjonärid kogevad mõningal määral emotsionaalset stressi,
koduigatsust, küündimatust ja kurbust või muid emotsioone, mis võivad neid
muserdada, ning et need on normaalne osa misjonäride elust.

Näidake videot „Preparation of Gordon B. Hinckley: Forget Yourself and Go to
Work” (2:04). Innustage õpilasi leidma põhjusi, miks tundis president Gordon B.
Hinckley noore misjonärina Inglismaal teenides masendust.

Küsige õpilastelt:

• Millised on mõned põhjused, miks president Hinckley tundis misjoniväljale jõudes
end heidutatuna?

• Mis aitas president Hinckleyl masendusest üle saada?

Selgitage, et ka kõige vägevamad misjonärid pühakirjades kogesid misjonitöö jooksul
masendust ja muid katsumusi. Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjaviited: Jeremija
1:4–9; Alma 17:5; 26:27 ja Moosese 6:31–32. Paluge klassi liikmetel valida endamisi üks
pühakirjakoht ja leida katsumused, millega selles kirjeldatud isikud silmitsi seisid. Kui
õpilased vastavad, võite nende vastused ettenäidatud viisil tahvlil kokku võtta:
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Väikesed rühmad.
Grupitöö on tõhusam,
kui rühm on kuni
neljaliikmeline – tänu
sellele saab paremini
osaleda iga rühmaliige.
Veelgi parem on, kui igas
grupis määratakse keegi
juhiks. Juht võib
innustada teisi
rühmaiikmeid kaasa
tegema ja tagama, et
rühm püsib ülesande
täitmise juures.

Jeremija 1:4–9. Jeremija kartis, et rahvas ei kuula teda, kuna ta on liiga noor.

Alma 17:5; 26:27. Ammon ja tema kaasmisjonärid kannatasid nii füüsiliselt kui ka
vaimselt. Nad olid masendunud ja valmis alla andma.

Moosese 6:31–32. Eenok muretses, et teda ei võeta kuulda, kuna ta oli kõnes aeglane ja
väga noor.

Seejärel küsige:

• Mida õpite nendest ülestähendustest emotsionaalsete väljakutsete kohta, mis
evangeeliumi jutlustamisega kaasnevad? (Kui õpilased vastavad, kirjutage soovi
korral tahvlile lause: füüsilised ja emotsionaalsed raskused on misjonäri elu
normaalne osa.)

• Mis mõtted teil tekivad, kui loete, et füüsilised ja emotsionaalsed raskused on
misjonäri elu normaalne osa?

• Kuidas mõjutab teadmine, et kõik misjonärid kogevad katsumusi, seda, kuidas te
misjoniks valmistute?

Aidake misjonäridel mõista, et emotsionaalseid ja füüsilisi katsumusi kogevad peaaegu
kõik misjonärid. Seega peaksid misjonärid õppima, kuidas stressiga tervislikul ja
misjonärile sobival moel toime tulla. Paljud tervislikud stressi maandamise viisid, mis
toimivad väljaspool misjonit, näiteks üksi olemine, muusika kuulamine või
sportmängude mängimine, pole misjonäridele alati kohaldatavad. Misjonärid peavad
õppima tulema toime stressiga viisil, mis käib kokku misjoni reeglitega.

Jagage klass väikesteks rühmadeks ja jagage õpilastele käsilehed „Misjonil teenimise
väljakutsed”. Paluge igal rühmal 1) lugeda ette esimene osa pealkirjaga „Misjonil
teenimise väljakutsed” ja 2) arutada, kuidas aitab nendest väljakutsetest teadlik
olemine neil end misjonieluks paremini ette valmistada.

Kui rühmadel on olnud piisavalt aega selle osa lugemiseks ja arutamiseks, paluge
mõnel õpilasel jagada, mis olid nende arutelu peamised punktid. Seejärel paluge klassil
võtta mõni minut aega, et lugeda ja arutada käsilehe järgmist osa pealkirjaga
„Kohanemine uute kogemustega” ja arutada, kuidas võiks kohanemise tüüpiliste
faaside mõistmine õpilasi misjonäride koolituskeskusesse minnes aidata.

Katsumustes abi saamiseks Issanda poole pöördumine
Selleks et julgustada õpilasi mõtlema, kuidas misjoniväljal ette tulevate katsumustega
toime tulla, selgitage, et Nefi tundis küündimatust ja masendust ning pani kirja, mida
ta nendest tunnetest ülesaamiseks tegi. Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Nefi
4:17–19. Seejärel küsige:

• Milliseid sõnu või fraase Nefi oma nõrkuste tulemuse kirjeldamiseks kasutas?

Paluge õpilastel uurida kirjakohta 2. Nefi 4:19–26 ja leida, mis aitas Nefil masendusest
üle saada. Seejärel küsige:

• Milliste fraasidega kirjeldas Nefi seda, kuidas ta oma negatiivsetest tunnetest jagu
sai? (Õpilased peaksid mõistma, et Nefi usaldas Issandat (vt salm 19) ja pidas
meeles, mida Issand oli tema heaks varem teinud (vt salme 20–23), ta pöördus
Issanda poole vägevas palves (vt salm 24) ja pidas meeles Issanda halastust (salm
26).
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• Kuidas on Issanda ja Tema headuse meelespidamine teid masenduses või
stressirohkel ajal aidanud?

• Õppetunni algupoole tõdesime, et emotsionaalne stress, koduigatsus,
küündimatuse tunne, kurbus või muud rusuvad tunded on misjonäride puhul
normaalsed. Lähtudes sellest, mida Nefi on pühakirjasalmides 2. Nefi 4:19–26
kirjutanud, millist nõu annaksite misjonärile, kes selliseid tundeid kogeb? (Aidake
õpilastel mõista järgmist põhimõtet, soovi korral võite selle tahvlile kirja panna: kui
misjonärid usaldavad Issandat, siis aitab Issand neil misjonil teenimise
füüsiliste ja emotsionaalsete väljakutsetega toime tulla.)

Soovi korral võiksite jagada õpilastega järgmist Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi
liikme vanem Jeffrey R. Hollandi tsitaati:

„Ma ei usu, et misjonitöö või usulepöördumine või usu säilitamine või jätkuv ustavus on
kunagi kerged olnud. Ma usun, et see peabki nõudma teatavat pingutust – midagi, mis
tuleb sügavalt hingepõhjast.

Kui Tema pidi tulema keset ööd, langema põlvili ja silmili maha, veritsema igast poorist
ning hüüdma „Aba Isa! Sinul on kõik võimalik; võta see karikas minult ära” (vt Mk

14:36), siis pole ime, et päästmine pole mingi lapsemäng või midagi lihtsat ka meie jaoks. Kui murrate
pead, kas ehk leidub mõni kergem väljapääs, siis peaksite pidama meeles, et te pole esimene, kes seda
loodab. Keegi palju suurem ja vägevam küsis ammu aega tagasi, kas ehk leidub kergem väljapääs.

Lepitus aitab misjonäre vahest rohkemgi kui Kirikuga tutvujaid. Kui teil on raske, kui teile keeratakse
selg, kui teie peale sülitatakse ja teid aetakse välja, kui te saate pahameelepuhangu ja pilkamise
osaliseks, siis seisate koos parimaga, keda maailm on eales tundnud, ainsaga, kelle elu oli puhas ja
täiuslik. Teil on põhjust ajada selg sirgu ja olla tänulik, et elava Jumala elav Poeg teab kogu teie
kurbust ja kõiki teie kannatusi. Ainus tee saada päästetud kulgeb läbi Ketsemani ja Kolgata. Ainus tee
igavikku kulgeb läbi Tema, kes on Tee, Tõde ja Elu.” (Missionary Work and the Atonement. – Ensign,
märts 2001, lk 15)

Seejärel küsige:

• Miks peaksid misjonärid vanem Hollandi sõnul seisma raskel ajal sirge seljaga?

Öelge õpilastele, et kui neil tuleb misjoniväljal ette keerulisi olukordi, siis peaksid nad
pidama meeles, et töö, mida nad teevad, aitab teistel tulla Jeesuse Kristuse juurde.
Kirjutage tahvlile järgnevad pühakirjaviited: Alma 26:11–13; 29:10; ja Õpetus ja
Lepingud 18:15–16. Paluge paaril õpilasel need salmid kordamööda ette lugeda ja
klassil tähele panna, mida need salmid misjonäri elu kohta õpetavad. Paluge õpilastel
oma mõtteid jagada ja kinnitage neile, et kuigi põhimisjonil teenimine on raske töö ja
mõnikord ka heidutav, siis kui teeme tööd, et tuua teisi Jeesuse Kristuse juurde,
siis õnnistab Issand meid rõõmuga. Soovi korral võite paluda õpilastel jagada
kogemusi, mis neil selle põhimõtte kohta juba on.

Mainige õpilastele, et aeg-ajalt võib mõni nende kaaslastest kannatada
emotsionaalsete või vaimse tervise probleemide käes. Sel juhul peaksid nad oma
kaaslasi kuulama ja näitama üles armastust, sest kaaslase tugi võib olla nendest
probleemidest üle saamisel ülimalt oluline. Nad ei tohiks kunagi arvata, et kui
raskustes misjonäril oleks vaid rohkem usku, kaoksid tema raskused iseenesest.

Selgitage, et mõnede katsumuste puhul läheb vaja preesterluse juhi või vaimse tervise
eksperdi abi ning et enamikul misjonitest on misjonäride jaoks määratud
kvalifitseeritud terviseeksperdid. Misjonärid, kel on emotsionaalset laadi probleeme,
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peaksid arutama oma olukorda misjonijuhatajaga, et teha kindlaks, millist abi nad
vajavad.

Selleks et aidata õpilastel mõelda, kuidas tulla toime füüsiliste ja emotsionaalsete
väljakutsetega, mida nad misjonäridena kogevad, andke neile mõni minut aega, et
panna kirja kogemus, mil nad on mõnest raskest olukorrast välja tulnud. Küsige
õpilastelt lisaks, mida nad selle kogemuse kaudu Issanda ja iseenda kohta õppisid ja
kuidas võiks see kogemus neid tulevikus aidata.

Lõpetuseks väljendage õpilastele usku nende võimetesse misjonärielu muudatustega
toime tulla. Jagage tunnistust, et Issand aitab neid, kes oma elu füüsiliste ja
emotsionaalsete väljakutsetega Tema poole pöörduvad.

Üleskutse
Kutsuge klassi liikmeid üles valmistuma misjoniks ühe või mitme järgmisena
nimetatud tegevuse kaudu:

• Mõtisklege, mida peate tegema, et olla misjonil teenimiseks puhas ja vääriline.
Vajadusel saage lahti ebasobivatest mõtetest ja käitumismustritest, mis solvavad
Vaimu.

• Seadke isiklik eesmärk teha iga päev trenni, toituda tervislikult ja kujundada
magamisharjumus, mis lähtub misjonäride päevaplaanist.

• Vaadake üle põhimisjonäride riietumisnormid veebilehelt LDS.org.

• Küsige kelleltki, kes on misjonil käinud, mida tema stressi maandamiseks ja
misjonärielu väljakutsetega toime tulemiseks tegi.

• Arutage vanemate või preesterluse juhtidega, kuidas luua häid suhteid oma
misjonärikaaslasega, kellega teil võib, aga ei pruugi, olla midagi ühist või kellega
teil on raske läbi saada.
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Misjonäride ettevalmistus – 6. õppetund

Misjonil teenimise väljakutsed
Kohandatud väljaande „Adjusting to Missionary Life” järgi (brošüür 2013).

Iga uut asja kogedes (näiteks Kirikuga liitudes või uude kooli 
minnes) oled uue võimaluse pärast elevil ja samas ka ärevuses, 
kuna ei tea täpselt, mida oodata. Aja jooksul õpid nende välja-
kutsetega toime tulema ja arened selle protsessi käigus.

Misjoniga on samamoodi. Mõnikord tundub misjon olevat 
imeline vaimne seiklus või vähemasti väljakutse, millega 
tuled toime. Ent mõnikord võid seista silmitsi ootamatute 
probleemide või kogemustega, mis on raskemad või ebameel-
divamad, kui oskasid oodata. Võid murda pead, kuidas olla 
edukas. Need abivahendid, millele oled varem toetunud, ei 
pruugi enam käepärast olla. Selle asemel et olla motiveeritud 
uuesti proovima, võid tunda ärevust, ärritatust, kurnatust või 
muserdatust. Sa võid kogeda ka selliseid füüsilisi tunnuseid 
nagu valu, kõhuhädad, unetus või haigused. Sul võib esineda 
raskusi õppimisel või inimestega kontakti loomisel. Sa võid 
tunda heitumust või soovi alla anda.

Misjonitöö väljakutsed jaotuvad eri kategooriatesse:

Üldised väljakutsed
Sa koged misjoni jooksul palju muutusi ja üleminekuid. Vanad 
head toimetulekuviisid ei pruugi enam käepärast olla, pead 
õppima tulema toime uuel moel. Õhtuti ja nädalavahetustel, 
mil said varem puhata, on nüüd sul just kõige kiirem. Võid 
tunda kohmetust. Võid kogeda raskusi. Võid tunda muret, 
kuidas aidata teisi misjonäre, kel on raskusi.

Füüsilised väljakutsed
Võib juhtuda, et sul tuleb veeta 11–12 tundi päevas jalgel, kas 
siis kõndides, rattaga sõites, treppidest ronides või seistes. Sa 
ei pruugi saada nii kaua magada, kui oled harjunud. Toit võib 

olla sulle võõras. Sul tuleb olla väljas halva ilmaga ja sa puutud 
kokku uute haigustekitajatega. Juba ainuüksi olukorra uudsus 
võib sind väsitada.

Emotsionaalsed väljakutsed
Võid tunda ärevust oma tegevuste rohkuse pärast ning sul võib 
olla raske lõõgastuda. Võid tunda koduigatsust, masendust, 
igavust või üksildust. Võid kogeda tõrjutust, pettumusi või 
koguni ohtlikke olukordi. Võid tunda muret pereliikmete ja 
sõprade pärast, kelle juures sa ei saa olla, et neid aidata.

Sotsiaalsed väljakutsed
Sul tuleb elada lähestikku kaaslasega, kellega sul võib, aga ei 
pruugi, olla ühiseid huvisid. Sinult oodatakse, et vestleksid 
võõrastega, suhtleksid Kiriku juhtidega, õpiksid kiiresti tund-
ma Kiriku liikmeid ja õpiksid armastama Kirikuga tutvujaid.

Intellektuaalsed väljakutsed
Sul võib olla vaja õppida ära uus keel. Sa pead õppima val-
dama õppetunde ja pühakirju, omandama õpetamisoskusi 
ja lahendama tekkinud konflikte. Sul tuleb planeerida, seada 
eesmärke, kohaneda muudatustega ja lahendada kõiksugu 
praktilisi probleeme.

Vaimsed väljakutsed
Sa pingutad, et tugevdada oma tunnistust, seista vastu kiusa-
tustele ja õppida tundma ära Vaimu. Sul tuleb kuulata kriitikat, 
parandada meelt, seista silmitsi oma nõrkustega ja kahetsu-
sega ning teha seda kõike alandlikult ning toetuda Issandale 
rohkem kui kunagi varem.

©
 2

01
4.

 K
Õ

IK
 Õ

IG
US

ED
 K

UU
LU

VA
D 

IN
TE

LL
EC

TU
AL

 R
ES

ER
VE

 IN
C᾽

ILE
.

Kohanemine uute kogemustega
Sarnaselt paljude teistega, kes leiavad end uuest olukorrast, 
läbivad ka misjonärid MKK- sse minnes ning hiljem misjo-
niväljal tihtipeale neli emotsionaalse kohanemise faasi või 
staadiumit:

1. Ootusärevus
Võid tunda väljakutse suhtes elevust (vt 1Ne 3:7).

Võid tunda oma elus suuremat eesmärki ja pühendumust 
Taevasele Isale (vt 3Ne 5:13).



Misjonäride ettevalmistus – 6. õppetund

2. Ootamatud avastused
Võid hakata tundma puudust kodust, perekonnast ja sõpradest 
ning koguni kahelda oma otsuses teenida (vt Al 26:27).

Võid märgata stressi füüsilisi ilminguid, näiteks võivad sul 
esineda unehäired, isutus ja ärrituvus.

Võid enda üllatuseks avastada, et suhtud reeglitesse ja ootus-
tesse kriitiliselt ja kannatamatult.

Need tunded on normaalsed. Kui sul esineb mõni neist 
probleemidest, siis palun tea, et see on ajutine olukord, mida 
kogevad paljud misjonärid. Lohutagu sind teadmine, et need 
tunded mööduvad ja peagi sa kohaned.

3. „Ma saan hakkama”
Su õpetamis-  ja keeleoskus hakkab paranema.

Sa õpid misjoni reeglite ja ootustega leppima.

Sa oled enda vastu kannatlik, õppides „rida rea peale” (vt Js 
28:10; Mo 4:27).

Kui sul esines füüsilisi stressiilminguid, siis hakkavad need 
tasapisi kaduma.

4. Emotsionaalne toimetulek
Sa harjud igapäevarutiiniga toime tulema.

Sa märkad oma tugevusi ja arengut.

Hakkad mõistma, mida tähendab astuda üks samm korraga 
(vt ÕL 98:12).

Sa muutud enesekindlamaks ja sul tekib suurem soov teenida.
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Juhtumianalüüsid.
Juhtumianalüüside puhul
uuritakse tõestisündinud
või väljamõeldud elulisi
olukordi.
Juhtumianalüüsid
panevad õpilased
mõtlema või arutama,
mida nemad sarnases
olukorras teeksid.
Hoiduge kasutamast
juhtumeid, mis näivad
kirjeldavat mõnda
üldtuntud inimest või
rühma.

Taastamisest õpetamine (1.
osa)

Sissejuhatus
Jeesuse Kristuse evangeeliumi on õpetanud prohvetid kõikidel
ajajärkudel, andes Jumala lastele võimaluse mõista igavesi tõdesid
ja saada igavene elu. Pärast Jeesuse Kristuse surma kadusid
evangeeliumi tõde ja preesterluse volitus maa pealt ära ning selle
tulemusena tekkis suur usust taganemine. Viimse aja taastamise

kaudu saadi usust taganemise tagajärgedest võitu ja rajati Kristuse
Kirik taas maa peale. Tulevased misjonärid peaksid usust
taganemist ja taastamist hästi mõistma ja olema valmis neid
lihtsalt selgitama ja neist väega tunnistama.

Lisaettevalmistus
• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 31–35.

• Valmistuge näitama videot „The Great Apostasy” (16:33), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

• Varuge iga õpilase jaoks trükis „Perekond: läkitus maailmale”.

Õpetamissoovitused
Jumal on meie armastav Taevane Isa

NB! Juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” 3. peatükis on õppetund, mida misjonärid õpetavad, et
valmistada inimesi ette ristimiseks. Misjonärid peaksid neid õppetunde uurima ja õpetama neid peast,
kasutades omaenda sõnu ja Vaimu juhatust (vt Misjonitööd puudutav teadaanne, Esimese Presidentkonna
kiri, 11. dets 2002. Tsiteeritud „Jutlusta minu evangeeliumi”, lk 29–30 järgi). Selleks et aidata õpilastel
paremini mõista esimese kolme misjonäride õppetunni õpetusi ja põhimõtteid, läbitakse selle kursuse
jooksul iga õppetund kahe 90-minutilise õppetunni jooksul.

Alustage tundi paludes õpilastel kuulata järgmist juhtumit:

Täna õhtul enne magamaminekut saad sõnumi sõbralt, kes on masenduses ja kahtleb,
kas Jumal ikka on olemas ja kas Ta temast hoolib. Su sõber küsib sinult: „Kas sa usud,
et Jumal on olemas? Milline Jumal sinu arvates on?”

Paluge paaril õpilasel jagada, kuidas nemad sõbrale vastaksid. Seejärel öelge õpilastele,
et tänases õppetunnis keskendute mõnele õpetusele ja põhimõttele, mida käsitleb
misjonäride esimene õppetund. Muu hulgas arutate, milline on meie Taevane Isa.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 31–32 olev osa „Jumal
on meie armastav Taevane Isa”. Paluge õpilastel joonida alla või märgistada fraasid,
mida nad võiksid kasutada, et aidata kellelgi paremini mõista, et Jumal on meie
armastav Taevane Isa.

Andke õpilastele mõni minut aega, et otsida välja kolm või neli pühakirjasalmi, mis on
loetletud juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 32 olevas pühakirjade uurimise kastis.
Paluge neil mõelda õppetunni alguses oleva juhtumianalüüsi peale ja selle üle, kuidas
need salmid aitavad vastata kellegi küsimustele Jumala kohta. Te võite innustada
õpilasi mõne neist salmidest oma pühakirjades märgistama või kirjutama selle oma
käsiraamatu „Jutlusta minu evangeeliumi” servale. Seejärel küsige:

• Kuidas lühidalt kokku võtta see, mida te lugesite juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” ja pühakirjakohtadest? (Vastus võib sisaldada õpetust, et Jumal on
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meie armastav Taevane Isa ja Ta soovib, et me saaksime minna tagasi, et elada
koos Temaga.)

• Miks on oluline mõista seda põhimõtet enne kui õpitakse kõiki muid õpetusi?

Evangeelium õnnistab perekondi
Paluge õpilastel lugeda omaette läbi „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 32 olev osa
„Evangeelium õnnistab perekondi” ning võtta ühe lausega kokku, millist rolli
mängivad Jumala plaanis kodu ja perekond. Kui neil on olnud lugemiseks piisavalt
aega, paluge õpilastel oma kokkuvõtet ka teistega jagada. (Kokkuvõtted võivad
sisaldada õpetust, et perekonnad on määranud Jumal ja need on osa Jumala
plaanist aidata oma lastel olla õnnelik. Kirjutage see paksus kirjas põhimõte
tahvlile.)

Hinnates esmalt oma õpilaste vajadusi ja järelejäänud aega, võite soovi korral viia läbi
tegevuse: juhtige õpilaste tähelepanu viimasele reale, mida nad juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” lugesid: „Jumal on ilmutanud oma õnneplaani üksikisikutele ja peredele
prohvetite kaudu igal ajastul, sealhulgas meie ajal.”

Selleks et aidata õpilastel paremini mõista, miks on selle tõe mõistmine tänapäeva
maailmas nii tähtis, näidake neile avaldust „Perekond: läkitus maailmale” või andke
üks eksemplar igale klassiliikmele. Paluge õpilastel läkitust mõni minut lugeda ja leida
üles fraasid või põhimõtted, mis aitavad neil paremini mõista, millist rolli abielu ja
perekond Taevase Isa plaanis mängivad. Paluge ühel õpilasel need punktid tahvlile
kirja panna.

Näidake järgmist Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri tsitaati:

„Vastase, kel „on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega” (Ilm 12:12) ülim eesmärk
on häirida kodu ja perekonda ja need hävitada” (The Father and the Family. – Ensign,
mai 1994, lk 19).

Küsige õpilastelt:

• Miks on vastase ülim eesmärk kodu ja perekond hävitada? (See on „parim koht
Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtete õpetamiseks, õppimiseks ja
rakendamiseks”.)

• Millised maailma trendid on vastuolus Taevase Isa nägemusega abielust, kodust ja
perekonnast? (NB! Ärge neid trende liiga kauaks arutama jääge. Piisab, kui need
ära nimetada ja siis jätkata õpetusega, et keskenduda sellele, millise plaani Taevane
Isa on peredele loonud.)

Paluge õpilastel jagada, kuidas võiksid nemad õpetamisel kasutada avaldust
„Perekond: läkitus maailmale”, et teha vahet Taevase Isa plaanil ja maailma trendidel,
mis Tema nägemusega abielust, kodust ja perekonnast vastuollu lähevad.

Selgitage, et mõnede vaated, kellega nad kokku puutuvad, erinevad sellest, mida Kirik
abielu, kodu ja perekonna kohta õpetab, või on nendega koguni risti vastupidised.
Tunnistage, et kui misjonärid kasutavad nende õpetamisel pühakirju ja prohvetite
sõnu, siis juhib neid Püha Vaim ja aitab neil, keda nad õpetavad, paremini mõista
abielu, kodu ja perekonna rolli Taevase Isa plaanis.

7. ÕPPETUND: TAASTAMISEST ÕPETAMINE (1. OSA)

43



NB Kui õpilasi huvitab Kiriku seisukoht samasoovetluse või samasooliste abielu teemal, siis julgustage
neid lugema selle kohta rohkem teemade „Same-Sex attraction” (samasooveetlus) või „Same-Sex
Marriage” (samasooliste abielu) alt veebilehelt lds.org/topics. Vajadusel võite nendest tundlikest teemadest
õpilastega pärast tundi edasi rääkida.

Prohvetid ja evangeeliumi ajajärgud
Selgitage õpilastele, et üks oluline viis, kuidas Jumal meile oma armastust näitab, on
prohvetite kutsumise kaudu. Näidake järgmist Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi
liikme vanem M. Russell Ballardi tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda. Paluge
õpilastel tähele panna, millised õnnistused saavad osaks neile, kes järgivad prohvetit:

„Me võime küsida, kas tänapäeva segases maailmas leidub mõni hääl, mis annaks
meile alati selgeid juhiseid, kuidas leida tee? Vastus on jah! Selleks hääleks on elavate
prohvetite ja apostlite hääl. ‥

Mu vennad ja õed, see, et meie keskel on Jumala prohvet, ei ole sugugi väike asi. Kui me
kuulame Issanda sõna, mis meile tema kaudu antakse, tulevad meie ellu suured ja

imepärased õnnistused. ‥ Kui me kuuleme Kiriku presidendi kaudu Issanda nõuannet, peaksime
sellele positiivselt ja viivitamatult reageerima. Ajalugu on näidanud, et turvalisuse, rahu, rikkuse ja
õnne toob endaga prohveti nõuandele reageerimine, nii nagu reageeris sellele vana aja Nefi, kes ütles:
„Ma lähen ja teen seda, mida Issand on käskinud” (1Ne 3:7). ‥

Ma annan teile täna lubaduse. See on küll lihtne, kuid tõene. Kui te kuulate elavat prohvetit ja
apostleid ja kuuletute nende nõuannetele, siis ei kaldu te teelt kõrvale.” (His Word Ye Shall Receive. –
Ensign, mai 2001, lk 65–66)

Pärast tsitaadi lugemist küsige:

• Millised õnnistused saavad osaks neile, kes järgivad Issanda prohvetite nõu?

Andke õpilastele aega, et lugeda endamisi läbi Õpetus ja Lepingud 1:37–38. Seejärel
küsige:

• Mida see pühakirjakoht meile prohvetite ja nende nõuannete kohta õpetab?

• Kas teile meenub mõni konkreetne olukord, kus Issanda prohveti nõuande
järgimine teie elu õnnistas?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 32 algava osa
„Taevane Isa ilmutab oma evangeeliumi igal ajajärgul” esimene lõik. Aidake õpilastel
teha kindlaks selles lõigus peituv õpetus, öeldes:

• Nimetage mõned õpetused, mida me selles lõigus prohvetite kohta õpime. (Kuigi
õpetusi, mida õpilased võivad jagada, on mitu, aidake õpilastel leida üles õpetus, et
prohvetid õpivad Jeesuse Kristuse evangeeliumi ilmutuse kaudu ja neil on
omakorda vastutus õpetada teisi ja tunnistada Jeesusest Kristusest.)

7. ÕPPETUND: TAASTAMISEST ÕPETAMINE (1. OSA)

44



MKK õppemudel
Selleks et aidata õpilastel
evangeeliumi
põhimõtteid tõhusamalt
õpetada, võite soovi
korral kasutada
misjonäride
koolituskeskuses
kasutusel olevat
õppemudelit: selgita,
näita ette, harjuta, hinda
ja harjuta veel.
Võimalusi, kuidas seda
mudelit rakendada ja
aidata õpilastel
misjonäride viisil
õpetamist harjutada, on
mitmeid. Lisajuhatuse
saamiseks vaadake selle
käsiraamatu
sissejuhatusest alajaotust
„Õppemudel”.

Soovi korral võite aidata õpilastel õpetada prohvetite tähtsusest, kasutades selleks
MKK õppemudelit. Selgitage õpilastele, et nad peaksid lugema juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 44 läbi definitsiooni, kes on prohvet, ja seejärel valmistama ette
rollimängu, kus tuleb Kirikuga tutvujale õpetada, kes on prohvetid. Seejärel näidake
ette, kuidas rollimängu läbi viia, õpetades ühele klassi liikmele, kes on prohvet.
Järgmiseks paluge õpilastel leida endale kaaslane ja harjutada rollimängu, kujutledes,
et õpilane, keda õpetatakse, ei ole Kiriku liige, kuid on kuulnud, et Kirikut juhib
prohvet. Õpetaja rollis olevad õpilased peaksid lühidalt selgitama, kes prohvet on, ja
tunnistama tänapäeva prohvetitest. Seejärel peaksid õpilased, keda õpetati, oma
kaaslast hindama, andes tagasisidet, mis oli nende etteaste juures kõige
tähendusrikkam ja inspireerivam. Siis paluge õpilastel uuesti harjutada, vahetades
selleks rollid ja andes teistele õpilastele võimaluse õpetada ja tagasisidet saada.

Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 33 neli
viimast lõiku. Paluge ülejäänud klassil teksti jälgida ja tähele panna, mil moel on
prohvetid, usust taganemine ja evangeeliumi ajajärgud omavahel seotud. Vajadusel
paluge õpilastel uurida ingliskeelsest Piibli sõnaraamatust (Bible Dictionary) märksõna
„Dispensations” (evangeeliumi ajajärgud). Aidake õpilastel selles osas peituvaid
tõdesid arutada, küsides neilt:

• Miks on Kirikuga tutvujal oluline teada, et kõik eelnevad evangeeliumi ajajärgud
lõppesid usust taganemisega?

• Mida on Jumal kogu ajaloo vältel teinud, et usust taganemise perioodile lõpp teha?
Kuidas aitab selle mustri mõistmine Kirikuga tutvujatel saada aru evangeeliumi
taastamisest prohvet Joseph Smithi kaudu?

NB! Kui klassi liikmetel on raskusi evangeeliumi ajajärkude olemuse mõistmisega, siis võite soovi korral
paluda neil vaadata üle juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 44 olevate mõistete „usust taganemine”,
„evangeeliumi ajajärk” ja „prohvet” definitsioonid.

Kui aega jätkub, võite anda õpilastele mõne minuti aega, et selgitada üksteisele
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 33 olevat materjali. Paluge neil lahti seletada mõisted
usust taganemine, evangeeliumi ajajärk ja prohvet.

Päästja maine teenimistöö ja lepitus
Paluge õpilastel vaadata „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 34 olevat pilti, millel
kujutatakse seda, kuidas Jeesus Kristus kaksteist apostlit ametisse pühitseb. Küsige
õpilastelt:

• Mis on mõned asjad, mida Jeesus Kristus tegi, et oma Kirik enda päevil maa peale
rajada? (Võite paluda õpilastel selle mõistmiseks lugeda läbi juhises „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 34 oleva osa „Päästja maine teenimistöö”.)

• Mil moel järgis Päästja teenimistöö ja Tema hülgamine inimeste poolt eelmiste
ajajärkude jooksul välja kujunenud mustrit? (Enne Jeesuse Kristuse sündi olid
inimesed usust taganenud. Jeesus Kristus taastas maa peale evangeeliumi
samamoodi nagu seda tegid eelnevate ajajärkude jooksul Noa, Aabraham ja
Mooses. Pärast Jeesuse Kristuse ja apostlite surma taganesid Jumala lapsed taas
usust, kuni Jumal kutsus uuesti prohveti, et Jeesuse Kristuse evangeelium taastada.)

Suur usust taganemine
Selleks et aidata õpilastel paremini mõista, miks oli Jeesuse Kristuse evangeeliumi
taastamist vaja, kirjutage tahvlile küsimus:

7. ÕPPETUND: TAASTAMISEST ÕPETAMINE (1. OSA)

45



Mis viis suure usust taganemiseni ja mis olid selle tagajärjed?

Paluge õpilastel leida nendele küsimustele vastused juhise „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 35 osast „Suur usust taganemine”. Kui õpilastel on olnud piisavalt
aega, paluge neil tahvlil olevatele küsimustele vastata. Veenduge, et õpilased
mõistavad, et pärast Jeesuse Kristuse ja Tema apostlite surma rikkusid ilma
volituseta tehtud muudatused ära Kiriku õpetused ja toimingud ning see viis
lõpuks preesterluse võtmete ja volituse kadumiseni maa pealt.

Paluge õpilastel lugeda endamisi mõned pühakirjakohad, mis on loetletud juhises
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 35 all olevas kastis „Pühakirjade uurimine”. Paluge
õpilastel leida, mida pühakirjade autorid Jeesuse Kristuse Kiriku tuleviku kohta
prohvetlikult kuulutasid. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil leitut mõne
teise klassiliikmega jagada. Soovi korral võite mõned vastused tahvlile kirjutada või
panna kirja järgmise kokkuvõtte: muistsed prohvetid on kuulutanud ette, et
toimub üleüldine tõest taganemine.

Jagage õpilased paaridesse ja paluge neil valmistada usust taganemise teemal ette
nelja- kuni viieminutiline õppetund. Selgitage, et õpetada tuleb lihtsalt ja selgelt ning
keskenduda tuleks kuulajale. Paluge õpilastel vaadata „Jutlusta minu evangeeliumi” lk
35 olevat materjali (või kasutada misjonäride brošüüri pealkirjaga „Jeesuse Kristuse
evangeeliumi taastamine”). Innustage paarilisi jagama teineteisega ühte või kahte
usust taganemisega seotud pühakirjakohta ja selgitama, mida need tähendavad.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega valmistuda, laske igal paaril mõnda teist paari
õpetada. Kui õpilased on õpetamise lõpetanud, paluge grupil arutada järgmisi
küsimusi: mis läks teil õpetades hästi? Mida oleksite võinud teha paremini? Mis aitas
teistel kõige paremini aru saada, mis pärast apostlite surma juhtus?

Seejärel vahetage rollid ja laske sellel paaril, keda enne õpetati, nüüd ise esimest paari
õpetada. Veenduge, et neil jääb aega ka tagasiside andmiseks ja saamiseks.

Kui kõigil õpilastel on olnud võimalus õpetada, paluge klassiliikmetel oma kogemusest
ülejäänud klassile rääkida.

Selleks et tuua näide, millist mõju suur usust taganemine maailmale avaldas, ja et
valmistada õpilasi ette järgmiseks õppetunniks, mis räägib Jeesuse Kristuse
evangeeliumi taastamisest, näidake neile videot „The Great Apostasy” (16:33).
Innustage õpilasi videot vaadates mõtisklema, kuidas Jeesuse Kristuse taastatud
evangeelium suure usust taganemise tagajärgedest jagu sai.

Küsige pärast video vaatamist:

• Kuidas Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium suure usust taganemise
tagajärgedest jagu sai?

• Kui vaatasite Wilford Woodruffi pöördumislugu, siis mis mõtteid teil tekkisid seoses
võimalusega jagada Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamise sõnumit teistega?

Tunni lõpetuseks küsige õpilastelt, kas keegi neist sooviks jagada teistega oma
tunnistust evangeeliumi taastamisest.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles selle õppetunni õpetusi üle vaatama, täites selleks ühe või mitu
järgmistest soovituslikest ülesannetest:
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• Lugege rohkem usust taganemise kohta (vt Apostasy of the Early Christian Church,
Topical Guide). Kasutage oma pühakirjapäevikut, et teha märkmeid
pühakirjakohtadest, mida võiksid usust taganemise kohta õpetades kasutada.

• Uurige ja mõtisklege teemal „Kas mormoonid on kristlased?” (vt Are Mormons
Christian? – Gospel Topics, lds.org/topics).

• Valmistuge järgmiseks tunniks, püüdes hakata õppima pähe Joseph Smithi
kirjeldust esimesest nägemusest (vt Jutlusta minu evangeeliumi, lk 37; vt ka JSA
1:16–19).
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8Taastamisest õpetamine (2.
osa)

Sissejuhatus
Taastamine tähendab, et Jeesuse Kristuse evangeelium, mis hõlmab
igavesi õpetusi, preesterluse volitust ja päästmistalitusi, on prohvet
Joseph Smithi kaudu maa peale taastatud. Jeesuse Kristuse
taastatud evangeeliumi kaudu – sama evangeeliumi kaudu, mis on

igal evangeeliumi ajajärgul uuesti ilmutatud – võivad kõik Jumala
lapsed saada igavese elu. Tulevased misjonärid peaksid usust
taganemise ja taastamise mõisteid hästi valdama ja olema valmis
neid lihtsate sõnadega selgitama ja nendest väega tunnistama.

Lisaettevalmistus
• Uurige Moroni 10:3–5 ja Joseph Smith – ajalugu 1:1–19.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 36–39.

• Uurige Gordon B. Hinckley artiklit „The Marvelous Foundation of Our Faith”
(Ensign või Liahona, nov 2002, lk 78–81).

• Olge valmis näitama videoid „Come, All Ye Sons of God, Part 1” (1:17) ja „Come,
All Ye Sons of God, Part 2” (2:00; lõigud president Thomas S. Monsoni kõnest
„Tulge, kõik Jumala pojad”. – 2013. a kevadine üldkonverents.

• Olge valmis näitama videot „Invitation to Read the Book of Mormon: Jynx” (8:06),
The District 2, mille leiate veebilehelt youtube.com.

• Varuge valmis käsileht pealkirjaga „Meie usundi imeline alus”, mille leiate
õppetunni lõpust.

Õpetamissoovitused
Joseph Smithi nägemus Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest

Näidake esimest videoklippi president Thomas S. Monsoni kõnest „Tulge, kõik
Jumala pojad”, kus president Monson räägib Elmer Pollardi pöördumisloo:

„Kui ma üle 50 aasta tagasi Kanadas misjonijuhatajana teenisin, imestas üks väikesest
maakogukonnast tulnud noor misjonär Toronto suuruse üle. Ta oli kasvult väike, kuid
tunnistuselt pikk. Varsti pärast saabumist koputas ta koos kaaslasega Elmer Pollardi
uksele Oshawas Ontarios Kanadas. Tundes kaasa noortele meestele, kes lumetormis
majast majja käisid, kutsus härra Pollard misjonärid oma koju. Nad esitasid talle oma

sõnumi. Ta ei tundnud vaimu. Mõne aja pärast palus ta neil lahkuda ja mitte tagasi tulla. Tema
viimased sõnad vanematele, kes tema verandalt lahkusid, olid lausutud pilkavalt: „Te ei ütle mulle ju,
et te tõsimeeli usute, et Joseph Smith oli Jumala prohvet?”

Uks sulgus.” (Tulge, kõik Jumala pojad. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Küsige pärast video vaatamist:

• Kui te oleksite olnud üks neist misjonäridest, mida te oleksite härra Pollardi kodust
lahkudes tundnud?

• Mida oleksite edasi teinud?

Näidake järgmist videoklippi, kus on ülejäänud osa president Monsoni jutustatud
loost:
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„Vanemad astusid rada mööda edasi. Meie maapoiss ütles oma kaaslasele: „Vanem,
me ei vastanud härra Pollardile. Ta küsis, kas me usume, et Joseph Smith oli tõeline
prohvet. Lähme tagasi ja jagame temaga oma tunnistust.” Esmalt enamkogenud
misjonär kõhkles, kuid viimaks nõustus oma kaaslasega koos minema. Hirm tabas nende
südant, kui nad lähenesid uksele, kust neid just välja oli visatud. Nad koputasid, seisid

silmitsi härra Pollardiga, ootasid piinarikka hetke ja siis Vaimust kantud väega kõneles meie
kogenematu misjonär: „Härra Pollard, te ütlesite, et me ei usu päriselt, et Joseph Smith oli Jumala
prohvet. Ma tunnistan, et Joseph oli prohvet. Ta tõepoolest tõlkis Mormoni Raamatu. Ta nägi Jumal
Isa ja Poega Jeesust. Ma tean seda.”

Mõni aeg hiljem seisis härra Pollard, selleks ajaks juba vend Pollard, preesterluse koosolekul ja
kuulutas: „Tol öösel ei saanud ma magada. Minu kõrvus kõlasid üha uuesti sõnad: „Joseph Smith oli
Jumala prohvet. Ma tean seda. Ma tean seda. Ma tean seda.” Järgmisel päeval helistasin ma
misjonäridele ja palusin neil tagasi tulla. Nende sõnum koos tunnistustega muutis mu elu ja minu pere
elu.” (Tulge, kõik Jumala pojad. – 2013. a kevadine üldkonverents)

Küsige:

• Mis te arvate, miks misjonäri tunnistus prohvet Joseph Smithist härra Pollardile nii
sügavat muljet avaldas?

Paluge õpilastel otsida Kallihinnalises Pärlist välja Joseph Smith – ajalugu. Paluge ühel
õpilasel lugeda ette salmid 5–6 ja teisel salmid 7–9. Seejärel küsige õpilastelt:

• Kuidas te võtaksite need salmid kokku kahe lausega?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Joseph Smith – ajalugu 1:10. Kui salm on ette loetud,
paluge õpilastel mõtiskleda, mille poolest sarnaneb Joseph Smithi usulise tõe otsing
paljude nende inimeste omaga, keda nad kohtavad oma misjonil. Seejärel küsige:

• Millised küsimused noort Joseph Smithi vaevasid?

• Mis raskendas Josephi valikut, millise kirikuga liituda?

• Mille poolest on Joseph Smithi küsimused sarnased küsimustega, mis on inimestel
tänapäeva maailmas?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Joseph Smith – ajalugu 1:11–13. Seejärel küsige:

• Millise põhimõtte Joseph Smith vaimse tõe leidmise kohta teada sai? (Kuigi
õpilased võivad seda erinevalt sõnastada, vastavad nad tõenäoliselt järgmist: me
võime saada Jumalalt vaimseid tõdesid, kui neid Temalt palves küsime ja
oleme nõus tegutsema.)

• Kuidas saaksite kasutada Joseph Smithi eeskuju, et aidata teisi, kes soovivad leida
vaimset tõde?

Paluge õpilastel lugeda endamisi läbi Joseph Smith – ajalugu 1:14–19. Kui nad seda
teevad, paluge neil mõelda, millist kestvat mõju on Esimene nägemus maailmale ja
neile isiklikult avaldanud. Kui neil on olnud aega see vaikselt läbi lugeda, küsige:

• Mis võiksid olla mõned põhjused, miks vastane enne Taevase Isa ja Tema Poja
Jeesuse Kristuse ilmumist Joseph Smithi ründas? (Vastane tahtis takistada Joseph
Smithil saada teada vaimset tõde ja taastamist ennetavalt nurja ajada.)

• Mil moel saadi esimese nägemuse kaudu üle suure usust taganemise
tagajärgedest? (Rõhutage õpilastele järgmist tõde: Esimese nägemuse kaudu
avati taas taevad ja taastamine võis alata.)
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• Milliseid õpetuslikke tõdesid võib esimese nägemuse kaudu õppida? (Isa ja Poeg
on eraldiseisvad isikud, taevad on avatud, me võime saada ilmutusi jne.)

• Miks soovitab juhend „Jutlusta minu evangeeliumi” misjonäridel õpetada Kirikuga
tutvujale esimesest nägemusest juba esimesel kokkusaamisel?

• Kuidas võiks teadmine Taevase Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristuse ilmumisest
Kirikuga tutvujaid nende vaimse tõe otsingul aidata?

NB! Võimaluse korral võite näidata õpilastele videoklippi, mis põhineb järgmisel käsilehel: Gordon B.
Hinckley. Meie usundi imeline alus. See osa jääb klipil ajavahemikku 9:30 kuni 17:29.

Aidake õpilastel paremini mõista esimese nägemuse tähtsust, andes neist igaühele
käsilehe „Meie usundi imeline alus”, kus on kirjas katkend president Gordon B.
Hinckley kõnest.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette selle kolm esimest lõiku. Seejärel küsige:

• Mispärast toetub kogu Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku õigsus selle
esimese nägemuse paikapidavusele? (Õpilased peaksid mõistma, et kui Joseph
Smithi jutustus sellest nägemusest on õige, siis peab paika ka väide, et Viimse Aja
Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ainus õige kirik maa peal ja sellel on Taevase Isa
ja Jeesuse Kristuse heakskiit ning volitus.)

• Mille poolest erines president Hinckley sõnul Joseph Smithi töö kõigi eelmiste
usujuhtide tööst, kes püüdsid jumalakummardamise tavasid ja õpetusi reformida?

Andke õpilastele mõni minut aega, et ülejäänud osa käsilehest läbi lugeda. Innustage
neid märkima lugemise ajal ära sõnad, fraasid või põhimõtted, mis neile silma
torkavad. Kui õpilased on lugemise lõpetanud, paluge mõnel neist jagada, mida nad
ära märkisid, ja selgitada, miks on see nende jaoks oluline. Võiksite küsida:

• Miks võib mõnel inimesel olla raske Joseph Smithi nägemuse õigsust uskuda?

• Võttes arvesse eelmises tunnis õpitud põhimõtteid, siis kuidas sobitub esimene
nägemus evangeeliumi ajajärkude, usust taganemiste ja taastamiste konteksti?
(Pärast usust taganemist sai esimese nägemuse kaudu alguse evangeeliumi uue
ajajärgu taastamine. Nagu ka eelmistel ajajärkudel, kutsus Jumal prohveti, kes
taastas evangeeliumi tõed ja preesterluse väe. Joseph Smith kutsuti „aegade täiuse”
ajajärgu prohvetiks (Ef 1:10). See tähendab, et evangeelium ei lähe enam usust
taganemise tõttu kaduma, vaid jääb Kristuse teise tulemiseni maa peale.)

• Kuidas aitab usust taganemiste ja taastamiste pühakirjalise mustri mõistmine
Kirikuga tutvujal esimene nägemus ja evangeeliumi taastamine kaasajal omaks
võtta?

Paluge klassil avada juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 37, lugeda läbi lehekülje
kolm viimast lõiku ning leida üles, mis kõik veel taastati ja taasrajati. Seejärel paluge
õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Võiksite veenduda, et nad mainivad 1) preesterluse
volituse, võtmete ja talituste taastamist, 2) Kristuse Kiriku taasrajamist, 3)
kaheteistkümne apostli kutsumist, 4) evangeeliumi uue ajajärgu algust ja 5) elava
prohveti kutsumist.

Aitamaks õpilastel tunda ja mõista, kui olulised on esimene nägemus ja taastamine,
paluge klassil vastata järgmistele küsimustele:

• Kuidas olete teie esimese nägemuse tõelisusest ja olulisusest tunnistuse saanud?

• Kuidas on tunnistus esimesest nägemusest mõjutanud teie usku Jeesuse Kristuse
evangeeliumi taastamisse?
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Kuidas aidata õpilastel
vastata rasketele
küsimustele? Mõnikord
puutuvad õpilased kokku
raskete küsimustega, mis
panevad nende usu
proovile. Õpetajana saate
te aidata õpilastel
valmistuda neile
küsimustele vastama ja
usu proovilepanekutes
kindlaks jääma (vt Ef
6:11–13; 1Ne 15:24; Hl
3:29). Hea oleks neid
raskeid küsimusi klassis
arutada. Kuid sedasorti
küsimusi tuleks kindlasti
käsitleda ettevaatlikult ja
ustavast vaatenurgast.
Tuletage õpilastele
meelde, et rasketele
küsimustele vastamiseks
on Kiriku ametlikel
veebilehtedel palju
abivahendeid. Näiteks
veebilehel LDS.org on
menüü Gospel Topics.

Küsige, kas keegi õpilastest sooviks esimesest nägemusest või taastamisest klassile
tunnistada.

Jagage õpilased paaridesse. Moodustage paaridest neljaliikmelised grupid (igas grupis
kaks paari). Andke õpilastele piisavalt aega, et valmistuda esimesest nägemusest ja
taastamisest kolme- kuni neljaminutilist õpetust läbi viima. Selgitage, et õpetamine
peaks olema lihtne ja selge. Paluge õpilastel vaadata „Jutlusta minu evangeeliumi” lk
36–37 või misjonäride brošüürist „Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine” lk 11
olevat materjali. Innustage õpilasi Joseph Smithi kogemust oma sõnadega selgitama
(välja arvatud juhul, kui nad tsiteerivad või loevad kirjakohta JSA 1:16–17). Tuletage
neile meelde, et nad jagaksid lõpus ka oma tunnistust. Määrake igast grupist üks paar
teist paari õpetama.

Kui õpilased on õpetamise lõpetanud, paluge igal grupil omavahel arutada, mis läks
õpetamisel hästi ja mida oleksid õpetajad võinud paremini teha.

Seejärel vahetage pooled ja paluge õpetada teisel paaril. Veenduge, et neil jääb aega ka
tagasiside andmiseks. Kui kõigil õpilastel on olnud võimalus õpetada, paluge
klassiliikmetel oma kogemusest ülejäänud klassile rääkida.

Hea oleks, kui õpilased teaksid, kuidas vastata rasketele küsimustele, mis puudutavad
Joseph Smithi erinevaid ülestähendusi esimesest nägemusest. Selgitage, et prohvet
kirjutas raamatus Joseph Smith – ajalugu oleva esimese nägemuse ülestähenduse 1838.
aastal osana ametlikust Kiriku ajaloost, mida maailmale avaldada. Kuna Joseph Smith
kirjutas oma kogemusest rohkem kui ühe korra, on esimese nägemuse kohta mitu
ülestähendust. Selgitage õpilastele, et iga ülestähendus on rõhuasetuse ja üksikasjade
poolest teistest mõnevõrra erinev. Mõned kriitikud on väitnud, et erinevused loo
ümberjutustamisel on tõendid, et tegu on väljamõeldisega. Ent kui keegi räägib oma
kogemusest erinevates olukordades, erinevatele kuulajaskondadele ja mitme aasta
jooksul, siis iga jutustus rõhutab kogemuse erinevaid aspekte ja sisaldab ainulaadseid
üksikasju. Näiteks ilmnevad esimese nägemuse ülestähenduste erinevustega sarnased
erinevused Pauluse ülestähendustes nägemusest, mille ta sai Damaskuse teel (vt Ap
9:3–9; 22:6–11; 26:12–18).

NB! Esimese nägemuse eri ülestähenduste selgitamisel võite abi saada artiklist „First Vision Accounts”,
mille leiate alajaotusest Gospel Topics veebilehelt lds.org/topics. Soovi korral võite jagada seda linki ka
õpilastega, et nad saaksid neid materjale iseseisvalt lugeda.

Kuidas kutsuda teisi üles lugema Mormoni Raamatut?
Juhatage sisse õppetunni teine osa, paludes ühel õpilasel lugeda ette Mormoni
Raamatu sissejuhatuse kaks viimast lõiku. Paluge õpilastel panna tähele lubadusi, mis
on antud neile, kes otsustavad lugeda Mormoni Raamatut, selle üle mõtiskleda ja
küsida Jumalalt, kas see on õige. Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid.

Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 38 ja paluge ühel õpilasel
lugeda ette esimene lõik pealkirja alt „Mormoni Raamat: teine testament Jeesusest
Kristusest”. Aidake õpilastel teha kindlaks selles lõigus peituv õpetus, küsides:

• Miks on Mormoni Raamat misjonäride jaoks väärtuslik ja vägev tööriist? (Aidake
õpilastel mõista, et Mormoni Raamat sisaldab igavikulist evangeeliumi; et see on
kaalukas tõend, et Joseph Smith oli Jumala prohvet; ja et see on tunnistus Jeesusest
Kristusest (vt ÕL 20:8–11).)

Selleks, et aidata õpilastel seda põhimõtet paremini mõista, küsige näiteks järgmist:
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• miks on Mormoni Raamat veenev tõend, et Joseph Smith oli prohvet? (Kui keegi
saab teada, et Mormoni Raamat on õige, siis võib ta ka järeldada, et Joseph Smith
järgis jumalikku juhatust, et see üles leida ja ära tõlkida ning on seega Jumala
prohvet.)

• Mil moel Kirikuga tutvujaid õnnistatakse, kui nad Mormoni Raamatut loevad ja
selle õigsuse kohta tunnistuse saavad? (Nad saavad teada, et Joseph Smith on
prohvet, ning on valmis võtma vastu Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi ja
selle päästvad talitused.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moroni 10:3–5. Küsige:

• Mida peab tegema, et Mormoni Raamatu õigsuse kohta tunnistus saada? (Kuigi
õpilased võivad seda erinevalt sõnastada, vastavad nad tõenäoliselt järgmist: kui
me Mormoni Raamatut loeme, selle üle mõtiskleme ja tõsise kavatsusega
palvetame, siis Jumal teeb meile Püha Vaimu kaudu selle kohta ilmsiks tõe.)

• Mida tähendab küsida tõsise kavatsusega (Mn 10:4)? (Siirast soovi saada Püha
Vaimu kaudu vastus ja olla valmis saadud vastuse järgi tegutsema.)

Tooge näide, miks on nii oluline, et Kirikuga tutvuja loeks Mormoni Raamatut ja
palvetaks selle tõesuse kindlakstegemiseks tõsise kavatsusega, näidates videot
„Invitation to Read the Book of Mormon: Jynx” (8:06).

Pange video 55. sekundil seisma ja paluge klassil hetkeks mõelda, millised mõtted ja
tunded neid valdaksid, kui nemad oleksid misjonärid, kes Jynxi õpetavad. Paluge
mõnedel õpilastel öelda, mida nad talle ütleksid.

Videot edasi näidates võite soovi korral paluda poolel klassist panna tähele, miks
peaksid Kirikuga tutvujad Mormoni Raamatu õigsuse kohta tunnistuse saamiseks seda
lugema ja selle üle palvetama. Paluge ülejäänud õpilastel panna tähele, mida
misjonärid ütlesid sellist, mis aitas Jynxil tunda soovi Mormoni Raamatut lugeda.
Pärast video vaatamist küsige:

• Mida misjonärid ütlesid ja tegid sellist, mis aitas Jynxil tunda soovi Mormoni
Raamatut lugeda ja selle üle palvetada?

• Mida misjonärid ütlesid ja tegid sellist, mis kutsus Püha Vaimu nende sõnadest
tunnistama?

• Miks on Kirikuga tutvujal ülimalt oluline Mormoni Raamatut lugeda ja selle
õigsuse üle palvetada? (Veenduge, et õpilased mõistavad, et Mormoni Raamatute
väljajagamisest üksi ei piisa. Misjonäri ülesanne on aidata teistel tunda, kui oluline
on Mormoni Raamatut lugeda ja selle üle palvetada, et nad võiksid teada saada, et
Joseph Smith oli Jumala prohvet ja et Jeesuse Kristuse evangeelium on taastatud.)

Selgitage klassile, et neil on nüüd rollimängu käigus võimalus kedagi Mormoni
Raamatut lugema kutsuda. Näidake neile ette, kuidas Mormoni Raamatut tutvustada
ja kutsuda üles seda lugema ja palvetama, et saada teada, kas selle sõnum on õige.
Seejärel jagage klass paaridesse, soovi korral võite kasutada üht soovitatud
õpetamispaigutust, mille leiate selle käsiraamatu sissejuhatusest alapealkirja
„Õpetamistegevused” alt.

Andke õpilastele piisavalt aega, et valmistuda kutsuma Kirikuga tutvujat Mormoni
Raamatut lugema ja palvetama, et teada, kas see on õige. Paluge õpilastel lugeda läbi
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 39 olev kast pealkirjaga „Kinnita taastamise õigsust
Mormoni Raamatu abil”. Õpilased võivad kasutada ka misjonäride brošüüri „Jeesuse
Kristuse evangeeliumi taastamine” lk 15. Nad peaksid oma praktilise tegevuse
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lõpetama tunnistusega Mormoni Raamatust ja üleskutsega seda lugeda ning selle
õigsuse üle palvetada.

Kui kõigil õpilastel on olnud võimalus Mormoni Raamatust tunnistamist harjutada ja
seda lugema ja selle üle palvetama kutsuda, paluge klassiliikmetel ülejäänud klassile
rääkida, millised mõtted neil seoses selle harjutusega tekkisid.

Õppetundi lõpetades tuletage õpilastele meelde õnnistusi, mis enne põhimisjonil
teenimist Mormoni Raamatu lugemise ja selle kohta tunnistuse tugevdamisega
kaasnevad. Küsige õpilastelt, kas nad soovivad Mormoni Raamatust tunnistada.
Tunnistage ise Mormoni Raamatust ja kinnitage õpilastele, et kui nad kutsuvad teisi
üles seda vägevat tunnistust Jeesusest Kristusest lugema, leiavad nad suurt rõõmu.

Üleskutse
Innustage õpilasi tunnis õpitut tuleval nädalal rakendama. Nad võiksid teha järgmist:

• Palvetada, et saada tugevam tunnistus esimesest nägemusest ja Mormoni Raamatu
õigsusest.

• Lugeda läbi artikkel „First Vision Accounts” veebilehelt lds.org/topics.

• Õppida pähe kirjakohas Joseph Smith – ajalugu 1:16–17 olev esimese nägemuse
ülestähendus. Jagada seda sõbra või pereliikmega ja tunnistada, kui oluline see
sündmus oli.

• Paluda Jumala abi, et teha kindlaks, kellele võiks anda Mormoni Raamatu.
Tegutseda saadud vaimse juhatuse järgi.
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Misjonäride ettevalmistus – 8. õppetund

Meie usundi imeline alus
President Gordon B. Hinckley
– Ensign, nov 2002, lk 80- 81

Me kuulutame selgelt, et Isa Jumal ja Tema Poeg Jeesus Kristus 
ilmusid poiss Joseph Smithile. ‥

‥ Kogu meie tugevus lasub selle nägemuse paikapidavusel. 
See kas leidis aset või mitte. Kui mitte, siis on see töö pettus. 
Kui jah, siis on see kõige imelisem ja tähtsam töö taeva all.

Mõtisklege selle üle, mu vennad ja õed. Taevad jäid pitsee-
rituks sajanditeks. Head mehed ja naised – tõeliselt suure-
pärased ja imelised inimesed –, keda ei olnud vähe, püüdsid 
korrigeerida, tugevdada ja parandada oma kummardamisviisi 
ja õpetuste kogumit. Ma avaldan neile austust ja lugupida-
mist. Kui palju parem on maailm tänu nende julgele tegut-
semisele. Kuigi ma usun, et nende töö oli inspireeritud, ei 
avatud neile taevaid ega ilmunud Jumal.

Kuid 1820. aastal anti hiilgav vastus palvele, mille tõi kuulda-
vale poiss, kes oli lugenud oma perepiiblist järgmisi Jakoobuse 
sõnu: „Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu 
Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis 
antakse temale” (Jk 1:5).

Sellel ainulaadsel ja imelisel kogemusel lasub selle Kiriku 
paikapidavus.

Kogu kirjapandud usuajaloo vältel pole sündinud midagi 
sellesarnast. Uues Testamendis on ülestähendus Jeesuse ris-
timisest, mil kuuldi Jumala häält ja Püha Vaim laskus alla tuvi 
kujul. Kirgastamise mäel nägid Peetrus, Jakoobus ja Johannes, 
kuidas Issand nende silme ees muudeti. Nad kuulsid Isa häält, 
kuid ei näinud Teda.

Miks ilmusid Isa ja Poeg poisile, kes oli alles laps? Esiteks tulid 
nad, et juhatada sisse kõigi aegade tähtsaim evangeeliumi 
ajajärk, mil kogutakse kõik eelmised ajajärgud kokku ja need 
saavad üheks. ‥

Selles Jumala töös oli tööriistaks poiss, kelle meeli polnud 
inimeste õpetused segi ajanud. Tema meel oli puhas ning ta 
polnud saanud tolle aja kommete kohast haridust.

Lihtne on mõista, miks inimesed seda ülestähendust vastu 
ei võtnud. Seda on pea võimatu mõista. Ent ometi on see nii 
loogiline. Need, kes on tuttavad Vana Testamendiga, teavad, 
mil moel Jehoova tol võrdlemisi lihtsal ajal elanud prohvetite-
le ilmus. Kas saab siis väita, et taeva Jumal ja Tema ülestõus-
nud Poeg ei saa sel väga keerukal maailma ajaloo perioodil 
enam ilmuda? 

Me tunnistame imelisest tõest, et nad mõlemad tõesti tulid, 
et Joseph nägi neid nende täies hiilguses, et nad kõnelesid 
temaga ja et ta kuulis nende sõnu ja pani need kirja.

Ma tundsin kord üht nii- öelda haritlast, kes väitis, et Kirik on 
oma ajaloos kinni. Vastasin talle, et ilma oma ajaloota poleks 
meil midagi. Tõde sellest ainulaadsest ja imelisest sündmusest 
on meie usundi lahutamatu osa.

Ent see hiilgav nägemus oli vaid selle töö sündmusterohke 
algusperioodi sissejuhatus. 

Nagu sellest nägemusest üksi inimkonna Lunastaja olemuse 
ja olemasolu kindlakstegemiseks ei piisaks, järgnes sellele 
Mormoni Raamatu esiletulek. See on miski, mida saab igaüks 
oma käega katsuda. Seda saab lugeda. Selle üle saab palveta-
da, kuna selles on antud lubadus, et Püha Vaim annab tunnis-
tuse selle tõesusest, kui seda tunnistust palve kaudu otsida. ‥

Sellele järgnes püha preesterluse taastamine – esmalt Aaroni 
preesterluse, mille andis käte pealepanemise kaudu Ristija 
Johannes, kes oli ristinud Jordanis Jeesuse.

Seejärel tulid Peetrus, Jakoobus ja Johannes, Issanda apostlid, 
kes andsid sel ajajärgul selle, mille nemad olid saanud Õpe-
tajalt, kellega koos nad kõndisid, nimelt „taevariigi võtmed” 
ja volituse siduda taevas see, mis on seotud maa peal (vt Mt 
16:19).

Edaspidi anti Moosese, Eelijase ja Eelija kaudu veel teised 
preesterluse võtmed.

Mõtisklege selle üle, mu vennad ja õed. Mõelge vaid, kui 
imeline see on.

See on Jeesuse Kristuse taastatud Kirik. Meie oleme inimes-
tena viimse aja pühad. Me tunnistame, et taevad on avatud, 
et eesriided on paotatud, et Jumal on rääkinud ning et Jeesus 
Kristus on end ilmutanud, millele järgnes jumaliku volituse 
andmine. 

Me tunnistame, et taevad on avatud, et eesriided on paotatud, 
et Jumal on rääkinud ning et Jeesus Kristus on end ilmutanud.
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9Kristlike omaduste arendamine

Sissejuhatus
Misjonärid, kes teevad tööd, et kutsuda teisi Päästja juurde,
peaksid püüdma rohkem Tema-sarnaseks saada. Päästja on meie
täiuslik eeskuju ja Ta on õpetanud, et peaksime saama selliseks,
nagu on Tema (vt 3Ne 27:27). Tema lepitus võimaldab meil rohkem

Tema ja Taevane Isa sarnaseks saada. Oluline osa Jeesuse Kristuse
sarnaseks saamisel on õppida, kuidas elas, käitus ja õpetas Tema.
Isiklikult kristlikumaks saada püüdes oleme paremini valmis
teenima Jumalat ja teisi nii misjonil kui ka kogu ülejäänud elu.

Lisaettevalmistus
• Uurige Alma 17:22–37; 18:1–3, 8–10; Moroni 7:45–48 ja Õpetus ja Lepingud 4:1–7.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 115–122, 126.

• Tehke igale õpilasele koopia „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 126 olevast testist
„Minu omadused” (valikuline).

• Valmistuge näitama videot „Christlike Attributes” (2:54), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

• Valmistuge näitama videot „Impressions of Missionaries” (4:32), mille leiab
veebilehelt youtube.com.

Õpetamissoovitused
Kristlike omaduste tähtsus
Paluge õpilastel avada juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 123 ja vaadata fotot
misjonäri nimesildist. Küsige:

• Millised kaks osa sellel sildil kõige enam silma torkavad? (Misjonäri nimi ja Päästja
nimi.)

• Miks on oluline, et te ise seostaksite ennast ja teised seostaksid teid Päästja
nimega?

Paluge õpilastel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 115–116
olevad viis lõiku ja ülejäänud klassil jälgida, kuidas saame võtta vastu kutse järgida
Jeesust Kristust. Kui õpilased on lugemise lõpetanud, küsige:

• Kuidas võtame me vastu Jeesuse Kristuse kutse Teda järgida? (Õpilased peaksid ära
tundma põhimõtte: me võtame vastu Jeesuse Kristuse kutse Teda järgida, kui
saame selliseks, nagu on Tema, ja arendame kristlikke omadusi.)

• Kuidas muudab kristlike omaduste arendamine mind mõjusamaks ja tõhusamaks
Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetajaks?

Paluge igal õpilasel valida „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 116 olevast pühakirjade
uurimise kastist üks pühakirjakoht. Paluge õpilastel valitud kirjakoht läbi lugeda ja
panna tähele, mida on seal Jeesuse Kristuse eeskuju järgimise kohta öeldud. Paluge
õpilastel klassiga jagada, mida nad teada said. Kui paar õpilast on vastanud, küsige:

• Millised on teie meelest Jeesuse Kristuse peamised omadused?
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Jätke aega vastuste
üle mõtisklemiseks.
Klassiliikmete vastused
on suurema
tõenäosusega
põhjalikumad, kui neile
antakse aega, et vastuse
üle järele mõelda.
Näiteks võiksite küsimust
esitades öelda: „Palun
võtke hetk aega, et
mõelda, kuidas vastata,
ja seejärel kuulame teie
vastuseid.”

Näidake videot „Christlike Attributes” (2:54), kus näitlikustatakse mõnda Päästja
omadust. Paluge õpilastel panna tähele, kuidas Päästja jumalikud omadused tema
tegudes – eriti aga suhetes teistega – avaldusid.

Pärast video vaatamist esitage järgmine või sellesarnane küsimus ning veenduge, et
jätate õpilastele vastuste üle mõtlemiseks piisavalt aega:

• Kuidas avaldusid Päästja jumalikud omadused tema tegudes, eriti aga suhetes
teistega?

• Millist mõju avaldasid Jeesuse teod teistele?

Paluge õpilastel jagada enda kõrval oleva õpilasega kogemust, mil kellegi kristlik
käitumine neid mõjutas. Seejärel andke neile hetk aega mõtiskleda küsimuse üle:

• Milliseid videos näidatud kristlikke omadusi sooviksite ise veel rohkem arendada?

Kristlike omaduste arendamine
Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette Õpetus ja Lepingud 4:1–7.

• Kuidas on salmide Õpetus ja Lepingud 4:5–6 kohaselt kristlikud omadused ja
valmidus olla kutsutud tööle omavahel seotud? (Kuigi õpilased võivad kasutada
erinevat sõnastust, peaksid nad mõistma põhimõtet: need, kel on kristlikud
omadused, on valmis tegema Issanda tööd.)

Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 126 olev test „Minu
omadused”. Kui olete neile selle täitmise juhiseid tutvustanud, paluge õpilastel test ära
täita. Hea oleks neile öelda, palju neil selle tegemiseks aega on. Soovi korral võite seda
testi õpilastele ka paljundada. Kui õpilased soovivad testi täita oma isiklikku juhisesse
„Jutlusta minu evangeeliumi”, siis võite paluda neil seda teha hariliku pliiatsiga. Andke
õpilastele selle ülesande tegemiseks piisavalt aega. Seejärel küsige klassi liikmetelt,
mida nad mõistsid ja tundsid, kui ennast selle ülesande käigus hindasid. Vajadusel
võiksite küsida:

• Millised omadused teile selles testis eriliselt silma jäid ja miks?

• Mida te sellest testist õppisite?

Aidake õpilastel kristlikke omadusi paremini mõista, paludes neil valida üks omadus,
mille kohta nad soovivad rohkem õppida, ja seda oma elus täielikumalt rakendada.
Paluge õpilastel leida „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 116–122 üles osa, kus
kirjeldatakse nende valitud omadust. Seejärel andke neile aega, et seda osa ning
sellega seotud pühakirjakohti uurida. Hea oleks neile öelda, palju neil selle tegemiseks
aega on. Kirjutage tahvlile järgmised küsimused, et õpilased võiksid nende üle
lugemise ajal mõtiskleda:

• Milliseid uusi mõtteid teil seoses selle omadusega tekkis?

• Mida peaksite oma südames, meeles ja tegudes muutma, et seda omadust endas
arendada?

• Kuidas mõjutab selle omaduse arendamine teie tõhusust misjonärina?

Kõndige klassis ringi, et näha, kuidas igal õpilasel läheb ja et vastata küsimustele, mis
neil võivad olla tekkinud. Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel tahvlil olevale
esimesele küsimusele vastata.
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Näidake president Dieter F. Uchtdorfi järgmisi sõnu ja paluge õpilastel leida, mida
peaksime president Uchtdorfi sõnul tegema, et kristlikke omadusi arendada:

„Pühakirjades kirjeldatakse mitmeid kristlikke omadusi, mida meil tuleb oma elu jooksul
välja kujundada. ‥ Kristlikud omadused on Jumala annid. Neid ei saa välja kujundada
ilma Tema abita. Üht liiki abi, mida me kõik vajame, on antud meile heldekäeliselt
Jeesuse Kristuse lepituse kaudu. Uskumine Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse
tähendab täielikult Tema usaldamist – toetumist tema lõputu väe, tarkuse ja armastuse

peale. Kristlikud omadused tulevad meie ellu, kui me rakendame oma valikuvabadust ja teeme seda,
mis on õige. ‥ Püüdes saada rohkem Päästja sarnaseks, peame me oma elu ümber hindama
regulaarselt ning toetuma tõelise meeleparanduse kaudu Jeesuse Kristuse teenetele ja Tema lepituse
õnnistustele.” (Kristlikud omadused – tuul meie tiibades. – 2005. a sügisene üldkonverents)

• Mida tähendab, et kristlikud omadused on annid Jumalalt? (Need on annid, mida
ei saa täielikult arendada ilma Jumala abita.)

• Mida saame me president Uchtdorfi sõnul teha, et Jumal meid nende omaduste
arendamisel aitaks? (Tehke kokkuvõte õpilaste vastustest, kirjutades tahvlile
järgmise lause: me võime arendada kristlikke omadusi, parandades meelt,
uskudes Jeesusesse Kristusesse ja toetudes lepitusele.)

• Kuidas meeleparandus ja uskumine lepitusse meil kristlikke omadusi arendada
aitavad? (Usu ja meeleparanduse kaudu kutsume Issandat meid kristlike
omadustega õnnistama. Kui parandame meelt, näitame üles soovi olla kristlikum ja
kutsume oma ellu rohkem Püha Vaimu.)

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Dallin H. Oaksi järgmisi
sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Nefilasi õpetades ütles Päästja, milliseks nad peavad saama. Ta kutsus neid üles
parandama meelt ja saama ristitud, et nad võiksid olla pühitsetud Püha Vaimu
vastuvõtmisega, „et te võiksite seista määrdumata minu ees viimsel päeval!” (3Ne
27:20). Ta võttis oma sõnad kokku, öeldes: „Seepärast, missugused mehed te peaksite
olema? Tõesti, ma ütlen teile, just nagu mina olen” (3 Ne 27:27).

Jeesuse Kristuse evangeelium on plaan, mille kaudu me võime saada nendeks, kelleks Jumala lapsed
peaksid saama. See määrdumata ja täiustatud seisund tuleneb lepingute, talituste ja tegude
vankumatust järgimisest, õigete valikute tegemisest ja pidevast meeleparandusest. „Sest vaata, see
elu on inimestele ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks” (Al 34:32).” (The Challenge to Become. –
Ensign, nov 2000, lk 33)

Küsige:

• Mida peaksime me vanem Oaksi sõnul tegema, et rohkem Jeesuse Kristuse
sarnaseks saada? (Peame sõlmima pühasid lepinguid ja neist kinni pidama, võtma
väärilisena vastu talitused, tegema õigeid valikuid ja parandama meelt.)

Paluge õpilastel võtta lahti Moroni 7:47–48. Selgitage, et kuigi need salmid käsitlevad
ligimesearmastust, õpetavad nad ka kristlike omaduste poole pürgimisest üldisemalt.
Paluge ühel õpilasel need salmid ette lugeda ja teistel jälgida, püüdes leida viise, kuidas
Taevane Isa saaks meid Tema Poja sarnaseks saamisel aidata (vastused peaksid
keskenduma sellele, kui oluline on paluda Taevase Isa abi, et meist võiksid saada
Kristuse „tõelised järgijad”). Rõhutage, et kuna kristlikud omadused on annid Jumalalt,
peaksime me neid arendades paluma Tema abi.
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Õpitu rakendamine.
Rakendamine leiab aset,
kui õpilased 1) võtavad
õpetuse või põhimõtte
oma südames ja meeles
omaks, 2) hakkavad
sellele vastavalt
tegutsema ja elama.
Õpetajad saavad
rakendamisele kaasa
aidata, andes õpilastele
tunnis aega, et selle üle,
mida nad on mõistma
hakanud või tundnud,
mõtiskleda või see üles
kirjutada, ning mõelda
välja konkreetseid
tegevusi, mida nad
peaksid õpitu
ellurakendamiseks ette
võtma.

Selleks, et julgustada õpilasi täna õpitu üle mõtisklema ja seda ellu rakendama,
võiksite paluda neil tuua näiteid, mida võiks tulevane misjonär teha, et arendada seda
omadust, mida nad uurisid. Seejärel andke õpilastele paar minutit aega, et panna kirja
plaan, muuhulgas mõned järjepidevad õiged valikud, mida nad saavad teha, et seda
omadust paremini välja arendada. Julgustage neid oma plaani vanemate või
usaldusväärse sõbraga jagama. Samuti innustage neid, et nad oma plaani elluviimisega
ei viivitaks. Praegu tehtud jõupingutustel võib olla nende misjonikogemusele suur
mõju.

Selle tunniosa lõpetuseks kinnitage õpilastele, et Issand õnnistab neid, kui nad
lepitusse usku rakendavad ja Tema-sarnaseks saada püüavad.

Kristlikud omadused misjonitöös
Kirjutage tahvlile järgmine Esimese Presidentkonna liikme president Dieter F.
Uchtdorfi lause, kes omakorda tsiteeris vanasõna, mida omistatakse pühale
Franciscusele Assisist. Paluge ühel õpilasel see tsitaat ette lugeda.

„Jutlustage evangeeliumi kogu aeg ja vajadusel kasutage ka sõnu” (Oodates Damaskuse teel. – 2011.
a kevadine üldkonverents).

Seejärel võiksite küsida midagi taolist:

• Kuidas saame jutlustada evangeeliumi, kasutamata selleks sõnu?

• Kuidas aitab kristlike omaduste arendamine meil evangeeliumi paremini jutlustada,
olgu siis sõnade kaudu või ilma?

• Mis juhtub inimese südamega, kui teda koheldakse kristlikult? (Tema süda
pehmeneb ja ta on altim evangeeliumi sõnumit kuulama.)

• Miks on misjonäri kristlikel omadustel misjonitöö edukusele nii suur mõju?
(Õpilaste vastustes võib kajastuda järgmine tõde: kristlikel omadustel võib olla
vägev mõju tuua inimesi Päästja juurde.)

Näidake videot „Impressions of Missionaries” (4:32). Paluge õpilastel teha
märkmeid, milliseid omadusi Kirikuga tutvujad misjonäride puhul täheldasid ja millist
mõju need omadused Kirikuga tutvujatele avaldasid.

Küsige pärast video vaatamist:

• Milliseid positiivseid omadusi Kirikuga tutvujad misjonäride puhul välja tõid?

• Miks avaldasid need omadused Kirikuga tutvujatele niivõrd head muljet?

• Mõned Kirikuga tutvujad tõid välja mitte nii häid omadusi. Millist mõju need
omadused Kirikuga tutvujatele avaldasid?

• Kuidas saaksid misjonärid mitte jätta endast halba muljet?

Selleks et näitlikustada, kuidas aitavad kristlikud omadused misjonäridel valmistada
inimesi ette evangeeliumi vastu võtma, paluge ühel õpilasel võtta kokku lugu
Ammonist, kes püüdis jutlustada evangeeliumi laamanlaste seas. Jagage õpilased nelja
rühma ja määrake igale rühmale üks järgmistest pühakirjakohtadest. Paluge õpilastel
neile antud salmid endamisi läbi lugeda ja leida üles kristlikud omadused, mis paistsid
silma Ammoni puhul.

Alma 17:22–25
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Alma 17:28–31

Alma 17:33–37

Alma18:1–3, 8–10

Kui õpilastel on olnud lugemiseks piisavalt aega, arutage klassiga järgmiste küsimuste
üle:

• Millised kristlikud omadused loetud salmides Ammoni puhul silma paistsid?

• Kuidas mõjutasid Ammoni loomuomadused neid, keda ta õpetas?

• Mil viisil võiksid tänapäeva misjonärid Ammoni eeskuju järgida?

Paluge õpilastel mõelda kellegi peale, kelle puhul nad on täheldanud kristlikke
omadusi. Küsige:

• Kuidas on see inimene teid oma kristliku käitumisega mõjutanud?

Kaaslasega teenimine
Tuletage meelde, et misjonärid kutsutakse alati teenima koos kaaslasega. Paluge
õpilastel tuua välja võimalikke katsumusi, mis võivad kaaslasega koos töötades
ilmneda. Küsige õpilastelt:

• Miks teenivad misjonärid paaridena?

Selleks et aidata õpilastel mõista, et misjonärid teenivad paaridena, kuna see on
Issanda ettenäidatud viis, lugege neile ette Õpetus ja Lepingud 42:6 ja 2. korintlastele
13:1. Seejärel küsige:

• Miks on oluline, et misjonäride suhtumine oma kaaslasesse ja käitumine tema
suhtes oleks kristlik? (Vt ÕL 38:24–25, 27.)

Näidake Esimese Presidentkonna liikme vanem James E. Fausti (1920–2007) järgmisi
sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda:

„Ärge kunagi minge oma misjonikaaslasega tülli. Mõnest misjonikaaslasest saavad teie
eluaegsed sõbrad. Olge selline kaaslane, kellega tahaksite ise koos olla. Olge suhetes
oma kaaslastega isetu. Kui tekib tüli, siis Issanda Vaim lahkub, hoolimata sellest, kes on
süüdi. Igaüks meist on ainulaadsete tugevuste ja talentidega isiksus, teist meiesarnast
pole kogu maailmas. Igaühel meist on nõrkusi. Harmooniliste misjonikaaslastena

toimitakse kui üks meeskond – selles, milles üks on nõrk, on teine tugev.” (What I Want My Son to
Know before He Leaves on His Mission. – Ensign, mai 1996, lk 41)

• Mis president Fausti sõnul juhtub, kui misjonikaaslaste vahel on tüli? (Vt ka 3Ne
11:29.)

• Kuidas võivad need omadused, millest oleme õppinud, aidata misjonikaaslastel
vältida tülisid ja olla omavahelistes suhetes harmoonilisemad? (Aidake õpilastel
mõista põhimõtet: kui misjonikaaslaste suhtumine ja käitumine on teineteise
suhtes kristlik, siis õnnistatakse neid Vaimuga.)

• Miks muudab harmooniline suhe misjonikaaslased evangeeliumi jutlustamisel
tõhusamaks?
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Soovi korral võite lugeda ette viis lõiku väljaandest „Missionary Handbook” lk 29–30
alapealkirja alt „Your Companion” (leiate selle osast „Relationships with Others”).
Seejärel küsige:

• Kuidas olete kasutanud mõnda nendes lõikudes peituvat põhimõtet, et muuta
paremaks oma suhteid mõne pereliikme või sõbraga?

Lõpetuseks kutsuge õpilasi üles tunnistama Kristusest ja sellest, kui oluline on saada
selliseks, nagu on Tema.

Üleskutse
Aidake õpilastel mõista, et kristlike omaduste arendamine nõuab nii Issanda abi kui ka
isiklikke pingutusi. Kutsuge õpilasi üles valima vähemalt ühte järgmistest tegevustest,
mis aitaks neil saada rohkem selliseks, nagu on Päästja:

• Valige juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” 6. peatükist välja üks kristlik omadus,
mille kohta rohkem uurida, kasutades pühakirju, Pühakirjajuhti ja muid materjale.
Tehke plaan, kuidas seda omadust oma elus täielikumalt rakendada. Rääkige oma
plaanist vanemate või usaldusväärse sõbraga.

• Mõelge, mida saaksite teha, et oma perekonna, sõprade (nii liikmetest kui ka
mitteliikmetest sõprade) ja Kiriku juhtide suhtes kristlikum olla. Kirjutage üles
konkreetsed mõtted, mis teil on tekkinud ja viige need selle nädala jooksul ellu.

• Seadke eesmärke, kuidas valmistuda, et vältida tülisid, mis teil oma tulevase
misjonikaaslasega võivad tekkida.

• Leidke viise, kuidas pereliikmete ja sõprade vastu armastust näidata ja kuidas neid
kannatlikult ja ligimestarmastavalt teenida.
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10Päästmisplaani õpetamine (1.
osa)

Sissejuhatus
Päästmisplaan on Taevase Isa õnneplaan Tema laste jaoks. Selle
keskmeks on Jeesuse Kristuse lepitus ja see õpetab, miks meil on
vaja lepitust. Taevase Isa plaan vastab ka küsimustele „Kust ma
tulin? Mis on minu elu eesmärk? Ja kuhu ma lähen pärast surma?”.

Tulevased misjonärid peaksid päästmisplaaniga seotud õpetusi
hästi mõistma ja olema valmis neid lihtsalt selgitama ja neist väega
tunnistama.

Lisaettevalmistus
• Uurige 2. Nefi 2:22–25; Alma 12:32–34; Moosese 1:39.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 48–50.

• Valmistuge näitama videot „A God Is Our Father” (3:05), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

• Valmistuge näitama videot „The Plan of Salvation” (4:30), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

Õpetamissoovitused
Elu enne maa peale tulekut: Eesmärk ja plaan, mis Jumalal meie jaoks on
Soovi korral võite alustada tundi, lauldes koos klassiga kirikulaulu „Olen Jumala laps”.
Paluge õpilastel tunni alguses lugeda endamisi läbi laulu „Olen Jumala laps” esimese
salmi sõnad. Paluge neil tähele panna, milliseid õpetusi ja põhimõtteid nad sealt
leiavad.

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.
Juhatage, aidake
mul leida õige tee.
Elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.
(Olen Jumala laps, Kiriku lauluraamat, lk 58.)

NB! Teine võimalus on näidata tunni alguses videot „God Is Our Father” (3:15). Arutage videot lühidalt
ja paluge siis klassil laulda laulu „Olen Jumala laps”.

Hetke pärast paluge õpilastel selgitada, milliseid olulisi õpetusi ja põhimõtteid nad
sellest kirikulaulust leidsid. Vajadusel küsige:

• Kus me selle laulu sõnade kohaselt enne maa peale tulemist elasime?

• Mis on nende laulusõnade kohaselt meie elu eesmärk?

Selgitage õpilastele, et misjonäridena on neil võimalus õpetada, mis on elu eesmärk.
Paluge ühel õpilasel lugeda ette kaks esimest lõiku pealkirja alt „Elu enne maa peale
tulekut: eesmärk ja plaan, mis Jumalal on meie jaoks” (Jutlusta minu evangeeliumi, lk
48).
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Võite jagada ka järgmisi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri
sõnu:

„Sügavaim tõde, mille taastamisel saime, on teadmised meie surelikkusele eelnenud
elust. Seda tõde ei tea ega õpeta ükski teine kirik. See õpetus on antud kõigest
visandina, kuid peamised tõsiasjad tulevad ilmutustes piisavalt sageli kordamisele, et
meile teatud põhitõdesid kinnitada” (Our Father’s Plan, 1984, lk 14).

Küsige:

• Kuidas aitab teadmine surelikkusele eelnevast elust ja sellest, et elasime
vaimulastena koos Taevase Isaga, anda meie elule surema tähenduse? (Kui õpilased
vastavad, võite soovi korral rõhutada järgmist põhimõtet: Kui mõistame, et oleme
Taevase Isa lapsed, omandab meie elu maa peal suurema tähenduse.)

Aidake õpilastel seda põhimõtet paremini mõista, näidates neile videot „God Is
Our Father” (3:05) ja paluge õpilastel kuulata, milliseid õnnistusi videos kõnelevad
inimesed välja toovad.

Pärast video vaatamist küsige õpilastelt:

• Milliseid õnnistusi on videos kõnelenud inimeste sõnul teadmine, et nad on Jumala
lapsed, neile toonud?

• Kuidas on teadmine, et olete Jumala lapsed, teie elu mõtestanud?

Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 48 neli
viimast lõiku. Juhendage klassi pöörama tähelepanu õpetustele ja põhimõtetele, mis
õpetavad, milline eesmärk Jumalal oma laste jaoks on ja mis rolli mängib selle
eesmärgi saavutamisel päästmisplaan. Seejärel küsige:

• Mida on Jumala plaan mõeldud Tema laste heaks tegema? (Õpilaste vastustest võib
välja kooruda õpetus, et päästmisplaan annab igale Jumala lapsele võimaluse
nautida surematuse ja igavese elu õnnistusi. Vajadusel viidake terminite
surematus ja ülendus definitsioonidele, mille leiate juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 58. Rõhutage, et igavene elu on selline elu, mida elab Jumal.)
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Päheõppimine
Päheõppimine aitab
õpilastel valitud
kirjakohti mõistma ja
armastama hakata. See
suurendab ka
tõenäosust, et Püha Vaim
tuletab neid salme neile
vajaduse korral meelde
(vt Jh 14:26). Kui palute
õpilastel pühakirjakohti
pähe õppida, olge oma
ootustes ettevaatlik,
arvestades iga õpilase
võimeid ja olukorda.
Õpilasi ei tohiks panna
piinlikkust tundma või
liigselt muretsema, kui
nad ei suuda salme pähe
õppida.

Selleks et aidata õpilastel seda õpetust mõista, paluge neil lugeda läbi ja õppida pähe
pühakirjakoht Moosese 1:39. Kui neil on olnud aega, et salm meelde jätta ja see peast
ette lugeda, küsige:

• Kuidas mõjutab see, kui õpetada Kirikuga tutvujatele, et Jumala eesmärk on tuua
meile surematust ja igavest elu, valikuid, mida nad iga päev teevad?

Andke õpilastele hetk aega, et nad võiksid mõtiskleda, millist rolli mängivad Taevase
Isa töös „tuua inimesele surematus ja igavene elu” misjonärid (Ms 1:39). Paluge
õpilastel vahetada mõtteid mõne teise õpilasega või panna oma mõtted kirja
pühakirjapäevikusse.

Loomine ja meie füüsiline keha
Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 49 olev lõik
„Loomine”. Paluge õpilastel panna tähele, kui olulisel kohal loomine on Jumala
päästmisplaanis. Seejärel küsige:

• Miks on meie arvates maailma loomine Jumala päästmisplaani oluline osa?
(Selleks et areneda ja saada selliseks nagu Jumal, pidi igaüks meist saama
keha, et võiksime läbida maapealse prooviaja.)

Aidake õpilastel mõista, kui tähtis on saada füüsiline keha, näidates või lugedes neile
ette mõtte, mille avaldas õde Susan W. Tanner, kui teenis Noorte Naiste üldjuhatajana.
Paluge õpilastel tähele panna, miks tekitas füüsilise keha saamine meis elevust.

„Oma surelikkusele eelnevas asupaigas me saime teada, et keha on üks osa Jumala
suurest õnneplaanist meie jaoks. Nagu on kirjas perekonna läkituses: „Surelikkusele
eelnevas maailmas tundsid ja kummardasid ‥ vaimupojad ja -tütred Jumalat ‥ kui oma
Taevast Isa ning võtsid vastu Tema plaani, mille kaudu võivad Tema lapsed saada
füüsilise keha ning saada maapealne kogemus täiuslikkuse poole arenemiseks, ja lõpuks

saavutada oma jumalik eesmärk igavese elu pärijatena.” Tegelikult me lausa „tõstsime rõõmukisa” (Ii
38:7), et saame osa sellest plaanist.

Miks me olime nõnda elevil? Me mõistsime igavesi tõdesid oma keha kohta. Me teadsime, et meie
keha saab olema tehtud Jumala näo järgi. Me teadsime, et meie keha hakkab olema koduks meie
vaimule. Me mõistsime samuti, et meie kehad kogevad valu, haigusi, võimetust ja kiusatusi. Kuid me
tahtsime, isegi kärsitult, võtta vastu need väljakutsed, sest me teadsime, et vaid siis, kui meie vaim on
lahutamatult seotud mateeriaga, võime me saada oma Taevase Isa sarnaseks (vt ÕL 130:22) ja „saada
rõõmu täiuse” (ÕL 93:33).” (Keha pühadus. – 2005. a sügisene üldkonverents)

Seejärel küsige:

• Mis olid need tõed, mida me surelikkusele eelnevas elus mõistsime, mis meis
maailma tuleku ja füüsilise keha saamise suhtes elevust tekitasid?

• Miks olime valmis ja tahtsime innukalt tulla maailma, kuigi teadsime, et võime
seista surelikkuses silmitsi raskustega?

Andke õpilastele aega mõtiskleda järgmise küsimuse üle: Kuidas selgitaksite Kirikuga
tutvujale, mil viisil aitab surelik kogemus meil areneda ja saada rohkem selliseks, nagu
on Taevane Isa? Kui aeg lubab, paluge neil lugeda pühakirjakohti, mis on välja toodud
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 49 olevas pühakirjade uurimise kastis, mis asub
pealkirja „Loomine” all. Paari minuti pärast paluge õpilastel selgitada enda kõrval
istuvale õpilasele, kuidas nad sellele küsimusele vastaksid.
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Valikuvabadus ning Aadama ja Eeva langemine
Kirjutage tahvlile pealkirjad:

Mida Aadam ja Eeva Eedeni aias teha
said?

Mida Aadam ja Eeva Eedeni aias teha ei
saanud?

Paluge õpilastel uurida pühakirjakohta 2. Nefi 2:22–25 ja „Jutlusta minu evangeeliumi”
lk 49 olevat osa „Valikuvabadus ning Aadama ja Eeva langemine”. Paluge poolel klassil
koostada lugemise ajal nimekiri asjadest, mida Aadam ja Eeva Eedeni aias teha said
(nad võisid elada igavesti süütuse seisundis, nad võisid kasutada oma valikuvabadust,
et langetada otsuseid). Ülejäänud poolel klassil paluge koostada lugemise ajal nimekiri
asjadest, mida Aadam ja Eeva Eedeni aias teha ei saanud (nad ei saanud areneda ega
kogeda vastandlikkust, nad ei saanud kogeda rõõmu, kurbust ega valu, nad ei saanud
patustada, nad ei saanud kogeda haigusi ega kannatusi, nad ei saanud seal lapsi).
Mõni minut hiljem paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Võiksite paluda ühel
õpilasel klassiliikmete vastused tahvlile kirjutada.

Juhtige õpilaste tähelepanu juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 49 välja toodud
terminitele füüsiline surm ja vaimne surm. Ilmselt mõistavad kõik õpilased, et füüsiline
surm tähendab füüsilise keha surma. Aidake neil mõista, et vaimne surm tähendab
eraldatust Jumala juurest. Mõlemat liiki surmad on Aadama langemise tagajärjed. Me
saame mõlemat liiki surmast jagu ainult Jeesuse Kristuse lepituse kaudu.

Te võite aidata õpilastel langemise tähtsust päästmisplaanis paremini mõista, näidates
neile järgmist president Joseph Fielding Smithi (1876–1972) tsitaati ning paludes ühel
õpilasel see klassile ette lugeda:

„Kui Aadam Eedeni aiast välja aeti, määras Issand talle kohtuotsuse. Mõnede arvates oli
see kohtuotsus midagi hirmsat. Kuid see pole nii, see oli õnnistus. Ma ei arva, et seda
saab üldse mingiks karistuseks pidada kas või varjatud kujul.

Selleks et inimkond päästetud ja ülendatud saaks, on neil vaja saada selles maailmas
keha, kogemused ja väljaõpe, mida võib omandada ainult surelikkuses. Issand on

öelnud, et tema töö ja hiilgus on „tuua inimesele surematus ja igavene elu” (Ms 1:39). Ilma
surelikkuseta jääks see õnnistus saamata. Seega luuakse maailmasid ja täidetakse need Jumala
lastega ning neile antakse võimalus läbida surelik eksistents, kaasas valikuvabaduse hinnaline and.
Selle anni kaudu valivad nad kas head või halba ja saavad sellele vastavalt eesseisvas igavikus tasu.
Me oleme siin surelikus elus tänu Aadama üleastumisele. ‥

Inimese langemisest sai varjatud õnnistus ja vahend, mille kaudu saavutada Issanda eesmärk inimesi
arendada, mitte kammitseda.” (Doctrines of Salvation. Koost Bruce R. McConkie, 3-köiteline,
1954–1956, 1. kd, lk 113–114)

Seejärel küsige:

• Miks on sobilik näha Aadama ja Eeva langemises Jumala päästmisplaani ülimalt
tähtsat osa? (Aadama ja Eeva langemine võimaldas Jumala vaimulastel saada
füüsiline keha ja areneda, et saada selliseks, nagu on Tema.)

Paluge õpilastel vaadata üle juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 50 olev osa
„Langemisest õpetamine”. Seejärel paluge õpilastel langemist puudutavat õpetust oma
sõnadega kõrvalistujale selgitada.
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Meie maapealne elu
Näidake videot „The Plan of Salvation” (4:30) ja laske ühel õpilasel lugeda ette

järgmine Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri tsitaat. Paluge
õpilastel leida viise, mille poolest sümboliseerib päästmisplaani kolmevaatuseline
näidend:

„Kolmeosalist lunastusplaani võiks võrrelda suurejoonelise kolmevaatuselise
näidendiga. Esimene vaatus kannab pealkirja „Surelikkusele eelnev elu”. Pühakirjad
kirjeldavad seda kui meie esimest seisundit (vt Jd 1:6; Aabr 3:26, 28). Teine vaatus, mis
vältab sünnist ülestõusmiseni, on „Teine seisund”. Ja kolmanda vaatuse pealkiri on „Elu
pärast surma” või „Igavene elu”.

Meie oleme surelikkuses justkui näitlejad, kes astuvad lavale niipea kui eesriie teise vaatuse alguses
üles tõstetakse. Oleme esimesest vaatusest ilma jäänud. Käsikiri sisaldab paljusid omavahel põimunud
teemasid ja allteemasid, nii et raske on selgusele jõuda, kes kellega ja mis millega seotud on, kes on
kangelased ja kes pahalased. Asja teeb veelgi keerulisemaks see, et me ei ole pelgalt pealtvaatajad –
ka meie oleme osa näitetrupist, kogu selle tegevustiku keskel!

Osana igavesest plaanist on meie mälestused surelikkusele eelnevast elust ehk esimesest vaatusest
eesriidega varjatud. Kuna me tuleme surelikkusesse teise vaatuse alguses, esimest vaatust
mäletamata, pole ka ime, et meil on raske toimuvast aru saada. ‥

Kui arvate, et teid ootavad teises vaatuses ees vaid jõudeelu, rahu ja õndsus, siis peate küll pettuma.
Te ei mõista, mis toimub ja miks on asjad nii, nagu nad on.

Kuid pidage meeles! Rida „ja nad elasid õnnelikult igavesti” pole kunagi kirjutatud teise vaatusesse.
Need sõnad kuuluvad kolmandasse vaatusesse, kui müsteeriumid on lahendatud ja õiglus jalule
seatud. ‥

Selle suurejoonelise näidendi, kõigi aegade suurima draama, jaoks on olemas ka midagi käsikirja
taolist. Selles tuuakse välja, kuigi lühidalt, mis toimus esimeses vaatuses – surelikkusele eelnevas elus.
Kuigi see pole just kuigi üksikasjalik, saab selle kaudu selgeks kõige eesmärk ja see kirjeldab
sündmustikku piisavalt, et aidata teil mõista, milles elu seisneb.

Selleks käsikirjaks, nagu te peaksite juba taibanud olema, on pühakirjad – ilmutused. Lugege neid.
Uurige neid. Need selgitavad, kes on inimene, miks Jumal temast hoolib ja miks on meid tehtud „pisut
alamaks Jumalast” ent ometi pärjatud „au ja austusega” (Ps 8:4–5).

Pühakirjad kõnelevad tõtt. Neist võite õppida piisavalt kõigi kolme vaatuse kohta, et hoida õiget kurssi
ja saada elus juhatust. Need ilmutavad, et „teiegi olite algul Isa juures; see, kes on Vaim, nimelt tõe
Vaim;

ja tõde on teadmine asjadest, nii nagu need on ja nagu need olid ja nagu need saavad olema.” (ÕL
93:23–24)” (Boyd K. Packer. The Play and the Plan. – KHS-i küünlavalgusõhtu, 7. mai 1995, lk 2–3;
si.lds.org)

Seejärel võiksite küsida:

• Mil viisil sümboliseerib kolmevaatuseline näidend mõnd päästmisplaani osa?

• Miks on selle analoogia järgi paljudel inimestel raske maise elu eesmärki mõista?

• Kust võime selle analoogia kohaselt leida selle suurejoonelise kolmevaatuselise
näidendi käsikirja?

• Kuidas aitavad pühakirjad Jumala lastel paremini mõista, milline on nende eesmärk
Jumala plaanis?

Selgitage õpilastele, et kui misjonärid õpetavad päästmisplaani, aitavad nad Kirikuga
tutvujatel paremini mõista, mis on surelikkuse eesmärk ja kuidas minna tagasi, et elada
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koos Taevase Isaga (vt Al 12:32–34). Paluge õpilastel lugeda läbi „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 50 olev osa „Meie maapealne elu”. Kui õpilastel on olnud piisavalt
aega lugeda, küsige:

• Kuidas selgitaksite paari lausega selle elu eesmärki?

Öelge õpilastele, et Kirikuga tutvujatel on oluline mõista, et ettevalmistus Jumala
juurde naasmiseks sõltub otsustest, mida maapealse elu jooksul teeme. Otsused
pidada Jumala käske aitavad meil Taevasele Isale ligineda, samas Jumala käskude
rikkumine takistab meid Tema juurde minemast. Kirjutage tahvlile:

Patu tagajärjed:

Seejärel küsige:

• Millised on patu tagajärjed? (Vajadusel innustage õpilasi vaatama üle „Jutlusta
minu evangeeliumi” lk 50 oleva osa „Meie maapealne elu” teine lõik. (Kuigi nad
võivad kasutada erinevaid sõnu, peaksid õpilased mõistma järgmisi tõdesid: Patt
teeb meid õnnetuks ja toob endaga süü- ja häbitunde. Patu tõttu ei ole me
enam puhtad ega väärilised, et naasta Jumala juurde. Patt takistab meid Taevase Isa
juurde naasmast, välja arvatud juhul, kui saame oma patu andeks.)

• Kuidas aitab patu tagajärgede mõistmine Kirikuga tutvujatel valmistuda võtma
vastu sõnumit lepitusest?

Tuletage õpilastele meelde, et selles elus kogevad kõik vaimset surma – me oleme
Jumala juurest eraldatud. Küsige õpilastelt:

• Kuidas aitab Jeesuse Kristuse evangeelium meil vaimsest surmast üle saada ja
Jumala juurde naasta? (Kui õpilased vastavad, võite neilt soovi korral küsida, kuidas
aitavad usk Jeesusesse Kristusesse, meeleparandus, ristimine vee alla kastmise teel
ja Püha Vaimu and eraldivõetuna meil langemise tagajärgedest üle saada ja Jumala
juurde naasmiseks valmistuda.)

On väga oluline, et õpilased saaksid võimaluse selles tunnis käsitletud päästmisplaani
eri osade selgitamist harjutada. See aitab neil paremini mõista õpetusi ja põhimõtteid,
mida nad Kirikuga tutvujatele õpetavad.

Jagage õpilased paaridesse. Andke neile piisavalt aega, et paarilised saaksid valmistada
õpetamiseks ette viie- kuni kümneminutilise õppetunni teemal „Mis on meie
maapealse elu eesmärk?” Las õpilased vaatavad üle „Jutlusta minu evangeeliumi” lk
49–50 oleva materjali, muuhulgas pühakirjade uurimise kastis välja toodud
pühakirjakohad. Juhul kui neil on olemas misjonäride brošüür „Päästmisplaan”,
võiksid nad uurida sealt lk 2–9. Kui õpilased valmistuvad, kõndige klassis ringi ja
aidake neil valmistada päästmisplaani eri osade kohta ette lihtsaid ja lühikesi selgitusi.
Kinnitage veelkord, et nende õpetus on vägevam, kui nad kasutavad sõnumi osana
pühakirjasalme ja tunnistavad käsitlusel olevatest õpetustest ja põhimõtetest.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, et materjal üle vaadata ja lühike õppetund ette
valmistada, määrake iga paar mõnda teist paari õpetama. Seejärel vahetage pooli, nii et
igal paaril oleks võimalus õpetada. Kui kõik paarid on õpetamise lõpetanud, paluge
neil arutada õpilastega, keda nad õpetasid, järgmisi küsimusi:

• Mida tegid õpetajad hästi?

• Millised meetodid oleksid muutnud ettekande veelgi tõhusamaks?
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Jätkuv areng. Nii
õpetajad kui ka
misjonärid peavad
õppima tõhusa
õpetamise põhimõtteid ja
rida rea peale
omandama tõhusa
õpetamise oskusi
uurimise, usu,
harjutamise ja kogemuse
kaudu. Iga misjonäri
eesmärk peaks olema
esindada maailma
Päästjat nii hästi kui
võimalik ja olla Jumalalt
tulnud õpetaja (vt Jh
3:2). Need, kes iga päev
Issandat appi hüüavad,
tunnevad Tema abi, kui
püüavad üha paremaks
saada.

Kui igal paaril on olnud võimalus õpetada ja oma õpetamist hinnata, paluge
klassiliikmetel tekkinud mõtteid ka ülejäänud klassiga jagada.

Tunni lõpetuseks kirjutage tahvlile järgmine lause ja paluge õpilastel mõtiskleda,
kuidas suurendavad need põhimõtted nende soovi misjonil teenida:

Igaüks, keda te kohtate, on Taevase Isa laps, keda Ta armastab.

Igaüks, keda te kohtate, kannab endaga koormat, mis on tekkinud pattude tagajärjel,
mida pole Kristuse puhastava lepituse kaudu eemaldatud.

Paluge paaril õpilasel rääkida, mida nad tunnevad, kui nende lausete üle mõtlevad.
Soovi korral võite tunni lõpus küsida õpilastelt, kas keegi neist sooviks klassile
päästmisplaani puudutavatest õpetustest tunnistada.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles päästmisplaani paremini mõistma ja oma õpetamisoskusi
arendama, valides ühe järgmistest tegevustest, mille kallal klassiväliselt töötada:

• Vaadake üle „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 58–59 olevad võtmesõnad. Harjutage
iga termini oma sõnadega selgitamist, kasutades selleks lihtsaid ja tõeseid lauseid.

• Vaadake üle „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 49–50 olevad pühakirjade uurimise
kastide kirjakohad. Valige paar pühakirjasalmi, mida sooviksite päästmisplaani eri
osade õpetamisel kasutada, ja märkige need oma pühakirjades ära. Soovi korral
võite nendest paar tükki pähe õppida.

• Tehke enda jaoks valmis päästmisplaani õpetamise kondikava. Soovi korral võite
selleks kasutada õpetamissoovitusi, mille leiate juhisest „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 55–58.

• Mõtelge ajale, mil teadmine päästmisplaanist on teie elu õnnistanud. Kirjutage
selle kogemuse kokkuvõte oma pühakirjapäevikusse või jagage seda sõbraga.
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11 Päästmisplaani õpetamine (2.
osa)

Sissejuhatus
Päästmisplaani kohaselt on Aadama langemise tagajärgedest üle
saamiseks vaja Päästjat. Tänu Päästja lepitusele võime surmast,
patust ja kannatustest jagu saada. Peale selle võime tõusta üles ja
õigemeelsed võivad naasta Jumala juurde ning saada selliseks,

nagu on Tema. Tulevased misjonärid peaksid päästmisplaaniga
seotud õpetusi hästi mõistma ja olema valmis neid lihtsalt
selgitama ja neist väega tunnistama.

Lisaettevalmistus
• Uurige Jesaja 53:3–5; 1. korintlastele 15:20–22; Alma 7:11–13; Alma 11:42–44; Alma

34:8–9; ja Õpetus ja Lepingud 19:15–19.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51–54.

• Valmistuge näitama videot „For God So Loved the World” (4:48), mille leiab
veebilehelt LDS.org.

Õpetamissoovitused
Jeesuse Kristuse lepitus
Kirjutage enne tunni algust tahvlile tsitaat:

„[Johannese 3:16] võtab kokku kogu päästmisplaani” (vanem Bruce R. McConkie).

Tunni alguses paluge õpilastel endamisi läbi lugeda pühakirjakoht Johannese 3:16 ja
mõtiskleda, kuidas see salm „võtab kokku kogu päästmisplaani”.

Kui õpilastel on olnud mõtisklemiseks piisavalt aega, paluge neil arutleda, kuidas see
pühakirjakoht kogu päästmisplaani kokku võtab. Vajadusel lugege ette
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Bruce R. McConkie (1915–1985)
kogu tsitaat:

„See on ilmselt kõige kuulsam ja vägevam salm, mis on pühakirjadesse kunagi kirja
pandud. See võtab kokku kogu päästmisplaani, liites üheks Isa, Poja, lepitusohvri,
õigemeelsete tegude eelduseks oleva usu temasse ja igavese ülenduse, mis lõpuks
ustavatele osaks saab.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3-köiteline, 1965–1973,
1. kd, lk 144)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51–52 olev osa
„Lepitus”. Seejärel küsige:

• Kuidas võtaksite ühe lausega kokku, miks on Jeesuse Kristuse lepitusohver Jumala
iga lapse jaoks nii tähtis? (Õpilaste vastustest peaks välja tulema õpetus, et Jeesuse
Kristuse lepitus võimaldas meil saada jagu pattulangemise tagajärgedest.)

• Millised on langemise tagajärjed, mida me kõik kogeme? (Peamisteks
tagajärgedeks on 1) füüsiline surm, 2) patt ja vaimne surm (eraldatus Jumala
juurest) ja 3) kannatused ja kurbus.)
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Õpetuse või põhimõtte
õigsuse ja tähtsuse
tunnetamine. Kuigi
õpilased võivad
evangeeliumi
põhimõtteid ja õpetusi
ära tunda ja mõista, ei
pruugi nad olla
motiveeritud neid
rakendama, kui pole
Vaimu kaudu nende
õigsust ja tähtsust
tundnud.

Kui õpilased vastavad, võite soovi korral kirjutada nende vastused tahvlile pealkirja alla
„Langemise tagajärjed”. Seejärel täitke paremal pool ära tulp „Kuidas lepitus
langemise tagajärgedest jagu saab” (või näidake seda tabelit mõnel muul moel):

Langemise tagajärjed Kuidas lepitus langemise tagajärgedest jagu saab

Füüsiline surm 1. korintlastele 15:20–22

Alma 11:42–45

„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51 „Lepitus”, 2. lõik

Patt ja vaimne surm Alma 34:8–9.

Õpetus ja Lepingud 19:15–19

„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51–52 „Lepitus”, 3.–5. lõik

Kannatused ja kurbus Jesaja 53:3–5

Alma 7:11–13

„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 51–52 „Lepitus”, 6. lõik

Jagage klass kolmeks ja määrake igale rühmale vastavalt üks kolmest tabelireast, et
selles olevaid pühakirjakohti uurida. Paluge õpilastel olla valmis rääkima, kuidas aitab
uuritud materjal selgitada, mil moel Jeesuse Kristuse lepitus langemise tagajärgedest
jagu saab. Öelge õpilastele, et tabelis olevad pühakirjakohad on vaid mõned paljudest
salmidest, mida võiks lepituse õpetuse näitlikustamiseks kasutada, ja et nad peaksid
selle õpetuse paremaks mõistmiseks veel pühakirjakohti lisaks lugema. Kui olete neile
uurimiseks piisavalt aega andnud, paluge igast rümast paaril õpilasel klassile selgitada,
mida nad uurisid ja kuidas see aitab meil mõista, mil viisil võib lepitus meid õnnistada.

Andke õpilastele paar minutit aega, et panna kirja paar lauset, mis võtavad kokku,
mida nad tahaksid Kirikuga tutvujatele Jeesuse Kristuse lepituse kohta õpetada. Paari
minuti pärast võiksite paluda mõnel õpilasel kirjapandut klassiga jagada.

Selleks et õpilased võiksid Vaimu kaudu Jeesuse Kristuse lepituse õigusust ja
olulisust tunda, näidake neile videot „For God So Loved the World” (4:48). Paluge
õpilastel tähele panna, mil moel näitas Jeesus Kristus maailmale oma armastust.

Küsige pärast video vaatamist:

• Mil moel näitas Jeesus Kristus oma armastust teiste vastu?

• Kuidas aitab see video teil Päästja teenimistööd ja lepitavat missiooni rohkem
hinnata?
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Õpilaste tunnistused.
Te võite aidata õpilastel
tunda end tunnistamisel
kindlamana, andes neile
selleks tunnis sageli
võimalusi.
Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumi juhataja Boyd
K. Packer on õpetanud:
„Tunnistus tuleb leida
tunnistust jagades! ‥
Üks asi on saada
tunnistus sellest, mida
oled lugenud või kuulnud
kedagi ütlevat. ‥ Aga
hoopis midagi muud on
see, kui Vaim su rinnas
kinnitab, et see, millest
sina tunnistasid, on
tõde.” (The Candle of the
Lord. – Ensign, jaan
1983, lk 54–55)

Paluge õpilastel vaadata pühakirjapäevikust üle, mida nad soovisid Kirikuga tutvujale
Jeesuse Kristuse lepituse kohta õpetada. Andke neile veel paar minutit, et panna mõne
lausega lisaks kirja kokkuvõte, mida nad Jeesuse Kristuse lepituse kohta usuvad ja
millest saavad tunnistada. Mõne minuti pärast määrake õpilased paaridesse ja laske
neil rollimängu käigus läbi proovida, kuidas nad tunnistaksid Jeesuse Kristuse
lepitusest Kirikuga tutvujale.

Kui kõigil õpilastel on olnud võimalus see roll läbi proovida, võtke see õppetunni osa
kokku, küsides:

• Miks on oluline, et misjonärid jagaksid regulaarselt oma tunnistust Jeesusest
Kristusest neile, keda nad õpetavad? (Te võite rõhutada, et üks Püha Vaimu rolle on
tunnistada Jeesusest Kristusest (vt Jh 15:26; 3Ne 11:32). Seega, kui nad tunnistavad
teistele Jeesusest Kristusest, kutsuvad nad Püha Vaimu neile, keda me õpetame,
kinnitama, et meie tunnistus on õige.)

Innustage õpilasi mõtisklema, mida nad saaksid teha, et olla Jeesuse Kristuse ja Tema
lepituse eest tänulikumad ja saada Temast ja Tema lepitusest tugevam tunnistus.
Kinnitage õpilastele, et kui nad oma tunnistust Päästjast tugevdavad, on nad paremini
valmis teisi Kristuse juurde kutsuma.

Meie igavene saatus
Juhtige õpilaste tähelepanu juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 54 olevale
skeemile pealkirjaga „Päästmisplaan”. Paluge õpilastel seda skeemi uurida ja seejärel
joonistada sellest omaenda versioon, ilma et nad juhise „Jutlusta minu evangeeliumi”
näidist vaataksid. Nende enda skeemi kuju pole oluline, peaasi, et see sisaldaks
päästmisplaani peamisi osi. Tuletage õpilastele meelde, et misjonärid peavad olema
võimelised päästmisplaani peamisi osi lihtsate sõnadega Kirikuga tutvujale selgitama.

Selleks et aidata õpilastel mõista „Jutlusta minu evangeeliumi” 2. õppetunni viimase
kolme osa sisu (lk 52–53), paluge neil võtta paar minutit aega, et need osad läbi lugeda
ning leida üles õpetused ja põhimõtted, mida Kirikuga tutvujad peaksid teadma. Kui
õpilased loevad, kirjutage tabelis olevate lahtrite pealkirjad tahvlile:

Mida peab Kirikuga tutvuja teadma?

Vaimumaailm Ülestõusmine, kohtumõistmine ja
surematus

Auhiilguse
kuningriigid

Õpilastel võib olla hea uurida ühte osa korraga ning jagada sealt leitud õpetusi ja
põhimõtteid, enne kui nad järgmise osa juurde asuvad. Soovi korral võite paluda ühe
õpilase klassi vastuseid tahvlile vastavatesse lahtritesse üles kirjutama. Võiksite paluda
õpilastel sama tabel ka oma pühakirjapäevikusse kopeerida ja klassi arutelu jooksul iga
lahter ära täita.

Õpilastel võivad aidata loetut analüüsida järgmised küsimused:

• Milline mõju on maa peal tehtud otsustel pärast surma?

• Kuidas mõjutab meie arusaam kohtumõistmisest otsuseid, mida me praegu teeme?

• Kuidas mõjutab meie eksistentsi iga etappi (sünnieelset, surelikku ja surmale
järgnevat etappi) Jeesuse Kristuse lepitus?
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• Miks on oluline, et õpetaksime neid tõdesid teistele selgesõnaliselt ja lihtsalt?

Selgitage õpilastele, et üks oluline taastamise õpetus on, et Jumala lapsed võivad saada
selliseks, nagu on Tema. Taevase Isa mõistmine annab meile lootust, et Jeesuse
Kristuse lepituse kaudu võime areneda ja saada ülenduse õnnistuse (vt „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 58 terminit „Ülendus”). Kuigi me võime ühel päeval saada selliseks,
nagu on Jumal, jääme me Teda alatiseks kummardama. Meie areng ei muuda tõsiasja,
et Ta on meie Isa ja Jumal. (Selle teema kohta leiate rohkem infot evangeeliumi
teemade Gospel Topicsi veebilehelt (lds.org/topics) teema alt „Becoming Like God”
(Jumala-sarnaseks saamine).

Jagage klass paaridesse ja paluge igal paaril valmistuda õpetama sellest, mis on elu
eesmärk ja mis pärast surma edasi saab. Materjal, millest õpilased peaksid lähtuma:
„Jutlusta minu evangeeliumi”, lk 51–54 või (juhul kui see olemas on) misjonäride
brošüür „Päästmisplaan”, lk 10–15. Paluge neil kasutada õpetuse edastamisel vähemalt
ühte pühakirjakohta. Innustage neid kasutama ka seda päästmisplaani skeemi, mille
nad joonistasid, või skeemi juhisest „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 54. Selgitage, et
õpetada tuleb lihtsalt ja selgelt ning lõpetuseks tuleks jagada tunnistust. Andke
paaridele piisavalt aega, et õpetamiseks valmistuda, seejärel paluge paaridel leida teine
paar. Määrake üks õpilaspaar teist paari õpetama.

Kui õpilased on õpetamisega lõpule jõudnud, paluge igal grupil omavahel arutada: mis
läks teil õpetades hästi? Mida võiksid õpilased, kes õpetasid, paremini teha?

Seejärel vahetage rollid ja laske sellel paaril, keda enne õpetati, nüüd ise esimest paari
õpetada. Veenduge, et neil jääb aega ka tagasiside saamiseks. Kui kõigil õpilastel on
olnud võimalus õpetada, paluge klassiliikmetel oma kogemusest ülejäänud klassile
rääkida.

Kui selleks on aega, lõpetage õppetund tunnistusega päästmisplaanist, või paluge
mõnel õpilasel seda teha.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles valima vähemalt üks järgmistest tegevustest, millega klassiväliselt
töötada, et päästmisplaani paremini mõista:

• Harjutage „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 54 oleva skeemi joonistamist ja
päästmisplaani peamiste osade selgitamist, kasutades iga etapi kirjeldamiseks
pühakirjakohta.

• Mõtisklege, kuidas võiksite õpetada päästmisplaani, et aidata kedagi, kes on hiljuti
pereliikme või kellegi lähedase kaotanud. Kirjutage oma mõtetest lühikokkuvõte
või kava pühakirjapäevikusse.

• Uurige mõnda viimase üldkonverentsi kõnet, mis rääkis Jeesuse Kristuse lepitusest.
Leidke sellest kõnest põhimõtted, mis aitavad teil Jeesuse Kristuse lepitust
paremini mõista. Koostage nimekiri viisidest, kuidas lepitus teid iga päev õnnistab.

• Palvetage, et teil avaneks võimalus õpetada päästmisplaani kellelegi, keda võiks
Taevase Isa plaani parem mõistmine õnnistada. Seejärel tegutsege usus, et selle
inimesega seda õpetust jagades tema elu õnnistada.
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12 Kuidas leida inimesi, keda
õpetada?

Sissejuhatus
Misjonärid ei saa jagada evangeeliumi enne, kui leiavad kellegi,
keda õpetada. Inimeste leidmine nõuab usku – usku rääkida
inimestele Jeesuse Kristuse evangeeliumist, usku leida
õpetamisvõimalusi ja usku, et Jumal juhatab neid inimesteni, kes
on valmis kuulama. Kõige tõhusam viis leida inimesi, keda õpetada,

on Kiriku liikmete kaudu. Kõigil Kiriku liikmetel, muuhulgas
tulevastel misjonäridel, on isiklik kohustus aidata leida neid, kes on
valmis taastatud evangeeliumi vastu võtma. Noored saavad
valmistuda põhimisjoniks, jagades evangeeliumi juba praegu nii
otse suheldes kui ka interneti teel.

Lisaettevalmistus
• Uurige Õpetus ja Lepingud 18:10, 14–16; 33:6–11; 100:5–6.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 155, 160, 162, 170.

• Valmistuge näitama videot „Developing the Faith to Find” (2:55), The District 1,,
mille leiab veebilehelt LDS.org.

• Olge valmis näitama videot „The Lord of the Harvest: The Adams Family” (4:41),
mille leiab veebilehelt LDS.org.

• Valmistuge näitama videot „Sharing Your Beliefs” (2:02), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

• Anna ühele või kahele õpilasele varakult ülesanne näidata klassile ühte või
mõlemat tegevust: 1) kuidas kasutada veebilehti LDS.org või mormon.org, et
videoid ja muid materjale sotsiaalmeedia vahendusel jagada, ning 2) kuidas luua
veebilehele mormon.org oma konto.

Õpetamissoovitused
Vajaliku usu arendamine, et leida inimesi, keda õpetada
Selgitage, et president Wilford Woodruff teenis peagi pärast apostliks pühitsemist
misjonärina Inglismaal. Näidake õpilastele järgmist ülestähendust ja paluge neil see
kordamööda ette lugeda, selgitamaks, kui tähtis on otsida Issanda abi, et leida inimesi,
keda õpetada. Paluge õpilastel jälgida, mida tegi õpetatavate inimeste leidmiseks
vanem Woodruff:

„Vanem Woodruff otsis palves Issandat ‥ ja küsis, kuhu ta peaks minema. Ta on
öelnud: „Uskudes, et mul on sel teemal au ja kohustus teada Issanda tahet, palusin ma
Taevaselt Isalt Jeesuse Kristuse nimel, et ta mind selles õpetaks, ning kui olin küsinud,
siis Issand andis mulle ja näitas mulle, et tema tahe on, et läheksin kohemaid Inglismaa
lõunaossa. Vestlesin sel teemal vend William Benbowga, kes oli elanud Herefordshires,

kus elasid endiselt ta sõbrad, kes soovisid väga, et ma maa seda osa külastaksin, ning ta pakkus end
heldelt mind oma venna koju saatma ning mu sõidukulud kinni maksma, millega ma varmalt nõus
olin.”

4. märtsil 1840 jõudsid vanem Woodruff ja William Benbow Williami venna Johni koju. „Tund aega
pärast kohalejõudmist,” on president Woodruff meenutanud, „sain ma teada, miks oli Issand mind
sinna saatnud. ‥ Seal oli suur hulk mehi ja naisi, umbes kuussada, kes olid Ühinenud Vennaskonna
nime all kokku kogunenud ja olid teinud tööd muistse korra taastamise nimel. Nad soovisid
evangeeliumi, nagu seda olid õpetanud prohvetid ja apostlid, nagu olin ka mina noorena soovinud.”
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Tänu usinale Piibli uurimisele olid John Benbow ja tema perekond ja sõbrad valmis, et võtta vastu
taastatud evangeelium.

Benbow perekond võttis taastamissõnumi kiiresti vastu ja William naasis Staffordshire᾽isse „pärast
seda, kui tal oli olnud au näha, kuidas tema vend John Benbow ja kogu tema perekond ‥ sõlmis uue
ja igavikulise lepingu ristimise kaudu”. Vanem Woodruff jäi sellesse piirkonda kaheksaks kuuks. Ta on
hiljem meenutanud: „Esimesel kolmekümnel päeval pärast Herefordshire᾽isse jõudmist ristisin ma
nelikümmend viis jutlustajat ja mitusada liiget. ‥ Umbes kaheksa kuu tööga said ristitud kaks tuhat
inimest.”

President Woodruff on sellest kogemusest kirjutanud: „Kogu Herefordshire’i misjoni ajalugu näitab,
kui tähtis on kuuletuda vaiksele, tasasele Jumala häälele ja Püha Vaimu ilmutustele. Issand oli
valmistanud sealsed inimesed ette evangeelium vastu võtma. Nad palvetasid, et saada valgust ja tõde
ning Issand saatis nende juurde mind”.” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff,
2004, lk 90–91)

Küsige õpilastelt:

• Mida vanem Woodruff tegi, et teada, kust leida inimesi, kes on valmis evangeeliumi
vastu võtma?

• Mil moel Issand vanem Woodruffi aitas? (Võiksite õpilastele mainida, et Issand
üksnes ei inspireerinud vanem Woodruffi Lõuna-Inglismaale minema, vaid avas
talle ka võimaluse õpetada John Benbow talus, kus sajad mehed ja naised olid
valmis, et taastatud evangeelium vastu võtta.)

• Millist põhimõtet näitlikustas vanem Woodruffi lugu sellest, kuidas leida inimesi,
keda õpetada? (Võtke õpilaste vastused kokku, kirjutades tahvlile põhimõtte:
Issand aitab meil leida inimesi, kes on valmis evangeeliumi vastu võtma, kui
palume Tema abi, kuulame Vaimu ja rakendame usku.)

Paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 155 ja ühel õpilasel paluge
lugeda ette esimene lõik pealkirja alt „Leidmiseks vajaliku usu arendamine”. Seejärel
küsige:

• Kuidas motiveerib teid misjonil teenimiseks valmistuma teadmine, et „Issand
valmistab inimesi ette teid ja taastatud evangeeliumi vastu võtma”?

Paluge õpilastel lugeda läbi „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 155 olev osa „Jumala
perekond”. Seejärel küsige:

• Kuidas mõjutab teie suhtumist inimeste leidmisesse õpetus, et kõik mehed ja
naised on osa Jumala perekonnast?

• Mida palus kirjakohas Alma 31:34–35 Alma, kui ta soramlastele evangeeliumi
kuulutama minema valmistus?

• Mida võime Alma palvest õppida?

Näidake videot „Developing the Faith to Find” (2:55) ja paluge õpilastel leida sealt
mõtteid, kuidas leida inimesi, keda õpetada. Soovi korral võiksite õpilasi innustada
õpitut üles kirjutama.

Küsige:

• Milliseid mõtteid andsid misjonärid videos selle kohta, kuidas leida inimesi, keda
õpetada? (Õpilaste vastused võivad olla järgmised: misjonärid peaksid nende
võimaluste eest palvetama, teisi armastama ja nägema neid nii, nagu näeb Jumal,
ning pidama meeles, et Issand valmistab oma lapsed evangeeliumi vastuvõtmiseks
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ette ja juhib oma misjonärid nende juurde. Kuna Jumal armastab oma lapsi, soovib
Ta, et igaühel oleks võimalus evangeeliumi kuulda ja see vastu võtta.)

• Miks on oluline tegutseda, kui tunneme, et peame kutsuma kedagi evangeeliumi
õppima?

Paluge õpilastel lugeda juhendist „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 156 läbi osa
„Lei[dke] neid, kes teid vastu võtavad”. Seejärel küsige:

• Milliseid väljakutseid võime kohata, kui püüame leida inimesi, keda õpetada?
(Tavaliselt me ei tea, kes on valmis, et evangeelium vastu võtta. Inimesed ei pruugi
kohe ära tunda, et me oleme Issanda teenijad. Sageli ei mõista nad, et nad otsivad
taastatud evangeeliumi.)

• Kuidas aitab Issand meil leida inimesi, keda õpetada? (Ta saadab Püha Vaimu meid
juhatama.)

• Mida peaksid misjonärid Issanda tahte kohaselt tegema, kui nende püüded leida
inimesi, keda õpetada, koheseid tulemusi ei anna?

Kui klassis on õpilasi, kes on Kirikus usulepöördunud, võite soovi korral paluda mõnel
neist jagada, kuidas nemad Kirikuga tutvusid ja kuidas nad ära tundsid, et misjonärid
õpetavad neile tõde. Kui klassis usulepöördunuid pole, paluge õpilastel mõelda mõne
oma suguvõsas või koguduses oleva usulepöördunu peale. Soovi korral paluge neil
jagada, kuidas see inimene evangeeliumi vastu võttis.

Liikmete misjonitöö tähtsus
Näidake president Thomas S. Monsoni järgmisi sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette
lugeda:

„Käes on aeg liikmetel ja misjonäridel koos pingutada, teha tööd Issanda viinamäel, et
tuua hingesid Tema juurde. Ta on andnud meile mitmeid võimalusi evangeeliumi
jagamiseks ja Ta abistab meid töös, kui me tegutseme usus, et Tema tööd korda saata.”
(Faith in the Work of Salvation, ülemaailmne juhtide koolitus, juuni 2013,
lds.orgbroadcasts)

Võiksite õpilastelt küsida:

• Miks on oluline meeles pidada, et Jumala prohvet on palunud meil liikmetena
misjonitööd teha? (Võiksite mainida kirjakohta Õpetus ja Lepingud 88:81, kus on
välja toodud, mida Issand ootab neilt, kes on evangeeliumi vastu võtnud.)

• Miks ütles president Monson, et käes on aeg liikmetel ja misjonäridel koos
töötada?

Seejärel paluge õpilastel avada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 160 ja kolmel õpilasel
lugeda ette osa „Liikmete tähtsus” kolm esimest lõiku. Seejärel küsige:

• Milliseid tulemusi võib liikmete ja misjonäride koostöö evangeeliumi jutlustamisel
anda? (Õpilaste vastustes võib kajastuda põhimõte: kui liikmed leiavad kellegi,
keda õpetada, ja on õpetuse ajal ka ise kohal, siis seda rohkem inimesi
ristitud saab ja Kirikus aktiivseks jääb.)

Näidake videot „The Lord of the Harvest: The Adams Family” (4:41) ja paluge
õpilastel tähele panna, mida Kiriku liikmed tegid, et aidata Adamsitel evangeeliumi
õnnistused vastu võtta.
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Innustage kõiki õpilasi
osalema. Õpetajad
peaksid püüdma leida
viise, kuidas kutsuda
sobival viisil kõiki õpilasi
klassi aruteludes
osalema, isegi neid, kes
sellest pigem hoiduvad.
Mõnikord kipub klassi
aruteludes üks või mitu
õpilast domineerima.
Õpetajad võivad nendega
eraviisiliselt vestelda, et
tänada neid panuse eest
klassi aruteludes ja
seejärel paluda nende
abi, et innustada ka teisi
osa võtma.

Küsige:

• Millised pingutused aitasid Adamsite perekonnal evangeeliumi õnnistused vastu
võtta?

• Mis võis videos olnud liikmeid motiveerida Adamsitega evangeeliumi jagama?

Paluge õpilastel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 170 olev osa „Ükski
jõupingutus ei ole asjatu”. Seejärel võite soovi korral küsida:

• Miks ei ole ükski jõupingutus asjatu, isegi kui inimesed ei võta vastu kutset
taastatud evangeeliumiga lähemalt tutvuda?

• Kuidas saab misjonär säilitada mõistvat suhtumist ka siis, kui inimesed
evangeeliumiga lähemalt tutvuda ei soovi?

Paluge õpilastel rääkida, mida nad on varem teinud, et liikmena misjonitöös osaleda.
Paluge neil selgitada, mida nad tundsid, kui püüdsid evangeeliumi teistega jagada.

Liikmete misjonitöös osalemine
Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjakohad, paluge igal õpilasel neist üks endamisi
läbi lugeda ja leida üles õnnistused, mis on lubatud neile, kes misjonitööd teevad.

Õpetus ja Lepingud 18:10, 14–16

Õpetus ja Lepingud 33:6–11

Õpetus ja Lepingud 100:5–6

Kui õpilastel on olnud hetk aega valitud kirjakoht üle vaadata, paluge neil loetud salme
selgitada ning jagada, kuidas võivad lubatud õnnistused meid motiveerida leidma
inimesi, kes evangeeliumi vastu võtaksid. Innustage kõiki klassi liikmeid arutelust osa
võtma. Te võite õpilaste vastused tahvlile vastava pühakirjakoha kõrvale kirjutada.

Võiksite kirjutada tahvlile põhimõtte: me võime liikmetest misjonäridena juba
praegu leida inimesi, keda misjonärid saaksid õpetada.

Selleks, et aidata õpilastel mõista, kuidas nad saavad liikmetena misjonitööst osa võtta,
paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem
M. Russell Ballardi sõnad: Paluge õpilastel kuulata nõuannet, kuidas end teisi aidates
kindlamana tunda:

„Vennad ja õed! Hirm asendub usu ja kindlustundega, kui liikmed ja põhimisjonärid
palves põlvitavad ja paluvad, et Issand õnnistaks neid võimalustega teha misjonitööd.
Seejärel peame näitama üles usku ja otsima võimalusi, kuidas Jeesuse Kristuse
evangeeliumi meie Taevase Isa lastele tutvustada, siis tulevad kindlasti ka võimalused.
Need võimalused ei nõua meilt iial kunstlikku või ebasiirast reaktsiooni. Need tulevad

iseenesest, kui me armastame oma vendi ja õdesid. Olgem lihtsalt positiivsed ja need, kellega te
räägite, tunnevad teie armastust. Nad ei unusta seda tunnet eales, kuigi nende jaoks ei ole aeg
evangeeliumi vastuvõtmiseks veel küps. Nende otsus võib tulevikus muutuda, kui nende olukord
muutub.

Kui anname endast Issanda teenistuses olles parima, läheb kõik edukalt. Kuigi tulemus on
valikuvabaduse tagajärg, vastutame evangeeliumi jagamise eest meie.

Usaldage Issandat. Ta on hea karjane. Ta tunneb oma lambaid ja Tema lambad tunnevad Tema häält.
Tänapäeval on hea karjase hääleks teie ja minu hääl. Ja kui me selles kaasa ei löö, kõnnivad paljud
need, kes muidu kuulaksid taastamise sõnumit, lihtsalt mööda. Lühidalt öeldes on meie asi uskuda ja
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Kirjalikud ülesanded.
Kirjalikud ülesanded
annavad õpilastele
võimaluse tunnis
vahetult osaleda,
inspiratsiooni saada ning
valmistuda õpetama ja
teistega oma tundeid
jagama.

tegutseda. Põhimõtted on üsna lihtsad: palvetage üksi ja koos perega, et leida võimalusi teha
misjonitööd. ‥

Te ei pea olema seltskondlik inimene või kõneosav õpetaja. Kui teil jätkub armastust ja lootust, on
Issand lubanud, et kui te „tõst[ate] oma hääl[e] sellele rahvale [ja] rää[gite] mõtteid, mis [Ta] teie
südamesse pane[b], ‥ ei aeta [teid] inimeste ees segadusse;

sest teile antakse selsamal tunnil, jah, just sellel hetkel, mida öelda (ÕL 100:5–6).” (Lootke Issanda
peale. – 2013. sügisene üldkonverents)

Küsige:

• Mida vanem Ballard liikmetel teha soovitas, et teistele evangeeliumi tutvustades
end kindlamana tunda?

• Mil moel on õpetamiseks inimeste leidmine usu küsimus?

Andke õpilastele mõni minut aega, et uurida „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 162
olevat nimekirja „Soovitused liikmete aitamiseks” ja leida konkreetseid viise, kuidas
liikmed saaksid misjonitöös kaasa lüüa. Paluge õpilastel valida välja üks-kaks soovitust,
mida nad võiksid liikmetena misjonitöö tegemiseks juba praegu rakendada. Seejärel
küsige:

• Millist neist võiksite juba praegu rakendada, et kutsuda teisi evangeeliumi sõnumit
kuulama?

• Mis te arvate, miks on mõned Kiriku liikmed ebalevad teistega nimekirjas loetletud
viisidel evangeeliumi sõnumi jagamisel?

Innustage õpilasi võtma paar minutit, et panna kirja mõned asjad, mida nad teevad, et
leida inimesi, keda misjonärid võiksid õpetada. Soovitage õpilastel panna oma plaani
tõhusamaks muutmiseks kirja konkreetsed mitteliikmetest sõprade ja pereliikmete
nimed, kellega nad võiksid evangeeliumi sõnumit jagada. Te võite soovitada neil
näiteks regulaarselt palvetada, et neil avaneksid võimalused teha misjonitööd, teistega
evangeeliumi teemadel rääkida, kutsuda teisi jumalateenistustele või muudele Kiriku
üritustele, kutsuda teisi misjonäride õppetunde kuulama või kutsuda teisi lugema
Mormoni Raamatut ja nii edasi. Soovi korral paluge mõnel õpilasel teistele oma
plaanidest rääkida.

Kasutage kõiki vahendeid, mis Issand on ette valmistanud
Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem
L. Tom Perry (1922–2015) sõnad ja paluge teistel kuulata, mil moel on muutunud viis,
kuidas leida inimesi, keda õpetada:

„Kui mina olin noor misjonär, sain ma evangeeliumi jagamiseks kõneleda inimestega
tänaval ja koputada ustele. Maailm on sellest ajast saadik muutunud. Tänapäeval on
paljud inimesed väga hõivatud. Nad kiirustavad siia ja sinna ja nad ei ole enam nii altid
laskma kutsumata võõrastel oma koju tulla, et nood võiksid jagada sõnumit taastatud
evangeeliumist. Peamiselt on nad teistega, isegi lähedaste sõpradega, ühenduses

interneti teel. Seega peab misjonitöö olemus muutma, kui Issand soovib viia ellu oma tööd ja Iisrael
„maailma neljast nurgast kokku” koguda (2Ne 21:12). Nüüd on misjonäridel lubatud kasutada
jutlustamise eesmärgil ka internetti. ‥

Selle uue ajastu algul, mil nad hakkavad Issanda töö tegemiseks kasutama arvuteid, kutsume me üles
nii noor kui ka vanu, nii täiskasvanuid, noori täiskasvanuid, noori kui ka lapsi kõikjal meiega ühinema,
et jagada evangeeliumi sõnumeid interneti teel. ‥
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Nii nagu misjonärid peavad kohanema muutuva maailmaga, peavad ka liikmed õppima nägema
misjonitööd uues valguses. Seda öelnuna soovin selgitada, et see, mida meil liikmetena teha
palutakse, muutunud ei ole, kuid viis, kuidas me oma evangeeliumi jagamise kohustust täidame, peab
muutuva maailmaga sammu pidama.” (Missionary Work in the Digital Age. – kõne päästmistöö
teemalisel ülemaailmsel juhtkonna ülekandel, 23. juuni 2013)

Küsige:

• Miks peavad liikmed ja misjonärid hakkama vanem Perry sõnul kasutama
evangeeliumi jagamiseks veebimaterjale? Millised on nende vahendite kasutamise
eelised?

• Milliseid veebitööriistu või allikaid võiksite kasutada teie, et jagada oma tunnistust
evangeeliumist ja kutsuda teisi sellest rohkem teada saama?

• Millistel konkreetsetel viisidel võiksite neid vahendeid kasutada, et evangeeliumi
sõnumit jagada? (See arutelu aitab õpilastel mõista põhimõtet, et Jeesuse Kristuse
järgijad võivad kasutada kogu maailma inimestele evangeeliumist
tunnistamiseks kaasaja tehnoloogiat.)

NB! Klassis veebipõhiste misjonitöö vahendite arutamiseks võiksite mainida ära ka veebilehe
mormon.org, mis on loodud spetsiaalselt mitteliikmetele. See veebileht on suurepärane allikas Kirikuga
tutvujatele. Seal on vastuseid paljudele korduma kippuvatele küsimustele ja selle sisu ühtib „Jutlusta minu
evangeeliumi” õppetundidega. Veebilehel mormon.org on ka tuhandeid profiile, mille on loonud Kiriku
liikmed kõikjal maailmas. Soovi korral võite innustada klassi liikmeid looma ka endale konto, mille kaudu
nad saaksid jagada, mida nad evangeeliumi suhtes tunnevad.

Näidake järgmisi juhiseid veebilehelt LDS.org ja paluge õpilastel esimene lõik ette
lugeda. Seejärel paluge teisel õpilasel lugeda ette nimekiri sotsiaalmeedia
kasutusjuhistest. Paluge õpilastel tähele panna, mil moel aitab see info neil
sotsiaalmeedia kaudu evangeeliumi jagamises paremaks saada.

„Sotsiaalmeedia võib avaldada neile, kes seda kasutavad, suurt mõju. See võib luua võimalusi jagada
oma uskumusi Jeesusest Kristusest ja tugevdada suhteid. Kirik soosib sotsiaalmeedia kasutamist,
niivõrd kui see toetab Kiriku missiooni, tugevdab suhteid ja jätab võimalusi Taevase Isa lastele
ilmutusi saada. Kiriku liikmeid innustatakse olema eeskujuks usus igal ajal ja kõikjal, muuhulgas ka
sotsiaalmeedia kaudu ülemaailmsetes vestlustes osaledes. ‥

Järgmisena on toodud välja soovitused, kuidas sotsiaalmeediat isiklikus elus kasutada: ‥

Olge teistega suheldes viisakas. Viimse aja pühade õpetuste kohaselt peaksid liikmed kohtlema teisi
austusega olukorrast hoolimata.

Kui Vaim juhatab, tunnistage taastatud evangeeliumist. Sedasorti sõnumid peaksid olema isiklikud.
Ärge jätke kellelegi muljet, et kõnelete Kiriku nimel ja ärge looge gruppe, mis jätavad mulje, et need
esindavad Kirikut või et Kirik neid toetab.

Olge teistega sotsiaalmeedias suheldes alati eeskujulik Kristuse järgija. Teie hea eeskuju võib
mõjutada neid, kellega suhtlete. Oleks mõistlik vältida suhtlemist nendega, kes püüavad teisi pidevalt
maha teha, ja eriti nendega, kes postitavad ebasündsat sisu. ‥

Sotsiaalmeediasse postitades tehke seda parima äranägemise kohaselt. Internetis mingit kustutamise
nuppu pole. Pildid ja postitused võivad jääda sinna aastateks ja kahjustada teie mainet, kui otsite
tööd, astute sisse ülikooli või mõnes muus olukorras, kus võidakse vaadata avalikku jälge, mille olete
internetti jätnud. Veenduge, et teie suhtlus oleks kooskõlas lubadusega võtta enda peale Päästja
nimi.” (Social Media Helps for Members. – LDS.org)
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Paluge õpilastel avaldada arvamust, miks on oluline neid soovitusi meeles pidada, kui
nad interneti teel evangeeliumi jagavad.

Kui jääb aega, võiksite paluda ühel õpilasel näidata, kuidas videoid ja muid
veebilehtede LDS.org või mormon.org materjale sotsiaalmeedias jagada. Võite paluda
ühel teisel õpilasel näidata, kuidas luua veebilehele mormon.org konto.

Soovi korral näidake videot „Sharing Your Beliefs” (2:02), et aidata õpilastel end
tehnoloogia vahendusel tunnete ja tunnistuse jagamises kindlamana tunda. Enne
video näitamist innustage õpilasi panema tähele, millist mõju võib keegi, kes kasutab
evangeeliumiga seotud tunnete jagamiseks tehnoloogiat, teistele avaldada.

Küsige pärast video vaatamist:

• Kuidas võib tehnoloogia tõhustada liikmete püüdeid, kes soovivad evangeeliumi
sõnumit teistega jagada?

Paluge õpilastel kirjeldada, kuidas võiksid nemad tehnoloogiat kasutada, et oma
tunnistust teistega jagada. Tunnistage lõpetuseks õppetunnis õpetatud põhimõtetest.

Üleskutse
Aidake õpilastel leida juba praegu inimesi, kes on valmis evangeeliumi sõnumit
kuulama. Selleks paluge neil täita üks või rohkem järgmistest soovituslikest
ülesannetest:

• Lõpetage tunnis alustatud nimekiri asjadest, mida teete, et leida inimesi, keda
misjonärid võiksid õpetada.

• Vaadake üle oma telefonikontaktid ja leidke sealt mõni väheaktiivne liige või
mitteliige. Helistage või saatke talle sõnum ning kutsuge ta pühapäeval kirikusse.

• Uurige veebilehte mormon.org ja seal olevaid materjale, näiteks videoid, artikleid ja
Kiriku liikmete profiile. Jagage mõnd videot, artiklit või muud lehte sotsiaalmeedia
vahendusel ka teistega.

• Looge endale veebilehele mormon.org konto. Jagage oma profiili sotsiaalmeedia
vahendusel teistega.

• Jagage sotsiaalmeedia vahendusel teistega mõnd Mormon Messages videot ja
muljeid, mis teil sellega seoses tekkisid.
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Valmidus õppida.
Õpetajad saavad aidata
õpilastel keskenduda
õppimisele, alustades iga
tundi viisil, mis koondab
õpilaste tähelepanu.
Näiteks võib olla tahvlile
kirjutatud mõni
mõtlemapanev küsimus
või välja pandud mõni
ese või pilt, mis klassi
tulevate õpilaste
tähelepanu tõmbab.

Jeesuse Kristuse evangeeliumi
õpetamine (1. osa)

Sissejuhatus
Jeesuse Kristuse evangeelium hõlmab igavesi õpetusi, põhimõtteid,
seadusi, lepinguid ja talitusi, mis on vajalikud, et inimkond saaks
minna tagasi Jumala juurde ning pälvida ülenduse selestilises
kuningriigis. Tema evangeeliumi tähtsaimad põhimõtted ja
talitused on usk Jeesusesse Kristusesse, meeleparandus, ristimine

vee alla kastmise teel ja Püha Vaimu and. Tulevased misjonärid
peaksid olema valmis aitama Kirikuga tutvujatel enne ristimist ja
Püha Vaimu saamist Jeesusesse Kristusesse uskuda ja oma
pattudest meelt parandada.

Lisaettevalmistus
• Moosia 3:19; 4:1–3; 5:2 ja Alma 36.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 60–63.

• Varuge valmis pilt „Alma noorema usulepöördumine” (Evangeeliumi kunstiraamat,
2009, pilt nr 77) või mõni muu sarnane pilt.

• Valmistuge näitama videot „Jesus Christ Is the Way” (5:02), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

• Tehke koopiad käsilehest „Meeleparandus”, mille leiab õppetunni lõpust, et seda
soovi korral meeleparandusest õpetamisel kasutada (valikuline).

Õpetamissoovitused
Kristuse kaudu võime me saada patust puhtaks
Selleks et aidata õpilastel õppetunniks valmis olla, kirjutage enne tunni algust tahvlile
küsimus:

Mille poolest erineb maailma arusaam õigest ja valest Taevase Isa normidest?

Tunni alguses paluge õpilastel tahvlil olevale küsimusele vastata. Kui paar õpilast on
saanud vastata, paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 61
olev kast „Patt”. Seejärel küsige:

• Miks on oluline, et Kirikuga tutvujad enne Jeesuse Kristuse evangeeliumi õppimist
mõistaksid, mida patt endast kujutab ja millised on selle tagajärjed?

Kirjutage tahvlile järgmised küsimused ja paluge õpilastel leida neile vastused, uurides
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 60–61 olevat osa „Kristuse kaudu võime me saada
patust puhtaks”.

Millised selles osas õpetatud tõed võivad aidata Kirikuga tutvujatel Jeesusele Kristusele
lähemale tulla?

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge neil rääkida, mida nad leidsid. Nende
vastustes võivad kajastuda järgmised tõed:

• Jumal saatis oma Armastatud Poja Jeesuse Kristuse maailma, et kõikidel Jumala
lastel oleks pärast surma võimalus Tema juurde elama naasta.
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• Patust võime saada puhtaks üksnes Päästja armu ja halastuse kaudu.

• Jeesuse Kristuse lepituse ja ülestõusmise kaudu tuuakse kogu inimkond
kohtumõistmiseks tagasi Jumala juurde.

• Jumala juures ei saa elada miski, mis on ebapuhas.

• Jeesus Kristus võttis meie pattude karistuse enda kanda.

• Jeesus Kristus andestab meie patud, kui me võtame Ta vastu, parandame meelt ja
kuuletume Tema käskudele.

Andke õpilastele mõni minut aega, et otsida välja paar pühakirjasalmi, mis on kirjas lk
61 äsjaloetud lõikude järel või pühakirjade uurimise kastis ning mis õpetavad
põhimõtteid, mida nad just nimetasid. Soovi korral paluge poolel klassil otsida välja
mõni loetud lõikude järel olevatest kirjakohtadest ja teisel poolel klassist mõni
pühakirjade uurimise kastis olevatest pühakirjakohtadest. Paluge õpilastel olla valmis
selgitama, kuidas nad ühte või enamat pühakirjakohta kasutaksid, et aidata Kirikuga
tutvujal mõista ja hinnata seda, mida Taevane Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus on
teinud aitamaks meil pattude tagajärgedest jagu saada. Paari minuti pärast paluge
mõnel õpilasel õpitut klassiga jagada.

Usk Jeesusesse Kristusesse
Vaadake koos õpilastega üle misjonäride eesmärk, mille leiate „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 1 olevast kastist pealkirjaga „Sinu eesmärk”. Seejärel küsige:

• Mis on vahet sellel, kui 1) aidata teistel tulla Kristuse juurde ja võtta vastu Tema
taastatud evangeelium, ja sellel, kui 2) pelgalt aidata kellelgi saada Kiriku liikmeks?

• Miks on misjonäridel olulisem aidata teistel tulla Kristuse juurde kui aidata neil
pelgalt saada Kiriku liikmeks?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 61 olev osa „Usk
Jeesusesse Kristusesse” esimene lõik. Paluge neil uurides tähele panna, mil moel aitab
usk Jeesusesse Kristusesse usule pöörduda ja Tema taastatud evangeelium vastu võtta.
Seejärel küsige:

• Mida tähendab loetust lähtudes uskuda Jeesusesse Kristusesse?

• Kuidas aitab usk Jeesusesse Kristusesse kellelgi Tema taastatud evangeelium vastu
võtta?

Kirjutage tahvlile: usk Kristusesse paneb tegutsema. Paluge ühel õpilasel lugeda läbi
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 61–62 oleva osa „Usk Jeesusesse Kristusesse”
ülejäänud lõigud. Paluge neil lugemise ajal ära märkida, millised teod näitavad usku
Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse. Paari minuti pärast küsige:

• Mis on mõned asjad, mis näitavad, et Kirikuga tutvuja tugevdab usku Jeesusesse
Kristusesse? (Vastused võivad olla näiteks: meeleparandus; Päästjast õppimine ja
Tema-sarnaseks saamine; käskudele kuuletumine; patu vältimine; kiusatusest
jagusaamiseks jõu palumine; Jumala sõna õppimine ja evangeeliumi põhimõtete
järgimiseks kohustuste võtmine.)

• Kui lähtuda loetust, siis kuidas Jeesus Kristus meid igapäevaelus õnnistab, kui me
Temasse usku rakendame? (Vastused võivad olla näiteks järgmised: Ta annab meile
väe eluraskustega toime tulla; Ta aitab meil muuta südamesoove; Ta tervendab
meid nii füüsiliselt kui ka vaimselt.)

Paluge õpilastel kirjutada oma pühakirjapäevikusse vastused järgmistele küsimustele:
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• Kuidas on usk Jeesusesse Kristusesse motiveerinud teid selles osas kirjeldatud
viisidel tegutsema?

• Mida võiksite veel teha, et üles näidata usku Jeesusesse Kristusesse?

Jagage õpilased paarideks. Paluge paaridel valmistada ette kahe- või kolmeminutiline
õppetund usust Jeesusesse Kristusesse. Las õpilased vaatavad valmistudes üle „Jutlusta
minu evangeeliumi” lk 61–62 oleva materjali, muuhulgas üks–kaks pühakirjade
uurimisekastis välja toodud pühakirjakohta. Õpilased võivad kasutada ka misjonäride
brošüüri „Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamine”. Kui õpilastel on olnud piisavalt
aega, et valmistuda, liitke paarid neljaliikmelisteks rühmadeks. Määrake üks õpilaspaar
teist paari õpetama. Selgitage, et nad peaksid kasutama enda sõnu ja olema õpetades
lihtsad ja selgesõnalised.

Kui õpilased õpetamise lõpetavad, paluge gruppidel endamisi arutada, mis läks hästi ja
mis oli õpetades raske ning miks ja kuidas õpetamine aitas neil, keda õpetati, tunda,
kui oluline on Jeesusesse Kristusesse uskuda.

Seejärel vahetage pooled ja paluge õpetada teisel paaril. Veenduge, et neil jääb aega ka
tagasiside saamiseks.

Küsige õpilastelt selle praktilise tegevuse lõpus, millised küsimused ja mõtted neil
tekkisid. Kui õpilased ei oska vastata, võiksite küsida: „Mis on mõned asjad, mis teile
teiste õpetuse juures meeldisid?” Küsige, kas mõni õpilane sooviks klassiga jagada
kogemust oma elust, mil usk Jeesusesse Kristusesse on neid õnnistanud.

Meeleparandus
Näidake pilti Almast ja Moosia poegadest (vt Evangeeliumi kunstiraamat, lk 77) ja
paluge ühel õpilasel lühidalt Alma noorema pöördumislugu kokku võtta (vt Al
36:6–24). Seejärel paluge paaril õpilasel kordamööda ette lugeda kirjakoht Alma 36:13,
17–21 ja 23–25.
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Positiivne tagasiside.
Kui õpilane vastab, peaks
õpetaja teda positiivselt
tunnustama. Seda võib
teha lihtsalt tänades või
vastust kommenteerides.
Kui vastus pole õige,
peaks õpetaja küsimuse
ümber sõnastama ja
andma õpilasele veel ühe
võimaluse vastata.
Õpetaja peaks looma
klassis usaldusliku
õhkkonna, nii et kõik
õpilased tunneksid end
oma mõtteid ja tundeid
jagades mugavalt.

Seejärel küsige:

• Kuidas näitas Alma üles usku Jeesusesse Kristusesse?

• Mis oli Alma usu tagajärg?

• Mis oli Alma siira meeleparanduse tulemus?

Andke õpilastele üks minut, et panna ühe lausega oma pühakirjapäevikusse kirja, mis
on meeleparandus. Paluge mõnedel õpilastel oma lause klassile ette lugeda. Et aidata
õpilastel jätta meelde meeleparanduse lihtne definitsioon, näidake neile järgmist
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Neil L. Anderseni tsitaati ja paluge
ühel õpilasel see ette lugeda:

„Patustades pöörame me Jumalale selja. Meelt parandades pöörame end taas Jumala
poole. ‥

Meeleparandus tähendab selja pööramist ebaaususele, uhkusele, vihale ja siivututele
mõtetele ning selliste omaduste omaks võtmist nagu heasüdamlikkus, isetus,
kannatlikkus ja vaimsus. See tähendab taaspöördumist Jumala juurde.” (Parandage

meelt, et ma võiksin teid terveks teha. – 2009. aasta sügisene üldkonverents)

• Kuidas aitab see lihtne definitsioon teil meeleparanduse tähendust mõista? (Kui
õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile põhimõte: meeleparandus on
tagasipöördumine Jumala juurde.)

Selleks et aidata õpilastel meeleparanduse tulemusi ja protsessi mõista, võiksite neil
lasta uurida pühakirjakohti Moosia 3:19; 4:1–3 ja 5:2. Paluge neil uurides leida üles
sõnad ja fraasid, mis aitavad selgitada, mida meeleparandus tähendab. Kui aega on
olnud piisavalt, paluge paaril õpilasel rääkida, mida nad leidsid. Seejärel küsige:
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• Milliseid tõendeid näete te nendest salmidest selle kohta, et kuningas Benjamini
rahvas rakendas pattude andekssaamiseks usku Jeesusesse Kristusesse?

Jagage laiali käsilehed, millel on ettenäidatud tabel või joonistage see tahvlile ja paluge
õpilastel samasugune oma pühakirjapäevikusse teha:

Mis on meeleparandus? Kuidas me meelt
parandame?

Mis on meeleparanduse viljad või mis
näitab, et oleme meelt parandanud?

Me muudame oma mõtteid,
uskumusi ja käitumist

Tunneme kahetsust või
jumalikku kurbust

Kogeme Kristuse armu

Paluge õpilastel uurida juhendi „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 62–63 osa pealkirjaga
„Meeleparandus”. Paluge õpilastel lugemise ajal tabel või käsileht ära täita, kasutades
selleks juhendi „Jutlusta minu evangeeliumi” sõnu, fraase ja lauseid. Selleks et õpilased
mõistaksid, millist tüüpi fraase neil leida tuleb, on igas tulbas toodud üks näide. Lõplik
tabel võiks näha välja järgmine:

Mis on
meeleparandus?

Kuidas me meelt parandame? Mis on meeleparanduse viljad või
mis näitab, et oleme meelt
parandanud?

Muudame mõtteid,
uskumusi ja käitumist

Näeme iseend ja
maailma uues valguses

Joondame elu Jumala
tahtega

Pöördume oma
pattudest ära ega korda
neid enam

Püüame pidevalt
üleastumise tagajärgi
parandada

Tunneme kahetsust või jumalikku
kurbust

Lakkame tegemast seda, mis on
vale

Teeme edasi seda, mis on õige

Tunnistame oma patte

Tunnistame oma patud üles

Palume Jumalal meile andestada

Lahendame probleemid, mida me
võisime oma tegudega
põhjustada

Hoidume igasugusest soovist
pattu teha

Arendame endas kristlikke
omadusi, suurendame teadmisi
ja teenime

Tahame Jumalale kuuletudes
oma armastust näidata

Kogeme Kristuse armu

Muutub meie arusaamine iseendast ja
maailmast

Mõistame oma suhet Jumalaga

Tugevneb ja süveneb soov järgida
Jumalat

Tunneme Jumala andestust

Tunneme Jumala rahu

Süütunne ja kurvastus pühitakse
minema

Tunneme külluslikumalt Vaimu mõju

Oleme rohkem valmis elama koos oma
Taevase Isa ja Tema Pojaga

Muutume kristlikumaks

Tunneme rõõmu
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Mõistame õpetusi ja
põhimõtteid Kui
õpilased mõnda õpetust
või põhimõtet tõeliselt
mõistavad, võivad nad
teha rohkemat kui seda
pelgalt defineerida. Nad
mõistavad siis, kuidas
võib see õpetus või
põhimõte nende elu
mõjutada. Kui õpilased
mõne õpetuse või
põhimõtte ära tunnevad
ja seda mõistavad, on
nad altimad seda
rakendama. Õpetajad
võivad aidata õpilastel
evangeeliumi õpetusi ja
põhimõtteid paremini
mõista, esitades
küsimusi, mis innustavad
neil õpitut analüüsima.

Andke õpilastele tabeli täitmiseks piisavalt aega ning paluge siis neil mõne teise
klassiliikmega arutada, milliseid fraase ja sõnu nad oma tabelisse lisasid. Soovi korral
esitage klassile mõni järgmistest küsimustest või need kõik, et aidata neil loetud
õpetusi ja põhimõtteid paremini mõista:

• Kuidas võivad esimeses tulbas loetletud põhimõtted aidata teil teada, kas Kirikuga
tutvuja on tõeliselt meelt parandanud?

• Lähtudes sellest, mida kirjutasite kolmandasse tulpa, millised õnnistused lisaks
pattude andekssaamisele meeleparandusega kaasnevad?

• Mõtisklege esimese ja kolmanda tulba sisu üle. Miks peab meil nende asjade
sündimiseks olema usku Jeesusesse Kristusesse?

Kui õpilased vastavad, võiksite juhtida nende tähelepanu sellele, et misjonärid
õpetavad evangeeliumi, et aidata inimestel kasvatada usku Jeesusesse Kristusesse ja et
motiveerida neid parandama meelt. Usk Jeesusesse Kristusesse ja meeleparandus on
tingimused, mis peavad olema lepituse rakendamiseks täidetud. Meeleparandus aitab
Kirikuga tutvujatel saada Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega lähedasemaks. Selleks et
aidata õpilastel meeleparanduse õpetamiseks valmistuda, tutvustage neile järgmist
olukorda:

Sina ja su kaaslane olete kolm nädalat kahte toakaaslast õpetanud. Üks neist areneb
evangeeliumis väga hästi. Teine toakaaslane näib olevat huvi kaotanud ja lahkub nüüd
enne vestluse algust toast. Kui sul tekib viimaks võimalus huvi kaotanud toakaaslasega
vestelda, selgitab ta, et teab, et ei ela hetkel Jumala tahte järgi, kuid on nii elanud kogu
oma elu ja on veendunud, et selline ta juba kord on ning et sinna ei saa midagi parata.

Jagage õpilased paaridesse. Andke õpilastele piisavalt aega, et valmistuda koos
õpetama teisele paarile kolme- kuni neljaminutilist õppetundi meeleparandusest.
Innustage õpilasi valmistama rollimänguks, kus nad õpetavad kahte eespool mainitud
toakaaslast. Selgitage, et õpetada tuleb lihtsalt ja selgelt ning keskenduda toakaaslaste
vajadustele. Nad peaksid mõtlema, kuidas aidata huvi kaotanud toakaaslasel aru
saada, miks ta peab muutuma ja kuidas aidata tal mõista, et tänu Päästja abile on meil
võimalik meelt parandada. Paluge õpilastel kasutada materjalidena „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 62–63 või misjonäride brošüüri „Jeesuse Kristuse evangeelium”.
Innustage neid kasutama meeleparanduse tähtsuse selgitamiseks ka ühte-kahte
pühakirjakohta.

Moodustage paaridest neljaliikmelised rühmad (igas rühmas kaks paari). Määrake üks
õpilaspaar õpetama teist paari, kes on mängivad mainitud toakaaslaseid. Selgitage
õpilastele, et kui nad mängivad Kirikuga tutvujaid, võivad nad küll võimalikke
murekohti vabalt väljendada, kuid ei peaks püüdma olla liiga dramaatiline või
vaenulik.

Kui õpilased on õpetamise lõpetanud, paluge igal rühmal omavahel arutada, mis läks
õpetamisel hästi ja mida oleksid õpetajad võinud paremini teha.

Seejärel vahetage pooled, nii et igal paaril oleks võimalus õpetada. Veenduge, et neil
jääb aega ka tagasiside saamiseks.

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel esitada küsimusi või jagada mõtteid, mis
neil selle õpetamiskogemuse käigus tekkisid.

Aitamaks õpilastel mõista, kui õige ja vajalik meeleparandus Jumala juurde
pöördumiseks on, näidake neile videot „Jesus Christ Is the Way” (5:02).

Küsige pärast video vaatamist:
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• Mis oli selle video puhul tõenduseks, et see õde oli tõelise meeleparanduse kaudu
muutunud ja Jumala juurde pöördunud?

• Mis tunded teil tekkisid, kui vaatasite, kuidas evangeelium aitas sel õel muutuda ja
Jumala juurde pöörduda?

Tunni lõpetuseks küsige õpilastelt, kas keegi neist sooviks teistele usu väest ja
meeleparandusest tunnistada ning selgitada, miks ta soovib evangeeliumi jagada?
Lõpetage enda tunnistusega.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles õppima rohkem, mil moel usk Jeesusesse Kristusesse, pattude
andekssaamine ja meeleparandusest tulenev rõõm meid õnnistavad, täites ühe või
mitu järgmistest soovituslikest ülesannetest:

• Tehke järgmisel pereõhtul õpetus Jeesusesse Kristusesse uskumise ja
meeleparanduse tähtsusest.

• Uurige usu kohta käivaid pühakirjakohti juhises „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 62
olevast pühakirjade uurimise kastist. Märkige ära salmid, mida soovite misjonil
olles teisi õpetades kasutada.

• Kasutage Pühakirjajuhti ning tänapäeva prohvetite ja apostlite sõnu, et
meeleparanduse õpetust uurida. Tehke õpitu kohta pühakirjapäevikusse märkmeid.
Mõtisklege, kas teil on selle õpetuse kohta tunnistus, mida võite misjonil olles
teistega jagada. Suurendage usku meeleparanduse põhimõttesse, püüdes iga päev
meelt parandada, ja pange oma kogemused pühakirjapäevikusse kirja.

• Kasutage internetti, näiteks sotsiaalmeediat, et jagada teistega videot „Jesus Christ
Is the Way” (või mõnda muud videot Päästja ja Tema lepituse kohta). Lisage
selgitus, miks see video teie jaoks nii tähtis on.
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Ristija Johannes Jeesust ristimas

Jeesuse Kristuse evangeeliumi
õpetamine (2. osa)

Sissejuhatus
Jeesuse Kristuse evangeelium hõlmab igavikulisi õpetusi,
põhimõtteid, seadusi, lepinguid ja talitusi, mis on vajalikud, et
inimkond saaks minna tagasi Jumala juurde ning pälvida ülenduse
selestilises kuningriigis. Evangeeliumi esimesed põhimõtted ja
talitused on usk Jeesusesse Kristusesse, meeleparandus, ristimine
vee alla kastmise teel ja Püha Vaimu and. Misjonäridel on tähtis

kohustus kutsuda inimesi saama ristitud ja võtma vastu Püha
Vaimu and. Lisaks sellele peavad Jumala lapsed, kellest on saanud
Kiriku liikmed, lõpuni vastu pidama, võttes vastu ka muud
põhimõtted ja talitused ning jäädes ustavaks Jumala käskudele.
Tulevased misjonärid peaksid neid õpetusi hästi mõistma ja olema
valmis neid lihtsalt selgitama ja neist väega tunnistama.

Lisaettevalmistus
• Uurige Matteuse 3:13–17; Johannese 3:3–6; 2. Nefi 31:17–20; ja Õpetus ja Lepingud

20:37.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 63–66.

• Olge valmis näitama pilti Jeesuse ristimisest.

• Olge valmis näitama videot „Invitation to Be Baptized: German,” (2:43), The
District 2, mille leiab veebilehelt LDS.org.

Õpetamissoovitused
Ristimine, meie esimene leping
Selleks et valmistada õpilasi ette õppima ristimisega seotud põhimõtteid, näidake neile
pilti sellest, kuidas Ristija Johannes ristib Jeesuse, ning paluge neil võtta kokku, mida
nad Jeesuse Kristuse ristimise kohta teavad.

Soovi korral võite ülestähenduse Päästja ristimisest üle vaadata, paludes ühel õpilasel
lugeda ette Matteuse 3:13–17. Paluge õpilastel esitada enda kõrval istuvale õpilasele
küsimus:

• Milliseid olulisi tõdesid Jeesuse ristimise kohta käiva ülestähenduse kaudu
õpetatakse?

Kirjutage tahvlile sõnad:

Talitus Leping

Paluge poolel klassil uurida „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 63 olevat osa „Ristimine,
meie esimene leping” ja püüda leida viise, kuidas selgitada, mõistet talitus. Teisel
poolel klassist paluge uurida sama osa, otsides viise, kuidas selgitada mõistet leping.

Kui õpilastel on olnud lugemiseks piisavalt aega, paluge vabatahtlikel mõisted talitus ja
leping defineerida. Seejärel küsige:

• Kuidas on mõisted talitus ja leping seotud ristimisega? (Aidake õpilastel ära tunda
tõde: ristimistalituse kaudu sõlmime Jumalaga püha lepingu.)

Juhtige õpilaste tähelepanu osa „Ristimine, meie esimene leping” neljandale lõigule ja
küsige:
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• Millise lepingu me ristimistalitust saades sõlmime? (Kui saame ristitud, sõlmime
püha lepingu võtta enda peale Jeesuse Kristuse nimi, pidada Teda alati
meeles ja pidada kinni Tema käskudest. Kui tunnete, et õpilased vajavad selle
mõistmiseks rohkem teavet, võiksite uurida nendega mõni minut pühakirjakohta
Õpetus ja Lepingud 20:37.)

Te võite aidata õpilastel oma ristimislepingut paremini mõista, näidates neile järgmist
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Robert D. Halesi tsitaati ja paludes
ühel õpilasel see ette lugeda:

„Ristimisel sõlmime Taevase Isaga lepingu, et edaspidi oleme valmis tulema Tema
kuningriiki ja pidama kinni Tema käskudest, isegi kui elame endiselt maailmas. Mormoni
Raamatus tuletatakse meile meelde, et ristimine on leping seista „kui Jumala [ja Tema
kuningriigi] tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus te ka ei ole, kuni surmani välja,
et Jumal saaks teid lunastada ja teid arvataks nende hulka, kes on esimeses

ülestõusmises, et teil võiks olla igavene elu” [Mo 18:9; rõhutus lisatud].

Kui me mõistame oma ristimislepingut ja Püha Vaimu andi, muudab see meie elu ja paneb aluse meie
täielikule truudusele Jumala kuningriigi suhtes. Kui meie teele satuvad kiusatused, kui me kuulatame,
siis Püha Vaim tuletab meile meelde, et me oleme lubanud mäletada oma Päästjat ja pidada Jumala
käske.” (The Covenant of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom. – Ensign, nov 2000, lk
7)

• Mida tähendab teie arvates panna alus täielikule truudusele Jumala kuningriigi
suhtes?

• Mil moel võib ristimine elu muuta?

Paluge õpilastel lugeda läbi „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 64 ristimise kohta käiv
ülejäänud osa. Paluge neil leida üles ja märkida ära kõik muu ristimise õpetusega
seonduv, mida oleks vaja Kirikuga tutvujatele õpetada. Andke õpilastele selle ülesande
täitmiseks mõni hetk aega ja seejärel küsige paarilt õpilaselt, mida nad leidsid. Kui
õpilased vastavad, võiksite esitada neile järgmisi lisaküsimusi:

• Miks on tähtis, et Kirikuga tutvuja neid õpetusi mõistaks?

• Kuidas on ristimisleping ning usk Jeesusesse Kristusesse ja meeleparandus, mida
arutasime eelmises tunnis, omavahel seotud?

• Miks on ristimistalituse puhul oluline vee alla kastmine? (See sümboliseerib
Jeesuse Kristuse surma, matmist ja ülestõusmist. Samuti sümboliseerib see meie
vana elu lõppu ja uuestisündi Kristuse jüngritena (vt Rm 6:3–6).)

Selgitage, et on väga tähtis, et Kirikuga tutvujad oleksid ristimiseks valmis. Paluge ühel
õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 20:37. Seejärel paluge õpilastel arutada mõne
teise klassiliikmega järgmist:

nB! Tehke pärast iga järgmise küsimuse esitamist piisavalt pikk paus, et õpilased saaksid seda oma
kõrvalistujaga arutada.

• Kuidas aitab see salm kindlaks teha, kas Kirikuga tutvuja on ristimiseks valmis?
(Kui õpilastel tekib sellele küsimusele vastamisega raskusi, paluge neil vaadata
„Jutlusta minu evangeeliumi” lk 64 all olevat kasti „Enne ristimist”.)

• Mida tähendab teie arvates omada murtud südant ja kahetsevat vaimu?

• Kuidas saab inimene näidata, et ta on „saanud osa Kristuse Vaimust”?
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Kirjalikud ülesanded.
Kirjutamine võib olla
tõhus moodus, kuidas
panna õpilased tunnis
käsitletud õpetuste ja
põhimõtete üle järele
mõtlema. Kirjalik
ülesanne peaks olema
hästi lahti seletatud ja
selle täitmiseks peab
andma õpilastele
piisavalt aega. Kui
ülesanne on lõpetatud,
võib võtta hetke aega, et
paar õpilast saaksid oma
vastuseid ka ülejäänud
klassiga jagada.

Andke õpilastele hetk aega, et panna oma pühakirjapäevikusse kirja mõned
konkreetsed viisid, kuidas on ristimisleping nende elu õnnistanud. Piisava aja
möödudes paluge kahel või kolmel õpilasel teistele rääkida, mida nad kirjutasid.

Näidake videot „Invitation to Be Baptized: German” (2:43). Kui õpilased videot
vaatavad, paluge neil tähele panna, kuidas õpetasid misjonärid Germanile ristimise
tähtsusest.

• Mida ütlesid misjonärid sellist, mis aitas Germanil ristimise tähtsust mõista?

• Mis andis tunnistust sellest, et German tundis Püha Vaimu ja soovis saada ristitud?

Jagage klass paaridesse ja paluge igal paaril kasutada „Jutlusta minu evangeeliumi” lk
63–64 ja ühte-kahte pühakirjakohta lk 65 olevast pühakirjade uurimise kastist, et
valmistada ette nelja- kuni viieminutiline õppetund, mis tutvustaks Kirikuga tutvujale
ristimist. Õpilased võivad kasutada ka misjonäride brošüüri „Jeesuse Kristuse
evangeelium” lk 8.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega valmistuda, liitke paarid neljaliikmelisteks
rühmadeks. Määrake igast rühmast üks paar teist paari õpetama. Õppetunni teema on
ristimine ja õpetus peaks kestma neli kuni viis minutit. Innustage misjonäre mängivaid
õpilasi, et nad ka oma varem valitud pühakirjakoha üles otsiksid ja selle õppetunni
osana ette loeksid. Kui õpilased on õpetamise lõpetanud, paluge rühmal arutada
järgmisi küsimusi: mis läks hästi? Kuidas aitas õppetund neil, keda õpetati, ristimise
tähtsust mõista? Mida oleksid õpetajad võinud õpetuse tõhusamaks muutmise nimel
teisiti teha?

Seejärel vahetage rollid ja laske sellel paaril, keda enne õpetati, nüüd ise esimest paari
õpetada. Veenduge, et ka teisel paaril jääb aega tagasiside saamiseks. Kõndige selle
ülesande ajal klassis ringi ja jälgige, kuidas õpilased õpetavad. Kiitke neid ja tehke
ettepanekuid, kuidas nad võiksid seda veel paremini teha.

Kui kõigil õpilastel on olnud võimalus õpetada, võtke paar minutit aega, et seda
kogemust kogu klassiga arutada. Arutelu algatamiseks võiksite küsida:

• Mis on mõned asjad, mida te seda õpetust õpetades õppisite?

• Miks on oluline, et te juba praegu neid põhimõtteid, tõdesid ja õpetusi teistele
õpetama valmistuksite?

• Mida võiksite juba praegu teha, et olla paremini valmis oma misjonil Jeesuse
Kristuse evangeeliumi õpetama?

Püha Vaimu and
Selleks et õpilasi õppetunni selle osa jaoks ette valmistada, küsige klassilt, milline
talitus ristimisele peatselt järgneb (kinnitamine, mille kaudu saadakse Kiriku liikmeks
ja võetakse vastu Püha Vaimu and). Paluge õpilastel kolmkümmend sekundit mõelda,
miks toimub liikmeks kinnitamine üsna pea pärast ristimist. Enne kui õpilased
vastavad, võiksite lugeda neile ette järgmise prohvet Joseph Smithi tsitaadi:

„Samahästi võiksite inimese asemel ristida liivakoti, kui seda tehes ei peeta silmas
pattude andekssaamist ja Püha Vaimu saamist. Veega ristimine on vaid poolik ristimine
ja ei kõlba millekski ilma teise pooleta – ilma Püha Vaimuga ristimiseta.” (Teachings of
Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 95)

Küsige:
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• Miks on veega ristimine vaid „poolik ristimine”, kui sellele ei järgne „Püha
Vaimuga ristimis[t]”? (Kui paar õpilast on saanud vastata, võiksite innustada õpilasi
panema õppetunni jooksul tähele, milliseid teisi vastuseid nad sellele küsimusele
saavad.)

Selgitage õpilastele, et juutide juht Nikodeemus tuli öösel salaja Naatsareti Jeesuse
juurde, et temalt ühtteist küsida. Paluge ühel õpilasel lugeda ette Johannese 3:3 ja
küsige:

• Mida on pühakirjakoha Johannese 3:3 kohaselt Päästja sõnul Jumala kuningriiki
pääsemiseks vaja?

Lugege klassile ette Johannese 3:4–6 ja seejärel küsige:

• Mida Nikodeemus küsis sellist, mis näitab, et ta ei mõistnud Päästja õpetust, mis
on kirjas 3. salmis?

• Kuidas Jeesus Nikodeemuse küsimusele vastas? (Ta õpetas Nikodeemusele põhilise
evangeeliumi õpetuse: selleks et pääseda Jumala kuningriiki, peame olema
sündinud veest ja Vaimust. Ta õpetas, et uuestisündimise all peetakse silmas
vaimset, mitte füüsilist sündi.)

Kirjutage tahvlile:

Uuesti sündinud

Sündinud veest

Sündinud Vaimust

Seejärel küsige:

• Mida tähendab olla sündinud veest? (See tähendab olla ristitud vee alla kastmise
teel.)

• Mida tähendab olla sündinud Vaimust? (See tähendab võtta vastu Püha Vaimu
and.)

• Miks kasutatakse sõna „sündima”, et kirjeldada seda, mis peab toimuma meiega
vaimselt? Milliseid füüsilise sünni aspekte saab võrrelda meie vaimse
uuestisünniga? (Vajadusel võiksite lugeda sellele küsimusele vastamiseks läbi
Moosese 6:58–59.)

Paluge mitmel õpilasel lugeda kordamööda ette lõigud juhendi „Jutlusta minu
evangeeliumi” lk 65 osast „Püha Vaimu and”. Paluge ülejäänud klassil teksti jälgida ja
panna tähele, millised õnnistused Püha Vaimu anniga kaasnevad.

Küsige õpilastelt:

• Millised õnnistused Püha Vaimu anniga kaasnevad? (Üks õpetus, mille õpilased
peaksid ära tundma, on järgmine: Püha Vaimu and võib neid, kes selle saavad,
pühitseda ja puhastada.)

Selleks et aidata õpilastel seda õpetust paremini mõista, paluge neil uurida ühte või
kahte pühakirjakohta juhendi „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 66 olevast pühakirjade
uurimise kastist pealkirjaga „Püha Vaimu õnnistused ja mõju”. Paluge neil uurimise
ajal oma pühakirjades mõned õnnistused, mis Püha Vaimu anni saamisega kaasnevad,
ära märkida. Seejärel küsige:
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Mõtisklemine. Andes
õpilastele tunnis aega, et
mõtiskleda, innustate te
neid õppima Vaimuga.
Üks Vaimu rolle on
näidata meile „kõik,
mida [me] pea[me]
tegema” (2Ne 32:5).
Kõige tõhusamates
tundides jäetakse
õpilastele aega, et õpitud
tõdede üle mõtiskleda.

• Miks on oluline, et pärast ristimist saadaks Püha Vaim?

Esitage järgmine küsimus, kuid enne vastamist paluge neil hetkeks endamisi vastuse
üle mõtiskleda. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge paaril neist vastata ja oma
kogemust klassiga jagada.

• Milliseid õnnistusi olete te Püha Vaimu anni kaudu saanud?

Jagage õpilased paaridesse. Paluge õpilastel kasutada juhendit „Jutlusta minu
evangeeliumi”, et valmistada ette nelja- kuni viieminutiline õppetund teemal „Püha
Vaimu and” (või misjonäride brošüüris „Jeesuse Kristuse evangeelium” lk 8–10 olevat
osa pealkirjaga „Miks mul on vaja saada Püha Vaimu?”). Tuletage neile meelde, et nad
kasutaksid õpetamisel ka üht-kaht pühakirjakohta „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 66
ülaosas olevast Pühakirjade uurimise kastist.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, et valmistuda, liitke paarid neljaliikmelisteks
rühmadeks. Määrake üks õpilaspaar teist paari õpetama. Kõndige selle ülesande ajal
klassis ringi ja jälgige. Kiitke neid ja tehke ettepanekuid, mida veel paremini teha. Kui
õpilased on õpetamise lõpetanud, paluge rühmal arutada järgmisi küsimusi: mis läks
hästi? Mida oleksid õpetajad võinud õpetuse tõhusamaks muutmise nimel teisiti teha?
Kuidas aitas õppetund neil, keda õpetati, mõista Püha Vaimu anni tähtsust?

Seejärel vahetage rollid ja laske sellel paaril, keda enne õpetati, nüüd ise esimest paari
õpetada. Veenduge, et ka teisel paaril jääb aega tagasiside saamiseks.

Kui kõigil õpilastel on olnud võimalus õpetada, võtke paar minutit aega, et seda
kogemust hinnata, küsides näiteks:

• Mis on mõned asjad, mida te sellest õpetusest õppisite?

• Mida võiksite selle kogemuse alusel teha, et misjonärina paremini õpetama
valmistuda?

Lõpuni vastupidamine
Joonistage tahvlile pilt väravast, mille taga kulgeb teerada.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Nefi 31:17. Seejärel küsige klassilt:

• Mida nimetas Nefi väravaks, mis viib igavesse ellu?

Paluge mõnel õpilasel lugeda ette 2. Nefi 31:18–20 ning samal ajal teistel jälgida, mida
me peame pärast ristimist tegema.

• Mis meid Nefi sõnul väravast sisse astudes ees ootab? (Kitsas ja ahas teerada, mis
viib igavesse ellu.)

• Mida peab Nefi sõnul pärast ristimist tegema, et saada igavene elu?

• Kuidas on lõpuni vastupidamine seotud Päästja eeskuju järgimisega?

JEESUSE KRISTUSE EVANGEELIUMI ÕPETAMINE (2. OSA)
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Paluge õpilastel lugeda läbi „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 66 olev osa „Pea vastu
lõpuni”. Paluge õpilastel tähele panna, mida saame teha, et lõpuni vastu pidada.
Seejärel küsige:

• Miks on oluline lõpuni vastu pidada? (Õpilased peaksid ära tundma põhimõtte:
kui püüame siiralt lõpuni vastu pidada, oleme väärilised pälvima igavese
elu.)

• Kuidas aitab Päästja eeskuju järgimine teil lõpuni vastu pidada?

Kokkuvõtteks jagage oma tunnistust sellest, kui tähtis on Jeesuse Kristuse
evangeelium, eriti ristimine ja Püha Vaimu and ning lõpuni vastupidamine.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles Jeesuse Kristuse evangeeliumi paremini mõistma, valides ühe
järgmistest tegevustest, mille kallal klassiväliselt töötada:

• Harjutage ristimiseks vajalike nõuete selgitamist. Need nõuded leiate kirjakohast
Õpetus ja Lepingud 20:37. Pange paari lausega oma pühakirjapäevikusse kirja,
mida te teete praegu, et sellele salmile vastavalt oma ristimislepingu järgi elada.

• Lugege läbi pühakirjakohad Püha Vaimu anni kohta, mis on välja toodud „Jutlusta
minu evangeeliumi” lk 66 olevas pühakirjade uurimise kastis. Lugege läbi ka
ingliskeelse piiblisõnaraamatu (Bible Dictionary) teema „Püha Vaim” (Holy Ghost).
Märkige oma pühakirjades ära või pange oma pühakirjapäevikusse kirja salmid,
mida sooviksite Püha Vaimu annist õpetades kasutada.

• Õpetage pereliikmele või sõbrale (soovitatavalt kellelegi, kes ei ole Kiriku liige või
kes on väheaktiivne) kas näost näkku või interneti teel põhimõtteid, mis on kirjas
„Jutlusta minu evangeeliumi” peatükis „3. õppetund: Jeesuse Kristuse
evangeelium”. Õpetades tunnistage nendest põhimõtetest.

JEESUSE KRISTUSE EVANGEELIUMI ÕPETAMINE (2. OSA)
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15Templi- ja pereajalootöö

Sissejuhatus
Tulevased ja põhimisjonärid võivad edendada päästmistööd,
õppides tundma templi- ja pereajalootööd ja aidates seejärel teistel
kogeda Vaimu, mis selle tööga kaasneb. Pereajalugu võib olla
vägev vahend, mille kaudu leida inimesi, keda õpetada, ja äsja
usule pöördunuid ja väheaktiivseid liikmeid tugevdada.

Pereajalootöö tegemine pöörab südame esivanemate ja Issanda
poole. Pereajalootöö on vahend, mida misjonärid võivad kasutada,
et kutsuda teisi tulema Kristuse juurde ja võtma vastu päästvad
talitused.

Lisaettevalmistus
• Uurige Õpetus ja Lepingud 109:22–23; 110:13–16; 138:29–35; ja Joseph Smith –

ajalugu 1:38–39.

• Uurige „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 85–86 ja 163–165.

• Valmistuge näitama videot „The Time Is Now” (3:20), mille leiab veebilehelt
LDS.org.

• Valmistuge näitama videot „Family History and Missionary Work—Finding” (3:53),
mille leiab veebilehelt LDS.org.

• Valmistuge näitama videot „Family History and Missionary Work—Activation”
(3:05), mille leiab veebilehelt LDS.org.

• Tehke veebilehelt FamilySearch.org koopiaid lehvikukujulisest sugupuukaardist.

• Tutvuge veebilehe FamilySearch.org põhiliste otsingutööriistadega või paluge
koguduse pereajaloo konsultanti, et ta neid tunnis tutvustaks.

• Olge valmis näitama lähima templi pilti.

• Tehke iga õpilase jaoks koopia õppetunni lõpus olevast nelja põlvkonna
sugupuukaardist.

Õpetamissoovitused
Templianni tähtsus
Näidake pilti lähimast templist ja lugege ette president Howard W. Hunteri tsitaat:

„Valmistagem igat misjonäri ette minema templisse väärilisena ja tõstkem seda
kogemust isegi rohkem esile kui misjonikutse saamist” (Follow the Son of God. –
Ensign, nov 1994, lk 88).

Panemaks tsitaadile suuremat rõhku, võite selle veel kord ette lugeda ja siis küsida:

• Mil moel võib olla templianni saamine suurem kõrghetk kui misjonikutse saamine?
(Võimalikud vastused: misjon on ajutine, ent templis sõlmitud lepingud igavesed;
templiõnnistused annavad väärilistele misjonäridele väe.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 86 oleva osa „Templid
ja pereajalugu” esimene lõik. Seejärel küsige:
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• Milliseid õnnistusi võime templis saada?

• Kuidas võivad need õnnistused aidata kedagi, kes püüab Kristusega lähedasemaks
saada?

Selleks et mõista, kuidas templiskäimine misjonäre enne misjonil teenimist õnnistab,
paluge klassil avada Õpetus ja Lepingud 109:22–23. Selgitage, et need salmid on osa
Kirtlandi templi pühitsuspalvest. Paluge ühel õpilasel need salmid ette lugeda ja teistel
samal ajal jälgida, milliseid õnnistusi Issanda teenijad templis saavad. Aidake õpilastel
teha kindlaks nendes salmides peituv põhimõte, küsides:

• Kuidas aitavad need salmid teil mõista, miks on misjonäridel oluline saada enne
misjonile minekut oma templiõnnistused? (Õpilaste vastused võib võtta kokku
järgmise põhimõttega: templiõnnistused aitavad misjonäridel minna maailma
jumaliku abi ja väega. Soovi korral kirjutage see põhimõte tahvlile.)

Näidake Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Jeffrey R. Hollandi järgmisi
sõnu ja paluge ühel õpilasel need ette lugeda.

„Teil on väga tähtis mõista, et isikliku templianni saamine ‥ on misjoniks valmistumise
lahutamatu osa. ‥ [Teil tuleb] mõista nende templilepingute olulisust ja otsest seost
templianni ja edu vahel, mis teid misjonil saadab. Juba sõna templiand ise viitab sellele
tähtsale seosele. Templiand on kingitus. ‥

Te teate, et ei saa teha seda tööd üksi. Me vajame taeva abi, me vajame Jumala ande. ‥
See on tõsine töö ja kuradi vastuseis sellele nii suur, et me vajame kõikvõimalikku jumalikku väge, et
oma püüdeid tõhustada ja Kirikut püsivalt edasi viia.” (Keeping Covenants: A Message for Those Who
Will Serve a Mission. – New Era, jaan 2012, lk 3–4)

Küsige:

• Mil moel kinnitavad vanem Hollandi sõnad seda, mis on öeldud kirjakohas Õpetus
ja Lepingud 109:22–23?

Selgitage, et enne templianni saamist peavad väärilised liikmed saama kohalike
preesterluse juhtide käest templisoovituse. Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel
õpilasel see ette lugeda:

„Templisoovitus näitab, et piiskopkonna liige või koguduse juhataja ning vaia- või misjonijuhatuse
liige on leidnud meiega vesteldes, et oleme väärilised. Templisoovituse vestlus annab meile võimaluse
oma väärilisus kindlaks teha. Igal vestlusel esitavad preesterluse juhid meile küsimusi meie käitumise
ja usu kohta. Meie preesterluse juhid peavad neid vestlusi eraviisiliselt ja konfidentsiaalselt. ‥

Järgmisena on välja toodud teemad, mille kohta preesterluse juhid küsimusi esitavad:

1. Kas teil on tunnistus Taevasest Isast, Jeesusest Kristusest ja Pühast Vaimust?

2. Kas toetate Kiriku presidenti?

3. Kas elate kõlbelise puhtuse seaduse järgi, maksate kümnist, olete suhetes teistega ausad ja peate
kinni Tarkuse Sõnast?

4. Kas püüate käia kirikus, pidada kinni sõlmitud lepingutest ja hoiate oma elu kooskõlas
evangeeliumi käskudega?” (Being Worthy to Enter the Temple. – Ensign, aug 2010, lk 8–9; või
Liahona, aug 2010, lk 12–13)

• Mil moel aitavad väärilisuse nõuded teil mõista templi ja teie misjonikutse püha
olemust?

15. ÕPPETUND: TEMPLI- JA PEREAJALOOTÖÖ
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• Milliseid kogemusi, mis pole liiga pühad või isiklikku laadi, võite jagada, mis on
aidanud teil mõista ja tunda templi ja seal tehtava töö tähtsust?

Paluge õpilastel mõtiskleda, mida nad peavad tegema, et saada väärilisena oma
templiand.

NB! Innustage õpilasi olema väärilised ja saama templisoovitus. Te võite anda nõu, et nad valmistuksid
misjoniks, käies templis nii tihti, kui nende olukord võimaldab, et teha tööd nii enda kui ka oma
esivanemate ja teiste lahkunute eest.

Enne jätkamist võite õpilastele mainida, et misjonäridena tuleb neil teha endast kõik,
et innustada uusi pöördunuid valmistuma minema templisse. Uued pöördunud, kes
lähevad templisse, et viia oma esivanemate eest läbi asendusristimisi, jäävad suurema
tõenäosusega aktiivseks ja lähevad sinna hiljem uuesti, et saada omaenda templiand ja
pitseerimistalitus. Võtke see õppetunni osa kokku, jagades oma tunnistust templist ja
vaimsest jõust, mida olete seal teenides saanud.

Jumala plaan surnute lunastamiseks
Tuletage õpilastele meelde, et pärast Jeesuse Kristuse surma külastas Ta vaimumaailma
(vt 1Pt 3:18–20; 4:6). Paluge õpilastel võtta lahti Õpetus ja Lepingud 138:29–35.
Selgitage, et see osa sisaldab ülestähendust president Joseph F. Smithi nägemusest,
milles ta nägi vaimumaailma. Paluge paaril õpilasel need salmid kordamööda ette
lugeda. Seejärel küsige:

• Mida Päästja tegi, et sisse seada vaimumaailmas surnutele evangeeliumi
jutlustamine?

• Kuidas aitavad salmid 33–35 meil mõista, mida on vaja, et need, kes
vaimumaailmas evangeeliumi vastu võtavad, saaksid osa päästvatest talitustest?
(Need, kes evangeeliumi sõnumi vastu võtavad, võivad saada päästvad talitused,
kui keegi need nende eest ära teeb.)

Paluge paaril õpilasel lugeda kordamööda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 86
oleva osa „Templid ja pereajalugu” kaks viimast lõiku. Seejärel küsige:

• Kuidas kannab Issanda plaan hoolt nende eest, kes on surnud ilma evangeeliumi
talitusi saamata? (Elavad saavad viia need talitused läbi lahkunute eest.)

Eelija missioon
Selgitage, et Eelija oli Vana Testamendi prohvet, kes elas umbes 900 aastat eKr. Prohvet
Malakia kuulutas ette, et Eelija naaseb maa peale (vt Ml 4:5–6) ja kui Moroni 1923.
aastal Joseph Smithile ilmus, kordas ta üle, et Eelija tuleb tagasi. Paluge ühel õpilasel
lugeda ette Joseph Smith – ajalugu 1:38–39 ja ülejäänud klassil tähele panna, mida
Moroni Eelija kohta õpetas. Küsige:

• Mida Joseph Smith Eelija kohta teada sai? (Kuigi nad võivad seda teisiti sõnastada,
peaksid õpilased mõistma, et enne Jeesuse Kristuse teist tulemist naaseb Eelija
maa peale, et pöörata laste südamed nende isade poole.)

• Mida tähendab, et laste südamed pööratakse nende isade poole? (Inimesed
hakkavad pöörama tähelepanu oma esivanemate, praeguse perekonna ja
järeltulijate igavesele heaolule. Tänu sellele huvile hakkavad nad uurima oma
lahkunud sugulaste ülestähendusi ja viima nende eest läbi asenduslikke talitusi.)

Selgitage õpilastele, et nädal pärast Kirtlandi templi pühitsemist 1836. aastal leidsid
aset erilised sündmused, mis on kirjas Õpetuse ja Lepingute 110. osas. Paluge mõnel
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Tsitaatide kasutamine.
Võimalusel oleks hea
tsitaate näidata ja siis
lasta need ette lugeda.
Õpilased mõistavad
õpetatut paremini, kui
nad tsitaati nii näevad
kui ka kuulevad. Kui
tsitaate nii näidatakse
kui ka ette loetakse,
aitab see ka
erivajadustega õpilastel
esitatud materjale
paremini mõista.

õpilasel lugeda ette Õpetus ja Lepingud 110:13–16 ning teistel samal ajal jälgida, mille
Eelija maa peale taastas. Küsige õpilastelt:

• Millised võtmed Eelija Joseph Smithile taastas? (Vajadusel paluge õpilastel vaadata
kirjakoha Õpetus ja Lepingud 110:16 joonealust märkust a, aitamaks neil mõista, et
Eelija taastas preesterluse pitseerimisvõtmed.)

Selleks et aidata õpilastel mõista, kuidas preesterluse pitseerimisvõtmed perekondi
õnnistavad, paluge ühel õpilasel lugeda ette juhise „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 85
olev osa „Igavene abielu”. Seejärel küsige:

• Mis on selle lõigu kohaselt Eelija taastatud pitseerimisvõtmete eesmärk? (Kuigi nad
võivad kasutada erinevaid sõnu, peaksid õpilased leidma üles järgmise õpetuse:
tänu preesterluse pitseerimisvõtmetele saab templites viia läbi pühasid
talitusi, mis seovad perekonnad igaveseks kokku.)

• Kuidas on need võtmed teid, teie perekonda, sugulasi või sõpru õnnistanud?

Kirjutage tahvlile „Eelija vaim”. Näidake järgmisi tsitaate ja paluge paaril õpilasel need
ette lugeda.

Vanem Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas, et Eelija vaim on
„Püha Vaimu ilming, mis tunnistab perekonna jumalikust loomusest” (A New Harvest
Time. – Ensign, mai 1998, lk 34).

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on täiendavalt selgitanud,
kuidas Eelija vaim inimesi mõjutab: „See Püha Vaimu märgatav mõju kutsub inimesi
otsima, kirja panema ja kalliks pidama oma eelkäijaid ja pereliikmeid nii minevikust kui
olevikust.

Eelija vaim mõjutab inimesi nii Kirikus kui ka väljaspool seda. Sellegipoolest lasub meil
kui Kristuse Kiriku liikmetel lepinguline kohustus otsida oma eelkäijaid ning pakkuda neile
evangeeliumi päästvaid talitusi. ‥

Seepärast teeme me pereajalootööd, ehitame templeid ja osaleme asemikena talitustes. Seepärast
saadeti Eelija taastama pitseerivat väge, mis seob kokku nii maa peal kui taevas.” (Laste südamed
pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents)

Aidake õpilastel vanem Nelsoni ja vanem Bednari käsitletud õpetusi paremini mõista,
küsides:

• Mida peetakse silmas Eelija vaimu all?

• Mil moel võib Püha Vaim mõjutada seda, mida tunneme oma perekonna vastu?
(Eelija vaim, mis on eriline Püha Vaimu mõju, tunnistab perekonna
jumalikust loomusest ja aitab meil oma esivanemaid ja praegust perekonda
rohkem hinnata. See tekitab meis ka soovi kanda hoolt oma esivanemate
päästvate talituste eest.)

• Kas te olete kunagi tundnud, et teie süda on mingil moel oma esiisade poole
pöördunud? Kui jah, siis mida teid tegema õhutati? (Vajadusel tuletage õpilastele
meelde selle kursuse varasemaid õppetunde selle kohta, kuidas Püha Vaim meiega
suhtleb.)

15. ÕPPETUND: TEMPLI- JA PEREAJALOOTÖÖ
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Pereajalootöö tegemine
NB! Seda õppetunni osa õpetades vajate te 1) klassile näitamiseks täidetud nelja põlvkonna

sugupuukaarti või lehvikkaarti, mis on prinditud veebilehelt FamilySearch.org, või mõlemat, 2) igale
õpilasele ühte tühja sugupuukaarti, 3) ühte lugu oma esivanemast, mida klassile jutustada.

Näidake õpilastele nelja põlvkonna sugupuukaarti või veebilehelt FamilySearch.org
prinditud lehvikkaarti. Paluge õpilastel selgitada, millist infot need dokumendid
sisaldavad.

Jagage igale õpilasele tühi nelja põlvkonna sugupuukaart. Andke õpilastele hetk aega
seda sugupuukaarti uurida ja see, nii hästi kui võimalik, esivanemate nimedega ära
täita.

Küsige õpilastelt:

• Kust leiaksite vajalikku infot, et oma sugupuukaart või lehvikkaart ära täita?
(Tuletage õpilastele meelde, et kõigepealt peaksid nad paluma abi oma vanematelt,
vanavanematelt või teistelt pereliikmetelt. Pereajaloo uurimises võivad abiks olla ka
koguduse pereajaloo konsultandid. Peale selle peaksid õpilased olema teadlikud
Kiriku pereajaloo uurimise veebilehest FamilySearch.org.)

Küsige, kas mõni õpilastest sooviks jagada oma kogemusi FamilySearchiga ja kuidas
oli seda esivanemate tundmaõppimisel kasutada. Kui õpilased pole FamilySearchi veel
kasutanud, andke neile lühike ülevaade, mis see endast kujutab. Te võite koguni
arvutis veebilehe FamilySearch.org lahti teha ja sellest mõne oma õpilase lahkunud
esivanema üles otsida. Rõhutage, et FamilySearch on vahend, mis aitab meil oma
esivanemad üles leida ja nende andmed asenduslikeks templitalitusteks ette
valmistada.

Märkus: Kui te FamilySearchiga tuttav ei ole, võite paluda koguduse pereajaloo konsultanti, et ta tunnis
näitaks, kuidas seda veebilehte kasutada.

Selgitage õpilastele, et teine viis pereajalooga tegeleda on oma esivanemate ja
pereliikmete kohta lugusid koguda. Perelood aitavad meil tunda Eelija vaimu ja oma
lahkunud pereliikmeid rohkem armastada ja hinnata. Soovi korral võite jutustada
lühikese loo mõnest enda esivanemast. Seejärel küsige:

• Kuidas võivad perelood mõjutada seda, mida te oma pereliikmete vastu tunnete?

• Kuidas aitavad need teil paremini mõista, kes te olete ja milliseks võite saada?

Näidake videot „The Time Is Now” (3:20). Innustage õpilasi, et nad mõtiskleksid
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem David A. Bednari arutelu vaadates
põhjuste üle, miks nad on pereajalooga tegelema hakanud või miks nad peaksid
sellega tegelema hakkama.

• Mida õppisite pereajalootöö kohta vanem Bednarilt ja noortelt, keda selles videos
näidati?

• Mida need noored tundsid, kui pereajalooga tegelesid?

Öelge õpilastele, et vanem Bednar on andnud noortele, kes templi- ja pereajalootööd
teevad, lubaduse. Näidake järgmist tsitaati ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda:
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Kogemuste jagamine.
Kui õpilased jagavad
isiklikke kogemusi,
tunnistab Püha Vaim tihti
selle kogemuse kaudu
õpitu õigsusest.
Kogemuste jagamise
juures on hea ka see, et
õpilased on
motiveeritumad, kui
kuulevad, kuidas nende
eakaaslased on
evangeeliumi õpetusi ja
põhimõtteid oma elus
rakendanud.

„Sellele kutsele [teha pereajalootööd ja asenduslikke ristimisi oma esivanemate eest]
usuga vastates pöörduvad teie südamed oma isade poole. Aabrahamile, Iisakile ja
Jaakobile antud lubadused sööbivad teie südamesse. Teie patriarhaalne õnnistus ja
teave teie põlvnemise kohta ühendab teid esiisadega ja muutub tähendusrikkaks. Teie
armastus ja tänu esivanemate vastu suureneb. Teie tunnistus ja Päästja omaksvõtmine

muutuvad sügavamaks ja püsivamaks. Ning ma luban, et te olete kaitstud vastaste järjest kasvava
mõju eest. Osaledes selles pühas töös ja armastades seda, olete te kaitstud nii oma nooruses kui kogu
elu.” (Laste südamed pöörduvad. – 2011. a sügisene üldkonverents)

Küsige õpilastelt:

• Milliseid vanem Bednari mainitud õnnistusi te saada sooviksite ja miks? (Vastused
võivad sisaldada põhimõtet, et pereajalootöö tegemine suurendab meie usku
Päästjasse ja pakub vaimset kaitset vastase mõjude eest.)

Te võite aidata õpilastel jagada isiklikke pereajalootööga seotud kogemusi, küsides:

• Millal olete mõnda neist õnnistustest oma elus kogenud?

• Kas keegi teie pere liikmetest on leidnud mõne esivanema nime ja läinud siis
templisse, et tema eest ristitud saada? Mille poolest erines see kogemus sellest, kui
saada ristitud kellegi eest, kes pole teie sugulane?

• Kui ükski õpilastest seda kogenud pole, võiksite küsida: Milliseid lubatud õnnistusi
olete teie kogenud, kui olete surnute eest ristimisi teinud?

Kui te klassiarutelu jooksul näete, et üks või mitu õpilastest on pereajalooga tegelenud
ja tal/neil on selle vastu tugevad tunded, siis võite neilt küsida, millist nõu annaksid
nad kellelegi omavanusele, kes pole pereajalootööga veel algust teinud.

Pereajaloo kasutamine, et kutsuda teisi Kristuse juurde
Öelge õpilastele, et pereajalooinfo otsimine on saanud tänapäeva maailmas
populaarseks tegevuseks. Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Gordon B.
Hinckley sõnad.

„Maailmas on miljoneid, kes teevad tööd pereajalooliste ülestähendustega. Miks? Miks
nad seda teevad? Ma usun, et neid on puudutanud selle töö vaim, miski, mida meie
kutsume Eelija vaimuks. See avaldub laste südamete pöördumises nende isade poole.
Enamik neist ei mõista selle tõelist eesmärki, neid motiveerib lihtsalt suur uudishimu.

Sellel tohutul aja- ja rahakulul peab olema eesmärk. See eesmärk, millest me pühalikult
tunnistame, on leida üles lahkunud põlvkonnad, et nende igavese ja igavikulise õnnistuse ja arengu
nimel võiks viia läbi vajalikud talitused.” (A Century of Family History Service. – Ensign, märts 1995, lk
62)

Küsige:

• Kuidas võiksid misjonärid seda kasvavat ülemaailmset huvi pereajaloo vastu
kasutada, et teistele evangeeliumi tutvustada?

Paluge õpilastel lugeda ette „Jutlusta minu evangeeliumi” lk 163–165 oleva osa
„Pereajalugu” kolm esimest lõiku ja viimane lõik. Paluge neil tähele panna, miks on
mitteliikmetega pereajaloost rääkimine misjonäride jaoks loomulik ja turvaline viis,
millega vestlust alustada. Pärast nende lõikude lugemist küsige:
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• Kuidas võib teistega pereajalootööst rääkimine olla misjonäride jaoks tõhus
vahend, mille kaudu leida inimesi, keda õpetada? (Õpilased peaksid mõistma, et
pereajalugu võib olla vägev allikas, leidmaks neid, keda Issand valmistab
ette evangeeliumi vastu võtma.)

Pärast õpilaste vastamist näidake videot „Family History and Missionary
Work—Finding” (3:53). Paluge õpilastel vaatamise ajal mõtiskleda, kuidas nad saaksid
teistega pereajaloo teemal vestlust alustada.

Küsige pärast video vaatamist:

• Mida misjonärid videolõigus tegid, et teistega pereajaloo teemal vestlust alustada?

• Millist mõju pereajaloo-teemalised vestlused potentsiaalsetele Kirikuga tutvujatele
avaldasid?

Öelge õpilastele, et nad kasutavad nüüd sugupuukaarti, et kutsuda kedagi Kiriku kohta
rohkem teada saama. (Teise võimalusena võite paluda õpilastel mõtiskleda, kuidas nad
võiksid evangeeliumi teemal vestluse alustamiseks kasutada lugu mõnest oma
esivanemast.) Selleks et aidata õpilastel see ülesanne edukalt täita, küsige neilt, kuidas
kasutada sugupuukaarti (või lugu esivanemast), et pereajaloo teemal vestlust alustada,
ja kuidas võib see minna üle vestluseks Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist.
Kirjutage õpilaste vastused tahvlile.

Arendage paari nende mõtet ja näidake klassile, kuidas kasutada sugupuukaarti, et
kellegagi evangeeliumi teemal vestlust alustada. Seejärel jagage õpilased paaridesse ja
paluge neil seda omavahel harjutada. Kui igal õpilasel on olnud võimalus teist
klassiliiget õpetada, esitage neile paar lisaküsimust:

• Mis läks teil õpetamist harjutades hästi?

• Mida sooviksite teha paremini?

Kui aeg lubab, selgitage õpilastele, et paljudes piirkondades, kus nad teenivad,
palutakse misjonäride abi väheaktiivsete Kiriku liikmete usu ja pühendumuse
suurendamisel. Pereajalugu võib olla hinnaline vahend, mille kaudu aidata neil tunda
Püha Vaimu ja tulla Kristuse juurde. Seejärel näidake videot „Family History and
Missionary Work—Activation” (3:05) ja paluge õpilastel tähele panna viise, kuidas
pereajalootööd väheaktiivsete liikmete aktiveerimisel kasutada:

Küsige pärast video vaatamist:

• Kuidas võib pereajalootööst ja igaveste perekondade õpetusest rääkimine aidata
väheaktiivsete liikmete usku tugevdada?

Andke õpilastele hetk aega, et mõtiskleda, mida nad võiksid teha praegu ja mida
misjonäridena, et kasutada teiste Kristuse juurde kutsumisel pereajalootööd. (Vaimu
õhutusel võite paluda mõnel õpilasel oma vastuseid klassiga jagada.) Tunnistage
lõpetuseks selles tunnis õpetatud põhimõtetest.

Üleskutse
Kutsuge õpilasi üles juba praegu päästmistööst osa võtma, täites selleks ühe või mitu
järgmistest soovituslikest ülesannetest:

• Looge endale VAP konto, et saada veebilehe FamilySearch.org kasutajaks.
Võimalusel looge ja printige välja oma perekonna andmetega nelja põlvkonna
sugupuukaart või lehvikukujuline kaart.
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• Näidake oma nelja põlvkonna sugupuukaarti sõbrale või naabrile ja kutsuge teda
pereajaloost rohkem teada saama. Määrake kuupäev, mil viite oma sõbra pereajaloo
konsultandi juurde või külastate pereajaloo raamatukogu.

• Leidke veebilehe FamilySearch.org abil üles üks või mitu esivanemat, kelle eest on
vaja teha templitalitusi. Võimalusel valmistage see info templitööks ette ja tehke
nende eest ära ristimis- ja kinnitamistalitused.
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