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Juhised õpetajatele
Seminaride ja Usuinstituutide eesmärk ütleb: „Me õpetame õpilastele evangeeliumi
õpetusi ja põhimõtteid pühakirjadest ja prohvetite sõnadest” (Gospel Teaching and
Learning: A Handbook for Teachers and Leaders in Seminaries and Institutes of Religion,
2012, lk x). Seminaris saavutatakse seda peamiselt pühakirjade järjestikuse uurimise
kaudu, järgides raamatute ja salmide või pühakirjaraamatute loomulikku järjestust
algusest lõpuni. Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on
õpetanud, et „see on esimene ja põhiline viis elava vee saamiseks” (A Reservoir of
Living Water. KHS-i küünlavalgusõhtu noortele täiskasvanutele, 4. veeb 2007, lk 3.
– lds.org/media-library).

Teine viis, kuidas me aitame õpilastel mõista Jeesuse Kristuse õpetust, uskuda seda
ja elada selle järgi, on kuldõpetus. Kuldõpetus on lisamaterjal pühakirjade
järjestikku õppimisele, andes õpilastele võimaluse uurida Jeesuse Kristuse
evangeeliumi teemade kaupa.

Juhataja Boyd K. Packer (1924–2015) Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist õpetas,
miks selline õpetuse uurimismeetod on samuti kasulik: „Evangeeliumi üksikõpetusi
ei selgitata täielikult ühes kirjakohas ega esitleta korrapäraselt või järjestikku. Need
tuleb siit ja sealt leitud tükikestest kokku panna. Mõnikord võib need leida suurte
osadena, kuid enamasti leiab neid väikeste tükkidena erinevatest peatükkidest ja
salmidest” (The Great Plan of Happiness. Teaching Seminary: Preservice Readings
[Church Educational System manual, 2004], lk 68–69).

Pühakirjade järjestikku uurimine ja Kuldõpetus on täiendavad teineteist ning
mõlemad on õpilaste seminarikogemuse tähtsad osad.

Kuldõpetus põhineb varasematel Seminaride ja Usuinstituutide kuldsalmidel ja
põhiõpetustel ja nüüd asendab neid. Kuldõpetus on mõeldud aitamaks õpilastel
saavutada järgmiseid tulemusi:

1. Jumalike põhimõtete õppimine ja rakendamine, et omandada vaimseid
teadmisi.

2. Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetuste ja neid õpetusi sisaldavate
pühakirjakohtade omandamine. Me keskendume eriti õpetusele, mis on seotud
järgmise üheksa teemaga:

• Jumalus

• Päästmisplaan

• Jeesuse Kristuse lepitus

• Taastamine

• Prohvetid ja ilmutus

• Preesterlus ja preesterluse võtmed

• Talitused ja lepingud

• Abielu ja perekond

• Käsud
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Seminarid ja Usuinstituudid on koostanud materjale aitamaks õpetajatel ja õpilastel
neid tulemusi saavutada. Nende materjalide hulka kuuluvad „Kuldõpetuse
põhidokument” ja kuldõpetuse õpetaja materjal. (NB! Kuldõpetuse õpetaja materjal
on saadaval kõigi nelja seminarikursuse jaoks.)

Kuldõpetuse põhidokument
Kuldõpetuse põhidokument on mõeldud õpilastele. See koosneb 1) sissejuhatusest,
mis selgitab kuldõpetuse olemust ja kuidas see neid abistab, 2) juhistest, mis
õpetavad neile vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, ning 3) osast eelpool
loetletud üheksa õpetusteema kohta. Iga õpetusteema sisaldab õpetuse
kokkuvõtted, mis on seotud õpilaste eluga ja mida õpilased peaksid mõistma,
uskuma ja rakendama.

Mõnda õpetust ja põhimõtet osades „Vaimsete teadmiste omandamine” ja
„Õpetusteemad” „Kuldõpetuse põhidokumendis” toetavad kuldõpetuse
pühakirjakohad. Iga õppekursus (Vana Testament, Uus Testament, Mormoni
Raamat, Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu) sisaldab 25 kuldõpetuse
kirjakohta, kokku 100 kirjakohta. Nimekiri nendest kirjakohtadest on toodud
„Kuldõpetuse põhidokumendi” lõpus. Aidates õpilastel neid kirjakohti meelde
jätta, üles leida ja mõista, kuidas need kirjakohad õpetavad Päästja õpetust, on
tähtis osa teie tööl õpetajana.

Igat kuldõpetuse 100 kirjakohast kasutatakse, et otseselt toetada vastavalt üht
„Kuldõpetuse põhidokumendi” õpetuslikku väidet. Näiteks viidatakse kirjakohale
Joseph Smith – ajalugu 1:15–20 4. õpetusteemas „Taastamine” toetamaks tõde, et
Jumal Isa ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile vastusena
tema palvele ja kutsusid ta taastamisaja prohvetiks. Kuid seda kuldõpetuse
kirjakohta võib kasutada ka 1. õpetusteemas „Jumalus” toetamaks tõde, et
Jumaluse moodustavad kokku kolm eraldiseisvat isikut: Jumal, Igavene Isa;
Tema Poeg Jeesus Kristus ja Püha Vaim. Seepärast on see kuldõpetuse kirjakoht
toodud välja selle teema täiendavates viidetes.

Kui teate, kus iga kuldõpetuse kirjakoht on välja toodud, aitab see teil teada,
millises antud aasta õppekursuse kuldõpetuse õpetaja materjali õpikogemuses
vastavat kirjakohta käsitletakse. Varem toodud näites vaadatakse kirjakohta Joseph
Smith – Ajalugu 1:15–20 õpikogemuses „Taastamine” kursuse õpikus „Kuldõpetus:
Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal”.

Kõiki õpetusteemasid ei rõhutata igal aastal samaväärselt. Kuigi igal aastal võetakse
läbi iga õpetusteema, rõhutatakse kuldõpetuse õpikogemuses ainult neid õpetuse
kokkuvõtteid, mida toetavad antud aasta õppekursuse kuldõpetuse kirjakohad.

Kuldõpetuse õpetaja materjal
Kuldõpetuse õppekava koosneb 10 õpikogemusest, mis tuleb aastase õppekursuse
jooksul läbi võtta. Paljudel juhtudel kulub iga õpikogemuse õppematerjali
õpetamiseks arvatavasti rohkem kui ühe tunni aeg.

Esimene õpikogemus keskendub sellele, kuidas aidata õpilastel õppida ja
rakendada vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid. Seda peaks õpetama
kooliaasta alguses esimese kahe nädala jooksul. See aitab õpilastel mõista
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kuldõpetuse eesmärki. Lisaks sellele loovad selles õpikogemuses õpetatavad
põhimõtted aluse, millele ehitatakse ja mille juurde pöördutakse tagasi ülejäänud
üheksa õpikogemuse ajal, mida ülejäänud aasta jooksul õpetatakse.

Iga järgnev õpikogemus põhineb ühel varem nimetatud üheksast õpetusteemast.
Need on koostatud aitamaks õpilastel mõista Päästja õpetust sügavamalt ja olla
rohkem valmis seda oma ellu rakendama. Igaüks nendest õpikogemustest koosneb
kolmest peamisest osast: „Õpetuse mõistmine”, „Harjutusülesanded” ja
„Kuldõpetuse kordamine”.

Õpetuse mõistmine. Iga õpikogemuse see osa sisaldab mitmeid õppetegevusi või
osasid, mida võib õpetada ühe või enama tunni jooksul. Need tegevused aitavad
õpilastel arendada sügavamat mõistmist igast õpetusteemast ja spetsiifilistest iga
teemaga seotud õpetuste kokkuvõtetest.

„Õpetuse mõistmise” osad algavad tavaliselt ühe „Kuldõpetuse põhidokumendi”
õppeteema uurimisega. Lisaks sellele keskenduvad osad kindlale õpetuse
kokkuvõttele, mida toetavad antud aastal uuritava pühakirja kuldõpetuse
kirjakohad. Näiteks „Jumaluse” osa õpikogemuses raamatus „Kuldõpetus:
Mormoni Raamatu õpetaja materjal” juhendatakse õpetajaid aitama õpilastel
omandada kirjakohad 2. Nefi 26:33; 3. Nefi 11:10–11; 3. Nefi 12:48 ja 3. Nefi 18:15,
20–21. Kui õpilased uurivad Uut Testamenti ning Õpetust ja Lepinguid ning Kiriku
ajalugu nende seminarikogemuse teiste aastate jooksul, keskenduvad nad
edasistele kuldõpetuse pühakirjakohtadele, mis toetavad teisi õpetuse
kokkuvõtteid, mis on seotud teemaga „Jumalus” „Kuldõpetuse põhidokumendis”.

„Õpetuse mõistmise” osades innustatakse õpilasi kuldõpetuse kirjakohti üles
leidma, ära märkima ja uurima, et nad võiksid neid kasutada toetamaks oma väiteid
õpetuse kokkuvõtete õpetamisel ja selgitamisel. Võite soovi korral lisada
õpitegevusi vastavalt vajadusele, et aidata õpilastel saada selgeks õpetuse
kokkuvõtted ja neid toetavad kuldõpetuse pühakirjakohad.

Harjutusülesanded. Enamik õpikogemusi sisaldab vähemalt ühte
harjutusülesannet õpilastele. Need ülesanded koosnevad tüüpiliselt
juhtumianalüüsidest, rollimängudest, stsenaariumitest või küsimustest, milles
õpilased võivad osaleda või mida nad võivad omavahel väikestes gruppides või
klassina arutada. Need ülesanded on olulised aitamaks õpilastel mõista, kuidas
õpetuse kokkuvõtted, mida nad on õppinud, seostuvad tänapäevaste olukordadega.
Need ülesanded rõhutavad samuti, kuidas õpetus, mida õpilased on õppinud, võib
neid õnnistada ja aidata neil elada evangeeliumi järgi ning õpetada evangeeliumi ja
oma tõekspidamisi teistele ilma neid pahandamata või solvamata.

Kuldõpetuse kordamine. Iga õpikogemus sisaldab ideede osa, mis aitab teil
juhatada õpilasi kooliaasta jooksul õpitud õpetuste kokkuvõtete ja nendega seotud
kuldõpetuse kirjakohtade kordamisel. „Kuldõpetuse kordamise” tegevuste eesmärk
on aidata õpilastel saavutada järgmiseid Kuldõpetuse tulemusi: teada, kuidas
õpetuse kokkuvõtteid kuldõpetuste pühakirjakohtades õpetatakse, ja olles
võimeline neid kirjakohti mäletama ja üles leidma; selgitada lihtsalt iga õpetuse
kokkuvõtet sellega seotud kuldõpetuse kirjakohti kasutades; rakendada õpitut
nende igapäevastes valikutes ja vastustes õpetuslikele, sotsiaalsetele ja ajaloolistele
probleemidele ja küsimustele (vt „Kuldõpetuse sissejuhatus” „Kuldõpetuse
põhidokumendis”).
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Kuigi „Kuldõpetuse kordamise” tegevuste juurde pole märgitud tegevusteks
kuluvat aega, on umbkaudne aeg kordamistegevusteks toodud nende juhiste lõpus
toodud õppekavas. Näiteks on vaimsete teadmiste omandamise teema jaoks antud
150 minutit. Kuna selle teema õpikogemusele kulub umbes 80 minutit, on teil 70
minutit põhimõtete, õpetuse kokkuvõtete ja vaimsete teadmiste omandamisega
seotud kuldõpetuse kirjakohtade kordamiseks. Selles näites võib kordamiseks
antud aega jagada kahe või kolme nädala peale.

Sagedane õpetuse kokkuvõtete ja neid toetavate kuldõpetuse kirjakohtade
kordamine aitab õpilastel neid omandada. Kuid olge ettevaatlik, et „Kuldõpetuse
kordamise” tegevused ei varjutaks järjestikku pühakirjade õppimist või kuldõpetuse
eesmärkide saavutamist.

Kuldõpetuse rakendamine
Kuldõpetust rakendatakse erinevalt olenevalt sellest, millises seminariprogrammis
õpilased osalevad: igapäevane seminar (varahommikune seminar ja kooliõppe
osana toimiv programm), veebipõhine või koduõppe seminar.

Kuldõpetus igapäevases seminaris
Kuldõpetus ei asenda seminari järjest pühakirjade õppimist. Oodatakse, et te
veedate kogu kooliaasta jooksul igal nädalal 30 minutit tunni aega kuldõpetuse
õppimisele. Kuldõpetuse rakendamine Mormoni Raamatu järjestikku õppimise ajal
nõuab, et te alustaksite tundi õigel ajal ja kasutaksite klassis veedetud aega
efektiivselt.

Mitu nädalat iga 10 kuldõpetuse õpikogemuse puhul kulub, sõltub õpetuse
kokkuvõtete ja kuldõpetuse pühakirjakohtade arvust, mida vastava õppeteema
juures rõhutatakse. Mõned teemad võetakse edukalt läbi ühe nädalaga, samas kui
teised nõuavad lõpetamiseks lisanädalaid (vt järgnevalt toodud Mormoni Raamatu
kuldõpetuse õppekava).

Iga kuldõpetuse õpikogemuse „Õpetuse mõistmise” osa on jagatud õpitegevusteks
(osadeks), iga tegevuse lõpetamiseks kulub 5 kuni 10 minutit. See võimaldab
paindlikkust tunni aja kasutamisel kuldõpetuse õppimiseks. Näiteks võite
planeerida ühel päeval võtta tunni ajal läbi ühe või kaks õpitegevust, samas kui
teisel päeval võib terve tunni aeg minna pühakirjade uurimisele ja kuldõpetuse
jaoks aega ei jää. Mõned õpitegevused nõuavad rohkem aega, seega võite teha neid
vaba teema päeval (vt „Seminari igapäevaõppe kava” ja „Vabade teemade
soovitused” oma õpetaja käsiraamatu lisas).

Kui te õpetate kuldõpetust samal päeval, kui võtate järjestikku läbi pühakirju, olge
ettevaatlik, et kuldõpetuseks kuluv aeg ei lühenda aega, mis kulub pühakirjade
järjest õppimiseks. (Näiteks ei tohiks 5-minutiline „Õpetuse mõistmise” osa kesta
20 minutit, jättes vähe aega Mormoni Raamatu järjest õppimiseks. Lisaks sellele
võib olla abiks, kui õpilastele selgitada, et nad töötavad kuldõpetusega teatud aja
(nagu 5 või 10 minutit tunni alguses) ja uurivad seejärel ülejäänud tunni ajal mingit
pühakirjaosa (nagu 2. Nefi 4).

Kuigi võib olla aegu, kui te ühes õpilastega võite näha seoseid õpitava kuldõpetuse
materjali ja vastava pühakirjaosa vahel, vältige sobimatut „Kuldõpetuse
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põhidokumendi” põhimõtete ja õpetuse kokkuvõtete arutamist pühakirjade
järjestikku õppimisel. Selle tegemine segab õpilastel pühakirjade inspireeritud
autori eesmärgi mõistmist.

Lisaks tähtsamate kuldõpetuse kirjakohtade teemade kaupa vaatamisele
kuldõpetuse osana peaksite rõhutama samu kirjakohti, kui loete neid õpilastega
pühakirju järjestikku uurides. Selle tegemine aitab õpilastel saada suuremat
mõistmist iga pühakirjakoha kontekstist ja sisust ning suurendab igas kirjakohas
õpetatava tõe tähtsust.

Igapäevastes seminaritundides jätkab ja asendab kuldõpetus kuldsalmide
programmi. Nende kuldõpetuse pühakirjakohtade kohta, mida varem kutsuti
kuldsalmideks, sisaldab „Mormoni Raamat: seminariõpetaja käsiraamat” soovitusi
ja õpitegevusi, mis aitavad teil õpilastega järjestikku pühakirju uurides neid
kirjakohti õigel määral rõhutada. Kui kuldõpetuse kirjakohad on uued, siis ei tooda
neid välja õpetaja käsiraamatus ja sellisel juhul on eriti tähtis, et rõhutate neid
efektiivselt ja sobilikult järjest pühakirjade uurimise käigus.

Mõned pühakirjakohad on raamatus „Mormoni Raamat: seminariõpetaja
käsiraamat” välja toodud kui kuldsalmid, kuid ei ole kuldõpetuse kirjakohad. Neid
kirjakohti ei pea enam rõhutama vastavalt käsiraamatus toodud kuldsalmide
juhistele, kuid neid peaks vaatama nagu tavaliselt järjestikku pühakirju uurides.

Kuna te peate piirama tunnis kuldõpetusele määratud aega, et keskenduda õpetuse
ja kuldõpetuse kirjakohtade uurimisele ja harjutustegevuste ja kordamistegevuste
läbiviimisele, ei jää teil arvatavasti tunnis aega meeldejätmistegevuste jaoks. Kuid
kuna pühakirjade meeldejätmine võib õpilasi õnnistada, võite paluda õpilastel
kuldõpetuse kirjakohti väljaspool tunni aega pähe õppida.

Mormoni Raamatu kuldõpetuse õppekava
Mitu nädalat igale 10 õpikogemusele Mormoni Raamatus kulub, sõltub õpetuste
kokkuvõtete ja pühakirjakohtade arvust, mida vastava õpetusteema juures
rõhutatakse. Igal nädalal tuleks pühendada umbes 30 minutit kuldõpetusele,
kasutades järgmiseid õppetegevusi:

• Õpetuse osade mõistmine

• Harjutusülesanded

• Kuldõpetuse kordamise tegevused

Näiteks on järgnevalt toodud õppekavas määratud neli nädalat Jumalusega seotud
kuldõpetuse tegevusteks. Esimese nädala jooksul võiksite teha esimesed kolm
„Õpetuse mõistmise” osa. Teise nädala jooksul võiksite teha osad 4–6. Kolmandal
nädalal võite teha osad 7–8. Ja neljandal nädalal võiksite teha harjutustegevuse ja
„Kuldõpetuse kordamise” tegevuse.

Mormoni Raamatu seminariõpetaja käsiraamatu eeloleva nädala õppekava ja
„Kuldõpetus: Mormoni Raamatu õpetaja materjali” kuldõpetuse õppetegevuste
ülevaatamine aitab teil planeerida ja jätta tunni aega kuldõpetuseks. Teil võib olla
vaja otsustada, millist tunni osa esitada kokkuvõtvalt, et jääks aega kuldõpetuse
tegevusteks ja harjutustegevusteks.

JUHISED ÕPETAJATELE

IX



Järgnevalt toodud kava põhineb õpetusteemade läbivõtmisel sellises järjestuses,
nagu need on toodud „Kuldõpetuse põhidokumendis”. Kuid senikaua, kui
„Vaimsete teadmiste omandamise” osa õpetatakse esimesena, võib teisi
õpetusteemasid õpetada mistahes järjestuses. Kaaluge järgmist kahte lähenemist:

• Võtke õpetusteemad läbi selles järjestuses, nagu need on toodud „Kuldõpetuse
põhidokumendis” (alustades „Jumalusest” ja lõpetades „Käskudega”).

• Niipalju kui võimalik joondage õpilaste õpetusteemade uurimine teemadega,
mida nad uurivad oma pühapäevastel koosolekutel (vt Come, Follow Me:
Learning Resources for Youth veebilehel LDS.org).

Õppekava

Nädal Õpetusteema (umbkaudselt selleks vajaliku minutite arvuga)
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Kuldõpetus veebipõhises seminaris
Kuldõpetuse õppetegevused lisatakse veebipõhistesse seminaritundidesse. Kui te
õpetate veebipõhist seminari, siis on abiks, kui vaatate eelnevalt üle osa
„Kuldõpetus igapäevases seminaris”, mis aitab teil mõista tähtsaid põhimõtteid ja
tegevusi, mida võiks mugandada ja rakendada veebipõhise seminari keskkonnas.

Kuldõpetus koduõppe seminaris
Hetkel ei ole koduõppe õpetajate ja õpilaste materjale uuendatud, et nad kaasaksid
kuldõpetuse materjali. Seepärast peaksid õpetajad ja õpilased jätkama praeguste
koduõppe materjalide kasutamist ja kaasama kuldõpetuse tegevusi. Seniks kuni
koduõppe materjale uuendatakse, innustatakse õpetajaid jagama õpilastega
„Kuldõpetuse põhidokumenti” ning julgustama neid iseseisvalt uurima
kuldõpetuse pühakirjakohti.
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Vaimsete teadmiste
omandamine
NB! Selle õpikogemuse 1. ja 2. osa võib õpetada kahe 40-minutilise õppetunni
jooksul või need võib võtta kokku ja õpetada ühe 80-minutilise tunni jooksul. Kui
teil on vähem kui 180 õpetamise päeva, siis võite õpetada selle õpikogemuse 1. osa
selle asemel, et õpetada 1. õppetundi „Õpilase roll” õpikust „Mormoni Raamat:
seminariõpetaja käsiraamat”.

1. osa (40 minutit)
Meie mõistmise ja tunnistuse suurendamine vaimsete tõdede kohta
Paluge õpilastel lugeda järgmist lugu õde Sheri L. Dew’lt, kes teenis teise
nõuandjana Abiühingu üldjuhatuses.

„Mulle helistas imeline meeleheitel noor naine. Läbi nuuksatuste pahvatas ta:
„Ma pole kindel, kas Kirik on enam tõsi, ja see hirmutab mind. Mis siis, kui minu
pere ei saagi igavesti koos olla?”” (Sheri L. Dew. Will You Engage in the Wrestle?
[Brigham Youngi Idaho ülikooli pühalik koosolek, 17. mai 2016]. – byui.edu/
devotionals)

Paluge õpilastel mõtiskleda, kas nemad või keegi, keda nad tunnevad, on kogenud
samasuguseid muresid või tundeid kui see noor naine, kellest õde Dew rääkis.

• Kui see noor naine tuleks teie käest abi paluma, mida te ütleksite või teeksite, et
teda aidata?

Paluge ühel õpilasel jätkata õde Dew’ loo ettelugemist.

„Ma küsisin: „Kas sa soovid tunnistust?” „Jah,” vastas ta.

„Kas oled valmis selle nimel vaeva nägema?” Taas kord vastas ta: „Jah”” (Sheri L. Dew. Will You
Engage in the Wrestle? –byui.edu/devotionals).

• Mida oleks olnud hea sellelt noorelt naiselt küsida, arvestades, et tal oli soov
tunnistus saada ja et ta oli valmis selle nimel vaeva nägema?

Selgitage, et seminarikogemuse ajal on õpilastel palju võimalusi näha vaeva, et
suurendada arusaamist ja tugevdada tunnistust evangeeliumist ning õppida, kuidas
leida vastuseid enda küsimustele ja teiste küsimustele Kiriku ja selle õpetuste ning
ajaloo kohta. Üks võimalus seda teha on Kuldõpetuse kaudu. Kuldõpetuse
programm hõlmab püüdlusi õppida ja rakendada põhimõtteid, kuidas vaimseid
teadmisi omandada ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhiõpetusi
sügavamalt mõista.

1



Jumal on kogu tõe allikas.
Andke õpilastele koopia „Kuldõpetuse põhidokumendist” ja paluge neil avada see
kohast „Vaimsete teadmiste omandamine”. Seejärel paluge ühel õpilasel esimene
lõik ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mida see õpetab kogu tõe
allika kohta.

• Kes on kogu tõe allikas? (Võite soovitada, et õpilased märgiksid ära järgmise
õpetuse: Jumal teab kõiki asju ja on kogu tõe allikas.)

• Milline kuldõpetuse kirjakoht seda õpetust toetab? (Paluge õpilastel märkida
ära salm Moosia 4:9 pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosia 4:9. Paluge klassil teksti jälgida ja leida,
kuidas aitab see salm meil mõista, miks me peaksime tõde otsides Jumala poole
pöörduma.

• Millised sõnad või fraasid selles salmis aitavad meil mõista, miks me peaksime
tõde otsides Jumala poole vaatama?

• Millised kogemused on aidanud teil teada, et Jumal teab kõiki asju ja on kogu
tõe allikas? (Tuletage õpilastele meelde, et nad ei jagaks kogemusi, mis on liiga
pühad või isiklikud.)

Kuidas omandada vaimseid teadmisi?
Kirjutage tahvlile järgmine pealkiri: Muster, mille Jumal on meile andnud vaimsete
teadmiste omandamiseks.

• Kuidas selgitaksite, mis on muster? (Aidake õpilastel mõista, et üks mustri
definitsioone on mudel, mis aitab meil mõista, kuidas midagi korrakohaselt
teha – eriti kui seda tuleb teha korduvalt. Näiteks võite näidata mustrit, mida
saab kasutada millegi valmistamiseks.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette teine lõik osast „Vaimsete teadmiste omandamine”
„Kuldõpetuse põhidokumendist”. Paluge klassil teksti jälgida ja leida neli asja, mida
me peame tegema, et järgida mustrit, mille Jumal on meile andnud vaimsete
teadmiste omandamiseks.

• Vastavalt loetule, mis on need neli asja, mida me peame tegema, et järgida
mustrit, mille Jumal on meile andnud vaimsete teadmiste omandamiseks?

(Kirjutage õpilaste vastused tahvlile kirjutatud pealkirja alla järgmiselt:

1. Meil on siiras soov tõde teada.

2. Oleme nõus elama vastavalt sellele, mida Jumal on ilmutanud.

3. Otsime tõde palve kaudu.

4. Uurime tõsiselt Jumala sõna.

Küsige õpilastelt:

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE

2



• Miks on tähtis, et me rakendame Jumala mustrit vaimsete teadmiste
omandamiseks iga päev ja mitte ainult siis, kui meil on pakiline küsimus või
mure? (On tähtis seda mustrit iga päev rakendada, kuna nende asjade tegemine
kutsub Issanda Vaimu olema alati koos meiega ja võib meil aidata tunda ära
Püha Vaimu mõju. Seda mustrit pidevalt järgides näitame Issandale oma soovi
alati vaimseid teadmisi omandada – mitte ainult siis, kui meil on pakiline
küsimus või mure.)

Paluge õpilasel lugeda uuesti teine lõik osast „Vaimsete teadmiste omandamine”
„Kuldõpetuse põhidokumendist”.

• Milline Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakoht toetab Jumala mustrit
vaimsete teadmiste omandamiseks? (Kui õpilased vastavad, kirjutage tahvlile
järgmised viited: Moroni 10:4–5; 2. Nefi 32:8–9; 2. Nefi 32:3; selline on
pühakirjade järjekord teises lõigus.)

Jagage õpilased kolme rühma. Määrake iga rühm uurima ühte tahvlile kirjutatud
Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakohta, leides pühakirjafraase, mis õpetavad
Jumala mustrit vaimsete tõdede omandamise kohta. Kui õpilastel on olnud piisavalt
aega, paluge iga rühma ühel või mitmel liikmel leitut jagada. Kui nad seda teevad,
võiksite esitada neile küsimusi, näiteks:

• Mida tähendab küsida Jumalalt „siira südamega, tõsise kavatsusega” (Moroni
10:4)? (Aidake õpilastel mõista, et see fraas tähendab, et me tõesti soovime
saada vastust Jumalalt ja kavatseme saadud vastuse ajel tegutseda.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised sõnad juhataja Russell M. Nelsonilt
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist:

„Tõsise kavatsusega” tähendab, et inimene tõepoolest kavatseb järgida talle
antud jumalikku juhatust” (Russell M. Nelson. Küsi, otsi, koputa. – 2009. a
sügisene üldkonverents).

• Miks on tähtis, et me otsime tõde siira südamega ja tõesti kavatseme järgida
Jumala antud juhatust?

• Mida tähendab alati palvetada (2. Nefi 32:9)?

• Mil moel erineb tavaline lugemine „Kristuse sõnadest [rõõmuga toitumisest]”
(2. Nefi 32:3)?

• Kuidas võib alati palvetamine ja Kristuse sõnadest rõõmuga toitumine aidata
meil omandada vaimseid teadmisi?

Paluge õpilastel jagada kogemusi Jumala mustri rakendamisest vaimsete teadmiste
omandamiseks. Kui nad seda teevad, paluge neil samuti selgitada, milliseid
õnnistusi on nad selle tulemusel saanud. Soovi korral jagage ka oma kogemust.

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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Küsimuste esitamine ja vastuste otsimine on olulised meie püüdlustes
õppida tõde.
Paluge õpilastel mõtiskleda, kas on hea, et inimesed küsivad küsimusi Kiriku
õpetuste või Kiriku ajaloo aspektide kohta, mida võib olla raske mõista.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette kolmas lõik osast „Vaimsete teadmiste
omandamine” „Kuldõpetuse põhidokumendist”. Paluge õpilastel teksti jälgida ja
leida, mida see lõik õpetab küsimuste esitamise ja vastuste otsimise tähtsusest tõe
leidmisel.

• Mis on küsimuste esitamise ja vastuste otsimise roll meie püüdlustes tõde leida?
(Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile järgmine kokkuvõttev lause:
Küsimuste esitamine ja vastuste otsimine on oluline osa meie
tõeotsingutest.)

• Miks te arvate, et küsimuste esitamine ja vastuste otsimine on olulised meie
tõeotsingutel?

• Vastavalt kolmandast lõigust loetule, miks on küsimuste esitamisel tähtis meie
hoiak ja eesmärk? (Aidake õpilastel leida järgmine tõde: Meie hoiak ja eesmärk
küsimuste esitamisel ja vastuste otsimisel mõjutavad suuresti võimet õppida
Püha Vaimu kaudu. Võiksite paluda, et õpilased selle põhimõtte oma
„Kuldõpetuse põhidokumendis” ära märgiksid.)

Tuletage õpilastele meelde lugu noorest naisest, kes võttis ühendust Sheri L.
Dew’ga, kuna ta polnud kindel, kas Kiriku õpetused on õiged. Selgitage, et see
noor naine otsustas kohtuda oma piiskopiga ja teistega – nende seas õde Dew’ga –,
kes aitasid tal leida vastuseid oma küsimustele.

Andke igale õpilasele järgnev käsileht. Selgitage, et käsileht sisaldab õde
Dew’ lugu sellest, mis juhtus, kui see noor naine otsis vastuseid oma

küsimustele. Paluge mitmel õpilasel see lugu kordamööda ette lugeda. Paluge
klassil teksti jälgida ja leida, kuidas meie hoiak ja eesmärk küsimuste esitamisel ja
vastuste otsimisel mõjutavad meie võimet õppida Püha Vaimu kaudu.

Kui õpilased on lugenud ette esimesed kolm lõiku, küsige:

• Kuidas mõjutasid selle noore naise hoiak ja eesmärk tõe otsimisel tema võimet
leida vastuseid oma küsimustele?

Seejärel paluge mitmel õpilasel õde Dew’ ülejäänud lugu käsilehelt ette lugeda.

„Ma ütlesin [sellele noorele naisele]: „Võta kaasa oma pühakirjad ja kõik
oma küsimused. Küsimused on head. Vaatame, mida Issand meile õpetab.”

Ta võttis mind mu sõnast ja esitas ühe okkalise küsimuse teise järel. Me
uurisime pühakirju ja prohvetite õpetusi, et vastuseid leida. Vähehaaval
hakkas ta mõistma, et see, et tal on küsimusi, ei tähenda, et tal pole
tunnistust. Pühakirjad on täis lugusid prohvetitest, kellel oli küsimusi. Noor
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naine hakkas ära tundma, kui Vaim talle tõde tunnistas – sealhulgas seda, et prohvetid,
nägijad ja ilmutajad on tõepoolest prohvetid.

Tema tunnistus hakkas kasvama ja aeg möödus. Siis, umbes aasta eest, helistas ta uuesti.
„Ma tahtsin, et sina oleksid esimene, kes saab teada, et ma hoian oma käes
templisoovitust. Kas sa tuleksid minuga templisse, kui ma saan oma templianni?” Seejärel
ütles ta: „Kas sa tead, millised sinu sõnad mind kõige enam aitasid? Sa ütlesid mulle, et
küsimused on head, ja lasid mul näha ennast pigem otsijana kui kahtlejana.”

Olin üliõnnelik! Kuid kaks päeva hiljem sain hoopis teistsuguse telefonikõne ühelt teiselt
[noorelt naiselt]. „Õde Dew,” ütles ta, „enne kui te seda kelleltki teiselt kuulete, tahan, et
teaksite, et ma olen rase.” Ta rääkis, et oli mitu aastat kahelnud evangeeliumi tõesuses ja
oli lõpuks otsustanud, et polnud mingit põhjust elada kõlbelise puhtuse seaduse järgi.

Ma ütlesin talle, et ma ei ole tema kohtumõistja ja et ma armastan teda. Seejärel küsisin,
kas ta sooviks saada tunnistust. „Ei, ma ei taha seda,” vastas ta.

Nende erinevus oli hämmastav. Umbes samal ajal olid neil kahel naisel kahtlused, mis
nende tunnistust ohustasid. Üks neist hüüdis appi ja pere, sõbrad ja juhid järgisid president
Monsoni nõu ja ruttasid talle appi. Teine tüdruk tegutses oma kahtluste ajel ja veenis
ennast, et kõlblusetud valikud on vastuvõetavad. ‥

Ühe tüdruku küsimused muutsid ta tõeotsijaks. Teine tüdruk kasutas oma küsimusi, et oma
kõlblusetust õigustada.

Mu kallid sõbrad, küsimused on head. Küsimused on head, kui need on inspireeritud
küsimused, mida küsitakse usus ja uuritakse usaldusväärsetest allikatest, et Vaim võiks
aidata vastust leida ja kinnitada. ‥

Keegi meist ei või saada ilmutust ilma omapoolse pingutuseta. Vastused Jumalalt ei tule
võluväel. Kui me soovime vaimselt kasvada, ootab Issand, et me küsime küsimusi ja otsime
vastuseid. „Kui sa palud,” lubab Ta, „saad sa ilmutuse ilmutuse peale, teadmise teadmise
peale” [ÕL 42:61]. Kas see võiks olla selgem? Issand armastab inspireeritud küsimusi,
mida küsitakse usus, kuna need toovad teadmisi, ilmutust ja suuremat usku” (Sheri L. Dew.
Will You Engage in the Wrestle? [Brigham Youngi Idaho ülikooli pühalik koosolek, 17. mai
2016]. – byui.edu/devotionals).

• Kuidas võivad nende kahe noore naise kogemused õde Dew’ loos aidata meil
mõista meie hoiaku ja eesmärgi tähtsust küsimuste esitamisel?

• Kuidas nende kahe noore naise kogemused aitavad meil mõista, kui tähtis on
meie roll usinalt küsimustele vastuste leidmisel?

Soovi korral tunnistage siiraste küsimuste esitamise ja usinasti vastuste otsimise
tähtsusest. Soovi korral jagage, kuidas olete tulnud teadmisele, et Issand vastab
meie siirastele küsimustele.

Paluge õpilastel tegutseda vastavalt sellele, mida nad õppisid siiraste küsimuste
küsimise ja usinalt vastuste otsimise kohta, rakendades Taevase Isa mustrit
vaimsete teadmiste omandamise kohta.

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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2. osa (40 minutit)
Põhimõtted, mis võivad aidata meil küsimustele vastata
Paluge õpilastel mõtiskleda, milliseid küsimusi neil võib olla nende elu või Kiriku ja
selle õpetuste ja ajaloo kohta.

Näitena mure või küsimuse kohta, mis võib mõnel õpilasel olla või mida teised
inimesed võivad küsida, näidake järgmisi lauseid või kirjutage need tahvlile:

Ma kuulen teistest inimestest, kes saavad vastuseid oma palvetele, kuid seda ei
paista juhtuvat minuga. Mulle tundub, nagu Jumal ei armasta mind, kuigi ma
püüan teha seda, mis on õige. Miks ei vasta Jumal minu palvetele?

Selgitage õpilastele, et see osa vaimsete teadmiste omandamise õpikogemusest on
mõeldud aitamaks neil õppida kolme põhimõtet, mis aitavad neid, kui neil on
küsimusi või kui teised neile küsimusi esitavad: usus tegutsemine, mõistete ja
küsimuste uurimine igavikulisest vaatenurgast ja jumalikult määratud allikatest
suurema mõistmise otsimine.

Tegutsege usus
Paluge mõnel õpilasel lugeda kordamööda ette 1. põhimõte „Tegutsege usus” osast
„Vaimsete teadmiste omandamine” „Kuldõpetuse põhidokumendis”. Paluge klassil
teksti jälgida, leides fraase, mis selgitavad, mida me võime teha, et küsimuste või
murede korral usus tegutseda. Paluge neil soovi korral märkida ära lausekatked,
mis on nende jaoks eriti tähendusrikkad.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Kui nad seda teevad, võite paluda neil
soovi korral selgitada, kuidas leitud nõuande järgimine võib küsimuste või murede
korral abiks olla. Märkige ära järgmine õpetuse kokkuvõte: Kui me jätkuvalt
vastuseid otsime, peame elame usus, usaldades, et lõpuks me leiame
vastused, mida otsime.

• Milline Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakoht toetab seda õpetuse
kokkuvõtet? (Paluge õpilastel märkida ära salm Eteri 12:6 oma pühakirjades, et
nad võiksid seda kergesti üles leida.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Eteri 12:6. Paluge klassil teksti jälgida, leides sõnu
või fraase, mis aitavad meil mõista, miks on tähtis, et me elame usus, kui otsime
vastuseid oma küsimustele.

• Millised sõnad või fraasid selles salmis aitavad meil mõista, miks on tähtis, et
me elame usus, kui otsime vastuseid oma küsimustele?

• Mida tähendab, et „te ei saa mingit tunnistust enne teie usu proovilepanemist”
(Et 12:6)?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgnevad sõnad president Dieter F. Uchtdorfilt
Esimesest Presidentkonnast. Paluge klassil kuulata, mida me võime teha, et saada
tunnistust evangeeliumi tõest.
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„Kui te rakendate oma usku, elate iga päev igal juhul evangeeliumi põhimõtete
järgi, saate maitsta evangeeliumi magusaid vilju ja nendest viljadest te teate, et
see on õige” (Dieter F. Uchtdorf. The Reflection in the Water. – Haridussüsteemi
küünlavalgusõhtu noortele täiskasvanutele, 1. nov 2009. – LDS.org).

• President Uchtdorfi sõnade kohaselt, mida me võime teha, et saada tunnistus
evangeeliumi tõesusest või tugevdada seda?

• Miks ootab Issand, et me rakendaksime oma usku enne, kui saame tunnistuse
evangeeliumi tõesusest?

• Millisest tõest saite tunnistuse, kui otsustasite rakendada oma usku, et iga päev
evangeeliumi põhimõtete järgi elada? Kuidas te selle tunnistuse saite? (Soovi
korral võiksite rääkida ka oma kogemusest.)

Selgitage, et mõned inimesed võivad kahelda selles, kas neil on tunnistus, või
imestavad, miks nende tunnistus ei ole tugevam, kuigi nad on püüdnud rakendada
oma usku, elades Issanda käskude järgi.

Märkige ära kaks viimast lauset 1. õpetuspõhimõttes „Tegutsege usus” osast
„Vaimsete teadmiste omandamine” „Kuldõpetuse põhidokumendis”: Kui oleme
ustavad tõele ja valgusele, mida me juba saanud oleme, antakse meile veel
enam. Vastused meie küsimustele ja palvetele tulevad tihti „rida rea peale,
õpetus õpetuse peale”. Paluge õpilastel need tõed soovi korral ära märkida.

• Kuidas võivad need tõed aidata kellelgi mõista, miks tema tunnistus
evangeeliumist ei ole kiiremini kasvanud?

• Milline kuldõpetuse kirjakoht neid kahte tõde toetab? (Laske õpilastel soovi
korral kirjakoht 2. Nefi 28:30 erilisel viisil ära märkida.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Nefi 28:30. Paluge klassil teksti jälgida ning
tähele panna fraase, mis toetavad tõdesid „Kuldõpetuse põhidokumendis”.
Innustage õpilasi rääkima, mida nad leidsid.

Selgitage, et vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist
kirjeldas oma kogemusi palvega, kui tema ja tema pere seisid silmitsi katsumusega,
mis kestis mitu aastat. Paluge ühel õpilasel vanem Christoffersoni tsitaat ette
lugeda. Paluge klassil kuulata, miks ei pruugi Issand kohe vastata meie soovitud
viisil mõnele meie küsimusele või palvele.

„Ma palvetasin, et imeline sekkumine meid päästaks. Kuigi ma ma sedamoodi
mitmel korral siiralt ja tõsise sooviga palvetasin, oli lõplikuks vastuseks ei.
Viimaks õppisin ma palvetama, nagu Päästja palvetas: „Ometi ärgu sündigu
minu, vaid sinu tahtmine!” (Lk 22:42) Ma otsisin Issanda abi igas väikeses
sammus teel lõpliku lahenduseni.

‥ Enam kui korra langesin ma oma Taevase Isa ette, anudes pisarais Tema abi. Ja
Ta aitas. Mõnikord polnud see enamat kui rahutunne, kinnitus, et kõik saab korda. ‥
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Kuigi ma tookord kannatasin, olen ma nüüd tänulik, et mu probleemile puudus kiire lahendus.
Tõsiasi, et olin sunnitud pikkade aastate jooksul peaaegu iga päev abi saamiseks Jumala poole
pöörduma, õpetas mind, kuidas tõeliselt palvetada ja palvetele vastuseid saada, ning õpetas
mind väga praktiliselt Jumalasse uskuma. Õppisin tundma oma Päästjat ja oma Taevast Isa
sellisel viisil ja määral, mida poleks muidu juhtunud või milleni jõudmine oleks mul palju kauem
aega võtnud. ‥ Õppisin usaldama Issandat kogu südamest. Õppisin käima Tema kõrval päevast
päeva” (D. Todd Christofferson. Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings. – Ensign, jaan
2012, lk 18–19).

• Sellest tsitaadist õpitu põhjal, mis on mõned põhjused, miks Jumal ei pruugi
vastata kohe meie soovitud viisil mõnele meie küsimusele või palvele. (Kui
õpilased on vastanud, võite märkida ära, et Jumal võib samuti vastata meie
palvetele kohe väga otsesel ja vägeval viisil.)

Viidake tahvlil olevale küsimusele ja murele.

• Kui teil oleks selline mure või küsimus, kuidas võiksite usus tegutseda?

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast
Paluge õpilastel mõelda aegadele, kui nad märkasid, et nende usulised
tõekspidamised ja vaated elule erinesid mõnede nende sõprade tõekspidamistest ja
vaadetest, kes ei ole Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Dallin
H. Oaksi sõnad. Paluge klassil kuulata, miks näevad viimse aja pühad elu ja usku
puudutavaid küsimusi erinevalt sellest, kuidas teised neid näha võivad.

„Paljudel tähtsatel teemadel erinevad meie oletused [või tõekspidamised] paljude
meie sõprade ja tuttavate tõekspidamistest. Need erinevad ka paljudest
nüüdisaja meedia arvamustest. ‥ Näiteks, kuna viimse aja pühad teavad meie
Taevase Isa plaani Tema laste heaks, teame me, et surelik elu ei ole
ühevaatuseline lavatükk, mis on surutud tundmatu mineviku ja ebakindla
tuleviku vahele. See elu on kolmevaatuselise näidendi teine vaatus. Selle eesmärk

on määratletud vastavalt sellele, mis on ilmutatud meie vaimse eksistentsi kohta esimeses
vaatuses ja meie igavikulise tuleviku kohta kolmandas vaatuses. Tänu meie teadmisele sellest
plaanist ja teistest tõdedest, mida Jumal on ilmutanud, alustame oletuste [või tõekspidamistega],
mis erinevad inimeste omadest, kes ei jaga meie teadmist. Selle tulemusel võime jõuda erineva
tulemuseni mitme tähtsa teema puhul, mida teised vaatlevad ainult oma sureliku elu
vaatevinklist” (Dallin H. Oaks. As He Thinketh in His Heart. [Õhtu üldjuhiga, 8. veeb 2013]. –
lds.org/broadcasts).

• Vanem Oaksi sõnade kohaselt, miks näevad viimse aja pühad elu ja usku
puudutavaid küsimusi erinevalt sellest, kuidas teised neid näha võivad? (Kuni
õpilased vastavad, joonistage tahvlile järgnev diagramm.)

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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Katke kinni esimese ja kolmanda vaatuse osad ja esitage järgmine küsimus:

• Milline oleks näide ühe tähtsa teema kohta, mida me vaataksime teisiti, kui
meil puuduks teadmine surelikkusele eelnevast elust või elust pärast surma?
(Õpilased võivad mainida erinevaid teemasid, nagu inimelu väärtus või Jumala
määratud tagajärjed meie valikutele viimsel kohtumõistmisel.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette vanem Oaksi sõnad: Selgitage, et ta kõneles
seminari ja usuinstituudi õpetajatele. Paluge klassil kuulata, mida ta ütles, kuidas
õpilased peaksid tegutsema, kui neile esitatakse keeruline mõiste või küsimus.

„Ma soovitan, et oleks eelistatav, kui meie noored hoiduksid oma kaaslastega
vaidlemisest. Neile on parem, kui nad teiste väidetele vastates identifitseeriksid
kõigepealt nende ilmalikud eeldused või oletused ja seejärel leiaksid erinevad
oletused või eeldused, mis juhivad viimse aja pühade mõtteviisi” (Dallin H. Oaks.
As He Thinketh in His Heart. –lds.org/broadcasts).

• Vastavalt vanem Oaksi soovitusele, mida võime teha, kui meile esitatakse
keeruline mõiste või küsimus?

Illustreerimaks, kuidas inimese tõekspidamised või oletused võivad mõjutada
vastuseid, milleni nad jõuavad, pange või joonistage tahvlile kirjutatud mure või
küsimuse ümber raam.

Selgitage, et lihtne raam esindab selle
küsimuse esitanud inimese
tõekspidamisi või oletusi, kui ta ei
vaatle küsimust selles kontekstis, mida
meie teame Taevase Isa, Tema
päästmisplaani ja Jeesuse Kristuse
õpetuste kohta. Märkige ära, et kui me
kaalume inimese tõekspidamisi või
oletusi, peaksime tegema seda lahkelt ja
austavalt, olles tundlik inimese tunnete
ja Püha Vaimu juhatuse suhtes.

• Mis on mõned tõekspidamised või oletused, mis ei pruugi olla õiged ja võivad
mõjutada inimest esitama sellist muret või küsimust?

Kirjutage õpilaste vastused tahvlile raami ümber. Nende seas võivad olla järgmised:

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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Jumal vastab igaühe palvetele ühtemoodi.

Jumal armastab oma lapsi, kuid Ta ei armasta mind.

Jumal ei armasta mind, kui Ta ei vasta minu palvetele nii, nagu ma lootsin või
ootasin.

Kui ma püüan teha, mis on õige, siis peaks Jumal vastama kõigile minu palvetele
otsekohe.

• Miks on tähtis mõelda tõekspidamistele või oletustele, mis meil või teistel
võivad olla, kui esitame küsimusi Jumala, meie maapealse elu või Kiriku ja selle
õpetuste ja ajaloo kohta? (Aidake õpilastel näha, et selle tegemine aitab meil
paremini mõista varjatud muresid või piiratud vaatenurka, millel küsimus võib
põhineda.)

• Kuidas võivad tahvlil olevad tõekspidamised või oletused näidata, et inimene
võib vaadata küsimust piiratud vaatenurgast?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. põhimõte „Uurige mõisteid ja küsimusi
igavikulisest vaatenurgast” osast „Vaimsete teadmiste omandamine” „Kuldõpetuse
põhidokumendis”. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, kuidas me võime uurida
mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

Paluge õpilastel leitu kohta aru anda. Paluge õpilastel märkida ära järgmine tõde:
Selleks, et uurida õpetuslikke mõisteid, küsimusi ja sotsiaalseid probleeme
igavikulisest vaatenurgast, peame vaatlema neid päästmisplaani ja Päästja
õpetuste kontekstis. Avage tahvlil esimese ja kolmanda vaatuse osad.

Aitamaks õpilastel mõista, kuidas kaaluda mõisteid ja küsimusi
päästmisplaani ja Päästja õpetuste kontekstis, võite näidata videot

„Küsimuste uurimine igavikulisest vaatenurgast” (2:55), mis on saadaval veebilehel
LDS.org. Paluge klassil vaadata, kuidas noor naine Lauren võttis aega, et mõelda
tõekspidamistele või oletustele, mis võisid mõjutada tema sõbra küsimust Jumalast,
ja kuidas Lauren seejärel vaatas küsimust igavikulisest vaatenurgast.

Kui õpilased on video ära vaadanud, küsige:

• Miks oli Laurenile abiks, kui ta mõtles tõekspidamistele või oletustele, mis
võisid mõjutada tema sõbra küsimust Jumala kohta?

• Mis juhtus, kui Lauren vaatas oma sõbra küsimust igavikulisest vaatenurgast?

Aitamaks õpilastel harjutada, kuidas vaadata mõisteid ja küsimusi igavikulisest
vaatenurgast, viidake tahvlil raami sees olevale murele ja küsimusele ning küsige:

• Mida me teame Taevase Isa, Tema plaani ja Päästja õpetuste kohta, mis võiksid
aidata meil vaadata seda küsimust teisest küljest ja leida vastuseid, mis
põhinevad igavesel tõel?

Kui õpilased vastavad, kustutage raami ümber kirjutatud laused ja asendage need
õpilaste antud vastustega. Õpilaste vastused võivad olla järgmised:
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Jumal võib vastata meie palvetele erinevalt vastavalt Tema teadmisele meie
isiklikest vajadustest ja mis on meile hea.

Jumal armastab kõiki oma lapsi, kaasa arvatud mind.

Jumal armastab mind, isegi kui Ta ei vasta minu palvetele nii, nagu ma lootsin või
ootasin.

Isegi kui ma püüan teha, mis on õige, ei pruugi Jumal vastata kõigile minu
palvetele otsekohe. See annab mulle võimaluse vaimselt kasvada.

Eemaldage või kustutage lihtne raam tahvlile kirjutatud mure ja küsimuse ümbert
ja asendage see ilusama raamiga.

Selgitage, et uus raam esindab tõde,
mida me teame Taevase Isa, Tema
päästmisplaani ja Päästja
õpetuste kohta.

• Kuidas selle küsimuse vaatamine
selles kontekstis, mida me teame
Taevase Isa, Tema päästmisplaani ja
Päästja õpetuste kohta, aitab meil
näha seda küsimust teisiti?

Kutsuge õpilasi jagama, kuidas nemad
said parema arusaamise ideest,
õpetusest või küsimusest, kui nad vaatasid seda igavikulisest vaatenurgast. Soovi
korral võiksite jagada oma kogemusi.

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu
Paluge õpilastel mõelda, millise allika poole nad pöörduksid, kui neil on küsimus
Kiriku kohta või neil on vaja abi tähtsa otsuse tegemisel.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema M.
Russell Ballardi sõnad:

„Jaakobus ei öelnud: „Kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see guugeldagu!””
(M. Russell Ballard. KHSi õpetajate võimalused ja kohustused 21. sajandil. [Õhtu
üldjuhiga, 26. veeb 2016]. – lds.org/broadcasts)

• Kirjakoha Jaakobuse 1:5 kohaselt, midaõpetas apostel Jaakobus? („Kui kellelgi
teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt.”)

• Kui meil on küsimusi või muresid, miks on tähtis, et me kõigepealt Jumala abi
otsiksime?

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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Paluge ühel õpilasel lugeda ette esimene lõik 3. põhimõttes „Otsige suuremat
mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu” „Vaimsete teadmiste omandamise”
osas „Kuldõpetuse põhidokumendis”. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida
Jumal on meile andnud, et leida ja mõista tõde. Paluge õpilastel leitu soovi korral
ära märkida.

• Mida on Jumal meile andnud, et leida ja mõista tõde? (Selle arutelu osana võite
kutsuda õpilasi märkima ära järgmist õpetuse kokkuvõtet: Osana Issanda
määratud vaimsete teadmiste saamise protsessist on Ta seadnud allikaid,
mille kaudu Ta oma lastele tõde ja juhatust ilmutab.)

• Milliseid õnnistusi võime saada, kui pöördume Issanda jumalikult määratud
tõeallikate poole?

Viidake tahvlile raami sisse kirjutatud murele ja küsimusele.

• Mis on mõned jumalikult määratud allikad, mille poole võite pöörduda sellise
mure või küsimusega?

Aitamaks õpilastel olla teadlik lisavahenditest, mis aitavad neil leida jumalikult
määratud allikaid, võite neile rääkida (ja võimaluse korral näidata või paluda neil
leida nende elektroonikaseadmetel) Kiriku ametlikust veebilehest
mormonnewsroom.org. Selgitage, et sellel veebilehel selgitab Kirik erinevaid
teemasid, mille vastu avalikkus Kiriku suhtes huvi tunneb, ja korrigeerib osaliselt
või täielikult vale infot, mida meedias esitatakse. Samuti võite näidata õpilastele
Kiriku evangeeliumi teemade (Gospel Topics) lehte aadressil lds.org/topics.
Evangeeliumi teemade (Gospel Topics) esseed sisaldavad väärtuslikku ja otsekohest
infot paljude keeruliste ajalooliste ja õpetuslike küsimuste kohta.

Paluge õpilastel jagada näiteid, kuidas neid on õnnistatud, kui nad pöördusid
küsimuse või probleemiga silmitsi seistes vastuste saamiseks jumalike allikate
poole. Olge valmis jagama omapoolseid näiteid.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette teine lõik 3. põhimõttes „Otsige suuremat
mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu” „Vaimsete teadmiste omandamise”
osas „Kuldõpetuse põhidokumendis”. Paluge klassil teksti jälgida ja leida, mida see
lõik õpetab infoallikatest, mida Kirik pole välja andnud.

• Miks on tähtis olla ettevaatlik mitteusaldusväärsete infoallikate suhtes?

• Kuidas võime tunda ära tõde infoallikates, mida Kirik pole välja andnud?
(Aidake õpilastel mõista, et Püha Vaim võib aidata meil teha vahet tõe ja vale
vahel, mistahes allikast me seda leiame [vt Mn 10:5].)

Selgitage, et kooliaasta jooksul lisaks järjestikku Mormoni Raamatu õpetuste
uurimisele uurivad õpilased samuti üheksat teemat „Kuldõpetuse
põhidokumendis” (mis vastab pühapäevasele noorte õppekavale). Samuti uurivad
nad iga teemaga seotud Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakohti. Igat teemat
uurides kasutavad nad vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid, mida arutati
selles õppetunnis, et kaaluda tõelisi küsimusi ja probleeme ning võimalusi
isiklikuks ellurakendamiseks.

Jagage oma tunnistust, kui tähtis on rakendada vaimsete teadmiste omandamise
põhimõtteid, kui me seisame silmitsi keeruliste mõistete või küsimustega.
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Kinnitage õpilastele, et Issand soovib neid oma Vaimu kaudu õpetada. Kui me
tegutseme usus, uurime mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast ja otsime
suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu, annab Jumal meile
vastuseid ja juhatust meie elus.

Kuldõpetuse kordamine
Soovi korral kasutage järgmist tegevust eraldi tunni ajal, aitamaks õpilastel korrata
Mormoni Raamatu kuldõpetuse kirjakohti, millele viidatakse selle vaimsete
teadmiste omandamise õpikogemuse 1. ja 2. osas.

Enne tundi kirjutage tahvlile järgmised kuldõpetuse kirjakoha viited: 2. Nefi 28:30;
2. Nefi 32:3; 2. Nefi 32:8–9; Moosia 4:9; Eteri 12:6; Moroni 10:4–5.

Jagage õpilased paaridesse. Paluge õpilastel korrata tahvlile kirjutatud kirjakohtades
õpetatud õpetust, lastes ühel õpilasel igas paaris kasutada „Kuldõpetuse
kiirjuhendit” ja lugeda suvalises järjekorras ette iga kuldõpetuse kirjakoha
võtmesõnad. Kui võtmesõnad on ette loetud, ütleb teine õpilane, milline tahvlile
kirjutatud kirjakoht on seotud selle võtmesõnaga. Mõne minuti pärast laske
õpilastel oma partneriga rollid vahetada.

Järgmisena, aitamaks õpilastel saada tuttavaks kuldõpetuse kirjakohtade
pühakirjatekstiga, lugege kirjakoht ette, ilma et ütlete, millise kirjakohaga on tegu.
Paluge õpilastel leida õige kirjakoht ja koos teiega ette lugeda, enne kui olete
kirjakoha lõpuni lugenud. Kui kirjakoht on lõpuni loetud, paluge ühel või mitmel
õpilasel oma sõnadega selgitada, millist õpetust või põhimõtet selles kirjakohas
õpetatakse. Korrake seda tegevust iga tahvlile kirjutatud kuldõpetuse
pühakirjakohaga.
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Jumalus
NB! Järgnevaid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (75 minutit)
1. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine lause ja paluge ühel õpilasel see ette lugeda: Jumal ei
tunne mind tegelikult ega hooli sellest, mis minu elus toimub.

• Kuidas võib see valearusaam raskendada Jumalasse usu rakendamist?

Paluge õpilastel võtta lahti 1. õpetusteema „Jumalus” „Kuldõpetuse
põhidokumendis”. Paluge õpilastel lugeda koos paarilisega see õpetusteema läbi ja
leida tõed Jumaluse liikmete loomuse ja omaduste kohta. Paluge neil arutada oma
paarilisega, kuidas mõned leitud tõed võivad aidata selgitada tahvlile kirjutatud
valearusaama.

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel klassile selgitada, mida nad oma
partneriga arutasid. Tunnistage, et kui me õpime õpetust Jumalusest ja seda
paremini mõistame, siis suureneb meie usk ja usaldus Taevase Isa, Jeesuse Kristuse
ja Püha Vaimu vastu.

2. osa (10 minutit)
Esitage õpilastele järgnev küsimus:

• Milliseid erinevusi võivad mõned inimesed teiste juures märgata, mis paneksid
neid teisi endast halvemaks pidama? (Õpilased võivad mainida järgmist: erinev
majanduslik seis, väljanägemine, võimekus, kultuur, keel, usk, sugu või rahvus.)

Paluge õpilastel võtta lahti 1. õpetusteema „Jumalus” „Kuldõpetuse
põhidokumendis” ja vaadata lõiku pealkirja „Jumal Isa” all ning leida tõde, mis
kirjeldab, mida Jumal kõikide oma laste vastu tunneb. Paluge neil leitut jagada ja
kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Jumal armastab kõiki oma lapsi
täiuslikult ja kõik on Temale ühesugused. Võiksite paluda, et õpilased selle
õpetuse kokkuvõtte „Kuldõpetuse põhidokumendis” ära märgiksid.

• Milline kuldõpetuse kirjakoht seda tõde toetab? (Paluge õpilastel märkida ära
salm 2. Nefi 26:33 pühakirjades, et nad võiksid seda kergesti üles leida.)

Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, selgitage, et 2. Nefi 26. peatükis
kuulutas prohvet Nefi viimsetest päevadest ja kutsus inimesi tulema Jeesuse
Kristuse juurde.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 2. Nefi 26:33. Paluge klassil teksti jälgida ning
tähele panna sõnu või fraase, mis aitavad õpetada tahvlile kirjutatud õpetuse
kokkuvõtet. Paluge õpilastel leitu kohta aru anda.

• Mida tähendab sinu arvates see, et „kõik on Jumalale ühesugused”?

• Millised kogemused on aidanud sul teada, et Jumal armastab kõiki oma lapsi
täiuslikult ja et kõik on Tema silmis ühesugused? (Soovi korral jagage ka mõnda
omaenda kogemust.)
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• Kuidas võib selle tõe mõistmine mõjutada seda, kuidas me teisi inimesi
kohtleme?

Et aidata õpilastel mõista ühte selle tõe rakendust, paluge ühel neist lugeda ette
järgnevad sõnad.

Kirik mõistab ühemõtteliselt hukka rassismi, sealhulgas igasuguse rassismi minevikus nii nende
poolt, kes olid, kui ka nende poolt, kes ei olnud Kirikust. 2006. aastal kuulutas Kiriku president
Gordon B. Hinckley: „Ükski inimene, kes teeb laimavaid märkusi teise rassi kuulujate suhtes, ei
saa pidada end tõeliseks Kristuse jüngriks. Ka ei saa ta arvata, et see on kooskõlas Kiriku
õpetustega. Mõistkem kõik, et igaüks meist on meie Taevaisa poeg või tütar ja et Taevaisa
armastab kõiki oma lapsi” (Race and the Church: All Are Alike unto God. 29 veeb 2012. –
mormonnewsroom.org).

3. osa (10 minutit)
Näidake pilte „Jeesus Kristus ilmub
nefilastele” (lds.org/media-library) ja
„Jeesus läänepoolkeral õpetamas”
(Evangeeliumi kunstiraamat [2009],
nr 82; vt ka lds.org/media-library).

Paluge ühel õpilasel klassile need
piltidel kujutatud pühakirjalood lühidalt
kokku võtta.

Rääkige õpilastele, et 3. Nefi 11:10–11,
mis sisaldab esimesi sõnu, mida Päästja
nefilastele ilmudes kõneles, on
kuldõpetuse kirjakoht. Võiksite
õpilastele soovitada, et nad selle
kirjakoha oma pühakirjades erilisel viisil
ära märgiksid.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 3. Nefi
11:10–11. Teistel paluge teksti jälgida ja
leida, milliseid tõdesid Päästja
nefilastele iseenda kohta õpetas.

• Millele viitab fraas „ma olen joonud
sellest kibedast karikast” (3. Nefi
11:11)? (Kannatuste kibedus, mida
Ta oma lepitava ohverduse
käigus koges.)

• Mida õpetavad need salmid teile Taevase Isa ja Tema Poja Jeesuse Kristuse
vahelisest suhtest?

• Mis tõed selguvad nendest salmidest Päästja kohta? (Kui õpilased on vastanud,
kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte 1. õpetusteemast „Jumalus”
„Kuldõpetuse põhidokumendis”: Jeesus Kristus täidab Isa tahet kõigis
asjades. Ta elas patuta elu ja lepitas kogu inimkonna patud. Võiksite
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paluda, et õpilased need õpetuse kokkuvõtted „Kuldõpetuse põhidokumendis”
ära märgiksid ja kirjutaksid esimese õpetuse kokkuvõtte pühakirjades kirjakoha
3. Nefi 11:10–11 juurde.)

Aitamaks õpilastel paremini neid õpetusi mõista, paluge poolel klassil lugeda
Luuka 22:39–44 ja teisel poolel Moosese 4:1–2. Paluge neil leida näiteid, kuidas
Jeesus Kristus täitis Isa tahet kõigis asjades. Innustage õpilasi rääkima, mida nad
leidsid.

• Mida võime õppida Päästja eeskujust selle kohta, kuidas tugevdada suhet
Taevase Isaga?

4. osa (10 minutit)
Kui te pole seda veel teinud, siis kirjutage tahvlile järgmised õpetuse kokkuvõtted.

Jumal armastab kõiki oma lapsi täiuslikult ja kõik on Temale ühesugused.

Jeesus Kristus täidab Isa tahet kõigis asjades. Ta elas patuta elu ja lepitas kogu
inimkonna patud

Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakohad Mormoni Raamatus, mis neid õpetusi
toetavad. (Kui õpilastele need kirjakohad ei meenu, innustage neid vaatama 1.
õpetusteema „Jumalus” osasid „Jumal Isa” ja „Jeesus Kristus” „Kuldõpetuse
põhidokumendis”. ) Kui nad leiavad kirjakohad 2. Nefi 26:33 ja 3. Nefi 11:10–11,
paluge paaril õpilasel need ette lugeda.

Kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Kuidas väljendab Jeesuse Kristuse lepitusohver
Jumala täiuslikku armastust kõigi oma laste vastu ja näitab, et kõik on Temale
ühesugused?

Paluge õpilastel kirjutada vastus vihikusse või pühakirjapäevikusse. Kui õpilastel on
olnud piisavalt aega, paluge mõnel neist oma vastuseid teistega jagada.

5. osa (5 minutit)
Paluge õpilastel meenutada inimesi, kes on neile heaks eeskujuks, ning mõelda,
mis teeb neist inimestest nii head eeskujud.

Paluge õpilastel vaadata teist lõiku osas „Jeesus Kristus” 1. õpetusteemas „Jumalus”
„Kuldõpetuse põhidokumendis”. Paluge neil leida õpetuse kokkuvõte, mis õpetab,
kelle elu peaks olema inimestele eeskujuks. Innustage õpilasi rääkima, mida nad
leidsid. Seejärel kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Jeesuse Kristuse
elu on täiuslik eeskuju, kuidas me peaksime elama.

• Milline pühakirjakoht seda õpetust toetab? (3. Nefi 12:48)

Aitamaks õpilastel mõista kirjakoha 3. Nefi 12:48 konteksti, selgitage, et kui Jeesus
Kristus nefilastele ilmus, õpetas Ta neile, kuidas tulla Tema juurde ja mida tuleb
teha, et taeva kuningriiki siseneda.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 3. Nefi 12:48. Teistel paluge teksti jälgida ja leida,
millise käsu Päästja rahvale andis.
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• Milline oli Päästja käsk rahvale?

• Mis on mõned viisid, kuidas võime püüda täita käsku olla täiuslik? (Märkige
ära, et viis, kuidas olla täiuslik nagu Taevane Isa ja Jeesus Kristus, on olla nende
sarnane. Kui me püüame järgida Päästjat, saame täiuslikuks Tema ja Tema
lepitava ohverduse kaudu. Täiuslikkus on protsess, mis jätkub järgmises elus.)

Paluge õpilastel märkida erilisel viisil ära kuldõpetuse kirjakoht 3. Nefi 12:48 ja
soovi korral kirjutada selle salmi kõrvale pühakirjades „Jeesuse Kristuse elu on
täiuslik eeskuju, kuidas me peaksime elama”.

6. osa (10 minutit)
Lugege koos klassiga ette 3. Nefi 12:48. Paluge ühel õpilasel tuletada klassile
meelde õpetus, mida see kuldõpetuse kirjakoht toetab. (Jeesuse Kristuse elu on
täiuslik eeskuju, kuidas me peaksime elama.)

Aitamaks õpilastel seda õpetust paremini mõista, näidake videot „Christlike
Attributes” (Kristlikud omadused) (2:54), mis on saadaval veebilehel

LDS.org. Paluge neil leida Päästja omadused, mida me võime püüda arendada oma
elus. Pärast videot paluge õpilastel neid omadusi nimetada ja kirjutage nende öeldu
tahvlile. (Kui video ei ole saadaval, võite teha järgmist: paluge õpilastel nimetada
mõned Päästja omadused, mida me võime püüda arendada, ja kirjutage nende
öeldu tahvlile. Nendeks omadusteks võivad olla alandlikkus, kuulekus ja lahkus.
Soovi korral võite lühidalt arutada näiteid Päästja elust, et neid omadusi
illustreerida.)

• Kuidas on teid õnnistatud tänu sellele, et keegi järgis Päästja eeskuju ühel
mainitud viisil?

• Kuidas olete teie saanud kedagi aidata, kuna püüdsite rakendada üht neist
omadustest?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Howard W. Hunteri (1907–1995) tsitaat:

„Järgigem Jumala Poega kõigil teedel ja kõigis eluvaldkondades. Võtkem temalt
eeskuju ja järgigem tema juhatust. Peaksime endalt igal võimalusel küsima:
„Mida teeks Jeesus?” ja seejärel võtma julguse kokku, et saadud vastuse ajel
tegutseda. Peaksime Kristust järgima selle sõna parimas tähenduses. Peaksime
tegema tema tööd, nii nagu Tema tegi Isa tööd. Peaksime andma enda surelike
võimete ulatuses kõik, et saada selliseks nagu Kristus, kes oli ainus täiuslik ja

patuta eeskuju, keda see maailm on eales näinud” (Kiriku presidentide õpetused: Howard W.
Hunter [2015], lk 309).

Paluge õpilastel mõelda mõnele viisile, kuidas nemad võiksid järgida Päästja
eeskuju oma igapäevaelus. Sel ajal kui nad mõtisklevad, kirjutage tahvlile
lõpetamata lause: Ma järgin paremini Päästja eeskuju …

Paluge õpilastel see lause vihikus või pühakirjapäevikus lõpetada. Innustage neid
kirjutatud eesmärkide nimel tegutsema ja leidma julgust järgida Jeesuse Kristuse
eeskuju.
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7. osa (10 minutit)
Paluge ühel õpilasel lugeda ette 3. Nefi 18:15, 20–21. Paluge teistel teksti jälgida, et
leida, millist nõu Päästja nefilastele andis. Juhtige tähelepanu sellele, et see on
kuldõpetuse kirjakoht. (Laske õpilastel soovi korral see kirjakoht erilisel viisil ära
märkida.)

• Mida kutsus Päästja nefilasi tegema?

Märkige ära Päästja korduvad juhised kirjakohas 3. Nefi 18:20–21 palvetada
„minu nimel”.

• Miks käsib Päästja meil alati palvetada Taevase Isa poole Tema nimel?

Aitamaks õpilastel mõista ühte põhjust, miks me palvetame Jeesuse Kristuse nimel,
joonistage tahvlile järgmine illustratsioon.

Joonistage tahvlile vertikaaljoon meid kujutava joonistuse ja Taevase Isa asupaika
kujutava joonistuse vahele.

• Mis eraldab meid Taevasest Isast ja Tema väest ning õnnistustest?

Kui õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile joone kõrvale langemine ja isiklik patt.
Seejärel pange tahvlile joone kohale Päästja pilt ja kirjutage pildi alla Vahemees.

• Kes on vahemees? (Keegi, kes sekkub inimeste või gruppide vahel, et
lahendada erimeelsusi ja neid kokku tuua.)

• Kuidas on Jeesus Kristus meie Vahemees Taevase Isa juures? (Tema lepitava
ohverduse kaudu võimaldab Päästja kõikidel inimestel saada jagu langemise
negatiivsetest tagajärgedest, parandada meelt nende pattudest, saada lepitatud
Taevase Isaga ja võtta vastu päästmise õnnistused. See on üks põhjus, mis me
palvetame Taevase Isa poole Jeesuse Kristuse nimel.)

Illustreerige, kuidas Päästja on andnud viisi saada lepitatud Taevase Isaga,
joonistades noole meid kujutavast joonistusest Taevase Isa asupaiga joonistuseni.
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• Mida kästakse meil lisaks palvetamisele teha Jeesuse Kristuse nimel? (Kirjutage
õpilaste vastused tahvlile.)

Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Kuna Jeesus Kristus on meie
Päästja ja Eestkostja Isa juures, tuleb kõik palved, õnnistused ja preesterluse
talitused teha Tema nimel. Paluge õpilastel soovi korral märkida see kokkuvõte
ära osas „Jeesus Kristus” 1. õpetusteemas „Jumalus” „Kuldõpetuse
põhidokumendis” ja kirjutada see pühakirjades salmide 3. Nefi 18:15, 20–21
kõrvale.

8. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Kuna Jeesus Kristus on meie Päästja ja
Eestkostja Isa juures, tuleb kõik palved, õnnistused ja preesterluse talitused teha Tema
nimel. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht, mis seda õpetust toetab (3Ne
18:15, 20–21). Paluge esimesel õpilasel, kes selle kirjakoha leiab, see ette lugeda ja
paluge teistel, kui nad kirjakoha üles leiavad, koos temaga lugeda.

Selgitage, et Jeesuse Kristuse nime kasutamine palvetes, õnnistustes ja preesterluse
talitustes kutsub Tema jumalikku volitust ja väge (vt Aabr 1:18).

Jagage õpilased kahe- või kolmeliikmelistesse rühmadesse. Kirjutage järgmine
pühakirjaviide tahvlile ja määrake igale rühmale üks või mitu viidet: Apostlite teod
2:37–38; Apostlite teod 3:2–8; Õpetus ja Lepingud 84:66–70; Moosese 1:21–22.

Paluge õpilastel lugeda oma rühmas neile määratud pühakirjakohad ja leida mõned
Jeesuse Kristuse nimel tehtud palvete, õnnistuste ja preesterluse talituste tagajärjed.
Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge iga rühma ühel liikmel rääkida, mida
ta leidis.

Paluge õpilastel mõtiskleda, kuidas nende elu on õnnistatud Jeesuse Kristuse nimel
tehtud palvete, õnnistuste ja preesterluse talituste kaudu. Paluge mõnel õpilasel
oma kogemusi teistega jagada.

Harjutustegevus (15 minutit)
Paluge õpilastel avada „Vaimsete teadmiste omandamise” osa „Kuldõpetuse
põhidokumendis”. Korrake kolme põhimõtet: usus tegutsemine, mõistete ja
küsimuste uurimine igavikulisest vaatenurgast ja jumalikult määratud allikatest
suurema mõistmise otsimine.
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Näidake järgmisi küsimusi või kirjutage need tahvlile:

Kuidas aitas tüdruku õde tal usus tegutseda?

Kuidas aitas tüdruku õde tal uurida olukorda igavikulisest vaatenurgast?

Kuidas aitas tüdruku õde tal otsida mõistmist jumalikult määratud allikatest?

Jagage klass paaridesse ja andke igale paarile käsileht kahe õe vahelise
tekstisõnumi vestlusega selle õpikogemuse lõpust. Paluge neil olukord läbi

lugeda ja arutada tahvlile kirjutatud küsimusi.

Kui õpilased on paarides oma vastuseid arutanud, paluge mõnel neist oma
vastuseid kogu klassiga jagada. Jagage oma tunnistust, et Taevane Isa armastab
kõiki oma lapsi täiuslikult ja et kõik on Temale ühesugused. Paluge õpilastel püüda
näha teisi nii, nagu Taevane Isa neid näeb.

Kuldõpetuse kordamine
Järgmine tegevus võib aidata õpilastel korrata kõiki Mormoni Raamatu
seminarikursuse jooksul õpitud kuldõpetuse kirjakohti.

Kirjutage tahvlile Mormoni Raamatu juba õpitud kuldõpetuse kirjakohad. Andke
õpilastele 5 kuni 7 minutit, et ette valmistada lühike pühakirjamõte, kasutades ühte
kuldõpetuse kirjakohta, mida nad võiksid klassiga jagada. Paluge neil
pühakirjamõtet jagades teha järgmist:

1. Lugeda ette valitud kuldõpetuse pühakirjakoht.

2. Selgitada, kuidas pühakirjakoht õpetab või toetab õpetuse kokkuvõtet
„Kuldõpetuse põhidokumendis”.

3. Selgitada, mida see õpetus nende jaoks tähendab.

4. Jagada, miks nad arvavad, et noored peaksid seda õpetust mõistma.

5. Jagada oma tunnistust sellest õpetusest.

Eeloleva nädala jooksul, kui aega jagub, paluge klassi algusosas või tunni lõpus
õpilastel nende pühakirjamõtet klassiga jagada.
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