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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 küünlavalgusõhtu noortele täiskasvanutele, 4. veeb 2007, lk 3. –
lds.org/broadcasts).

Teine viis, kuidas me aitame õpilastel mõista Jeesuse Kristuse õpetust, uskuda seda
ja elada selle järgi, on kuldõpetus. Kuldõpetus põhineb varasematel Seminaride ja
Usuinstituutide kuldsalmidel ja põhiõpetustel ja asendab neid nüüd. 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 selle võtmed

• Talitused ja lepingud

• Abielu ja perekond

• Käsud

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) ühte osa
eelpool loetletud õpetusteemadest. Iga õpetusteema all on õpetuse kokkuvõtted,
mis on seotud õpilaste eluga ja mida õpilased peaksid mõistma, uskuma ja
rakendama.
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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
pühakirjakohta, 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
töös õpetajana.

Igat kuldõpetuse 100 pühakirjakohast 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:
Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu. Õpetaja materjal.

Kõiki õpetusteemasid ei rõhutata iga aasta samaväärselt. Kuigi igal aastal võetakse
läbi iga õpetusteema, rõhutatakse kuldõpetuse selle aasta õppetundides 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. Iga õpikogemuse õppematerjali õpetamiseks kulub 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
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
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õpilastel arendada sügavamat mõistmist igast õpetusteemast ja spetsiifilistest iga
teemaga seotud õpetuste kokkuvõtetest.

„Õpetuse mõistmise” tegevused algavad tavaliselt ühe Kuldõpetuse põhidokumendi
õppeteema uurimisega. Lisaks sellele keskenduvad tegevused kindlale õpetuse
kokkuvõttele, mida toetavad antud aastal uuritava pühakirja kuldõpetuse
kirjakohad. Näiteks Kuldõpetus: Uue Testamendi õpetaja materjali „Jumaluse” teema
õpikogemuses juhendatakse õpetajaid aitama õpilastel õppida ära kirjakoht
Heebrealastele 12:9. Kui õpilased uurivad Mormoni Raamatut 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” tegevustes 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. Iga õpikogemus 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 kaasaja 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. Sagedane õpetuse kokkuvõtete ja neid toetavate
kuldõpetuse kirjakohtade kordamine aitab õpilastel neid omandada. Iga
õpikogemus sisaldab ideede osa, mis aitavad teil juhatada õpilasi kooliaasta jooksul
õpitud õpetuste kokkuvõtete ja nendega seotud kuldõpetuse kirjakohtade
kordamisel.

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

Kuldõpetus igapäevases seminaris
Oodatakse, et te veedate kogu kooliaasta jooksul iga nädal 30 minutit tunni aega
kuldõpetuse õppimisele. Mitu nädalat iga 10 õpikogemuse puhul kulub, sõltub
õpetuse kokkuvõtete ja kuldõpetuse pühakirjakohtade arvust, mida vastava
õppeteema juures rõhutatakse. Mõned teemad võetakse edukalt läbi kahe
nädalaga, samas kui teised nõuavad lõpetamiseks lisanädalaid (vt järgnevalt toodud
Uue Testamendi kuldõpetuse kava).
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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.

Lisaks tähtsamate pühakirjasalmide 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 Uus Testament: 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.

NB! Mõned pühakirjakohad on raamatus Uus Testament: 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.

Uue Testamendi kuldõpetuse kava
Mitu nädalat iga 10 õpikogemuse puhul Uues Testamendis kulub, sõltub õpetuste
pühakirjakohtade arvust, mida vastava teema juures rõhutatakse. Iga nädal tuleks
pühendada umbes 30 minutit kuldõpetusele, kasutades järgmiseid õppetegevusi:

• Õpetuse osade mõistmine

• Harjutusülesanded

• Kuldõpetuse kordamise tegevused

Näiteks on järgnevalt toodud kavas määratud kaks nädalat Jumalusega seotud
kuldõpetuse tegevusteks. Esimese nädala esmaspäeval võiksite esiteks teha
„Õpetuse mõistmise” osa. Teisipäeval võiksite teha teise ja kolmanda osa ning
kolmapäeval võite soovi korral teha kolme- kuni viieminutilise kuldõpetuse
tegevuse, mille valmistate ise ette või valite Uue Testamendi õpetaja käsiraamatu lisas
toodud materjalide hulgast. Neljapäeval võite valida mitte teha kuldõpetuse
tegevust, kuna kogu tunni aeg kulub pühakirjasalmide läbivõtmisele, ja reedel võite
teha neljanda „Õpetuse mõistmise” osa. Teisel nädalal võite otsustada teha ühe
õpetaja valitud kuldõpetuse tegevuse, harjutustegevuse ja „Kuldõpetuse
kordamise” tegevuse.

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

Järgnevalt toodud kava põhineb õpetuspunktide 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.

Nädal Õpetusteema

1

2

3

4

Vaimsete teadmiste omandamine

5

6

Jumalus

7

8

9

10

11

12

Päästmisplaan

13

14

15

16

Lepitus

17

18

19

Taastamine

20

21

22

23

Prohvetid ja ilmutus
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Nädal Õpetusteema

24

25

Preesterlus ja preesterluse võtmed

26

27

Talitused ja lepingud

28

29

Abielu ja perekond

30

31

32

Käsud

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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Hindustanis elas kuus pimedat,
kuid väga tarka meest,
neil elevanti kohates
siis mõte tuli hea,
et üksnes käega katsudes
saab tõde selgeks pea.

Vaimsete teadmiste
omandamine
1. osa (40 minutit)
NB! 1. ja 2. osa võib õpetada kahe 40-minutilise õppetunni jooksul või need võib
võtta kokku ja õpetada ühe 80-minutilise tunni jooksul.

Igavese tõe otsing
Kirjutage tahvlile sõna „Tõde” ja esitage õpilastele järgmine küsimus:

• Miks võib tõe avastamine või tundmaõppimine olla keerukas?

Kui mõned õpilased on vastanud, kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Kuidas võin
ma teada, mis on tõde?

Selgitage, et president Dieter F. Uchtdorf Esimesest Presidentkonnast rääkis tõe
tundmaõppimise raskustest, jagades iidset tähendamissõna pealkirjaga „Pimedad
mehed ja elevant”.

Soovi korral näidake järgmist lõiku president Uchtdorfi kõnest või andke igale
õpilasele selle koopia. Paluge ühel õpilasel see avaldus ette lugeda. Paluge õpilastel
teksti jälgida ja leida sellest loost mõningaid katsumusi, millega meie tõe otsimisel
silmitsi seisame.

„Üks Ameerika luuletaja kirjutas üle saja aasta tagasi luuletuse ühest muistsest
tähendamissõnast. Luuletuse esimene salm kõlab nii:

Luuletuses katsuvad kõik kuus rändurit elevanti erinevast kohast ja kirjeldavad seejärel teistele,
mida nad on avastanud.

Üks mees võttis kinni elevandi jalast ja kirjeldas seda kui ümarat ja krobelist puud. Teine katsus
võhku ja kirjeldas elevanti kui oda. Kolmas haaras sabast ja väitis, et elevant on nagu köis. Neljas
katsus lonti ja väitis elavandi olevat nagu suure mao.

Igaüks neist kirjeldab tõde.

Ja kuna see tõde pärineb nende isiklikust kogemusest, väidab igaüks, et ta teab, mida räägib.

Luuletus lõpeb järgmiste sõnadega:

Kuue mehe vaidlus
oli häälekas ja pikk,
eri arvamusi kaitsti,
nagu teeb vaid sikk,
iga mehe jutus terake on tõtt,
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kuid kõigest kokku tuli vale sõnavõtt!
[John Godfrey Saxe. The Poems of John Godfrey Saxe, 1873, lk 135–136. – books.google.com]”

(Mis on tõde. – KHS-i pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 13. jaan 2013. – lds.org/
broadcasts)

• Kuidas illustreerib see tähendamissõna mõningaid raskusi tõe leidmisel?

• Mis on mõned teised raskused tõe otsimisel?

• Mis aitaks pimedatel meestel saada parema ülevaate sellest, mis on elevant?
(Näiteks saada abi kelleltki, kes näeb tervet elevanti.)

Jumal on igavese tõe allikas.
Selgitage, et seminaris käies on õpilastel palju võimalusi suurendada oma
arusaamist igavesest tõest. Aitamaks õpilastel seda efektiivselt teha on koostatud
kuldõpetuse programm. See programm hõlmab püüdlusi õppida ja rakendada
põhimõtteid, kuidas vaimseid teadmisi omandada ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi
põhiõpetusi sügavamalt mõista.

Andke õpilastele koopia Kuldõpetuse põhidokumendist ja paluge neil avada see
kohast „Vaimsete teadmiste omandamine”. Paluge neil esimene lõik läbi lugeda,
otsides igavese tõe allikat.

Seejärel paluge õpilastel leitut jagada. Võite soovitada, et nad märgiksid ära
järgmise õpetuse: Jumal teab kõiki asju ja on kogu tõe allikas.

Et aidata õpilastel õpetust paremini mõista, paluge ühel õpilasel lugeda ette Moosia
4:9. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, kuidas aitab see salm meil mõista, miks
me võime usaldada Jumalat kui kogu tõe allikat.

• Millised sõnad või fraasid selles salmis kirjeldavad, miks on Jumal ainus
usaldusväärne tõe allikas?

• Miks on tähtis usaldada Jumalat kui kogu tõe allikat? (Aidake õpilastel mõista,
et teadmine, kust me võime tõde leida, on esimene samm selle omandamisel.)

Kuidas omandada vaimseid teadmisi?
Paluge õpilastel lugeda „Vaimsete teadmiste omandamise” osa esimese lõigu
viimast lauset Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida,
mida me võime teha, et Jumal ilmutaks meile vaimset tõde.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Aitamaks õpilastel süvendada nende
mõistmist sellest, mida nad peavad tegema, et omandada vaimset tõde, jagage
klass nelja rühma ja määrake igale rühmale üks järgmistest kuldõpetuse
kirjakohtadest:

• Moroni 10:4–5

• Johannese 7:17

• Jaakobuse 1:5–6; 2. Nefi 32:8–9
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• 2. Timoteosele 3:15–16; 2. Nefi 32:3

Selgitage, et neil on viis minutit, et lugeda rühmas läbi neile määratud salmid ja
arutada loetut järgnevaid küsimusi kasutades. (Soovi korral kirjutage need
küsimused tahvlile või jagage välja käsilehel.)

1. Millist põhimõtet vaimse tõe otsimisest nendes salmides õpetatakse?

2. Kuidas aitavad need salmid teil paremini mõista, kuidas võite otsida
vaimset tõde?

3. Milliseid kogemusi on teil olnud selle vaimse tõe omandamise mustri osaga?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge iga rühma ühel õpilasel klassiga jagada, mida
nad arutasid. Tehke kindlaks, et iga rühm leitut jagades kaasaks, millist osa vaimse
teadmise omandamise protsessist nad oma salmidest õppisid.

Kui iga rühm on rääkinud, võite soovi korral paluda õpilastel jagada lisakaemusi
vaimse tõe omandamise kogemuste kohta. Soovi korral esitage järgmine küsimus:

• Kuidas seostuvad need tõe otsimise viisid üksteisega, aidates meil omandada
vaimseid teadmisi?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema
Richard G. Scotti sõnad. Paluge klassil kuulata, mis on vanem Scotti sõnade
kohaselt vajalik vaimsete teadmiste saamiseks.

„Suure väärtusega teadmiste saamine nõuab suuri isiklikke pingutusi. See on eriti
tõsi, kui soovime saada vaimset teadmist” (Acquiring Spiritual Knowledge. –
Ensign, nov 1993, lk 87).

• Miks nõuab Issand meiepoolseid pingutusi, enne kui võime omandada
vaimseid teadmisi?

• Teie kogemustele põhinedes, miks on teiepoolsed pingutused seda väärt, et
omandada vaimseid teadmisi – nagu tunnistus meie Taevasest Isast, Tema Pojast
Jeesusest Kristusest ja nende õpetuste tõesusest?

Tunnistage, et vaimsete teadmiste saamiseks on vaja suurimaid meiepoolseid
pingutusi. Taevane Isa soovib meid õpetada, kuid me peame olema nõus tegema
oma osa.

Küsimuste esitamine ja vastuste otsimine on oluline osa meie püüdlustest
õppida tõde.
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 tähtsusest meie püüdlustes omandada
vaimseid teadmisi.
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Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Seejärel kirjutage tahvlile järgmine
kokkuvõttev lause: Küsimuste esitamine ja usinasti vastuste otsimine on
oluline osa meie püüdlustes tõde õppida.

• Miks on tähtis otsida usinasti vastuseid küsimustele, mis meil tõeotsingute
käigus tekivad?

Selleks, et aidata õpilastel mõista vaimsete teadmiste omandamise selle aspekti
tähtsust, paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised president Dieter F. Uchtdorfi
sõnad: Paluge õpilastel kuulata, mida president Uchtdorf õpetas õigete küsimuste
küsimise kohta. (Soovi korral andke igale õpilasele selle tsitaadi koopia.)

„Kui rääkida vaimsetest asjadest, siis kuidas võime teada, et oleme õigel rajal?

Üks viis on küsida õigeid küsimusi – selliseid, mis aitavad meil mõtiskleda oma
arengu üle ja hinnata, kuidas asjad meie jaoks toimivad. Küsimusi, nagu:

„Kas minu elul on mõte?”

„Kas ma usun Jumalasse?”

„Kas ma usun, et Jumal tunneb ja armastab mind?”

„Kas ma usun, et Jumal kuuleb ja vastab minu palvetele?”

„Kas ma olen tõeliselt õnnelik?”

„Kas minu püüdlused viivad mind elu kõrgemate vaimsete eesmärkide ja väärtuste poole?”

Sügavmõttelised küsimused elu eesmärgi kohta on pannud paljusid indiviide ja peresid kogu
maailmas tõde otsima. Tihti on otsingud toonud neid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku
ja taastatud evangeeliumi juurde” (See toimib imeliselt! – 2015. a sügisene üldkonverents).

• Kuidas need president Uchtdorfi sõnad aitavad meil paremini mõista õigete
küsimuste küsimise tähtsust?

Küsige õpilastelt, kas neile meenuvad mõned näited pühakirjadest, mis
illustreerivad, kuidas küsimuste esitamine ja usinasti vastuste otsimine aitas
inimestel leida vaimseid teadmisi. (Näideteks võiksid olla JSA 1:10–20; En 1:1–8;
ÕL 138:1–11.)

Tooge välja järgmine põhimõte kolmanda lõigu lõpust osas „Vaimsete teadmiste
omandamine”: Meie hoiak ja eesmärk küsimuste esitamisel ja vastuste
otsimisel mõjutavad suuresti meie võimet õppida Püha Vaimu kaudu. Võiksite
paluda, et õpilased selle põhimõtte oma Kuldõpetuse põhidokumendis ära märgiksid.

Et illustreerida erinevust selliste küsimuste küsimise vahel, mis on siirad, ja selliste
vahel, mis on mõeldud oma käitumise õigustamiseks, kellegi kritiseerimiseks või
lõksu püüdmiseks, paluge õpilastel töötada paarides, vastandades küsimusi, mida
Seesrom esialgu küsis, nende küsimustega, mida ta küsis pärast Alma ja Amuleki
tunnistuste kuulmist. Paluge ühel paarilisel uurida kirjakohti Alma 10:31–32; 11:21
ja teisel kirjakohta Alma 12:8. Paluge õpilastel selgitada oma paarilisele, mida nad
õppisid Seesromi küsimuste siiruse ja võimaliku motivatsiooni kohta. Kui õpilased
on arutanud neile määratud salme oma paarilisega, esitage klassile järgmised
küsimused:
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• Kuidas erinesid motiiv ja suhtumine nende küsimuste puhul, mida Seesrom
esialgu küsis, võrreldes küsimustega, mida ta küsis pärast Alma ja Amuleki
tunnistuste kuulmist?

• Millist tõde soovis Seesrom vastavalt kirjakohale Alma 12:8 teada pärast Alma ja
Amuleki tunnistuste kuulmist? (Märkige ära, et pärast Alma ja Amuleki
tunnistuste kuulmist oli Seesromil ikka veel küsimusi, kuid tema küsimuste
olemus oli muutunud. Seesrom „hakkas neid usinalt küsitlema, et ta saaks
rohkem teada Jumala kuningriigist”.)

Selgitage, et suur osa kaunitest õpetustest, mida õpetatakse peatükkides Alma
12–13, anti vastustena küsimustele. Need küsimused ja vastused aitasid lõpuks
Seesromil pöörduda Jeesuse Kristuse evangeeliumisse (vt Alma 14:6; 15:3–12).

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

2. osa (40 minutit)
Vastamine õpetuse või ajaloo kohta käivatele küsimustele
Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja
Boyd K. Packeri järgmised sõnad:

„Noored küsivad „Miks?” – miks meil on kästud teatud asju teha ja miks me
teatud asju teha ei tohi?” (The Great Plan of Happiness. KHS-i kõne
usuõpetajatele,10. aug 1993. – si.lds.org).

Paluge õpilastel kaaluda, kas nemad on kunagi mõtisklenud, miks meil kästakse
teha teatud asju ja mitte teha teisi asju. Näiteks võivad mõned imestada, miks on
Jumal käskinud meil hingamispäeva pühana pidada või miks on Ta käskinud, et
seksuaalsuhted tuleb hoida seaduslikus abielus olevate mehe ja naise jaoks.
Märkige ära, et see osa vaimsete teadmiste omandamise õppetunnist on mõeldud
aitamaks õpilastel õppida põhimõtteid, mis juhatavad neid, kui neil on küsimusi või
kui neile esitatakse küsimusi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku õpetuse,
tavade ja ajaloo kohta.

Tuletage õpilastele meelde õpetust, mida nad õppisid tõe allika kohta ja kuidas
omandada vaimseid teadmisi: Jumal teab kõiki asju ja on kogu tõe allikas.
Selgitage, et selle tõe meeles pidamine on abiks, kui meil on Kiriku kohta küsimusi,
mis tunduvad raskesti mõistetavad.

Pange üles või kirjutage tahvlile järgmised põhimõtted:

• Tegutsege usus.
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• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Selgitage, et need põhimõtted võivad meid juhatada, kui me püüame õppida ja
mõista igavesi tõdesid ja leida vastuseid küsimustele või lahendada probleeme.

Tegutsege usus
Paluge õpilastel lugeda endamisi 1. põhimõte „Tegutsege usus” osast „Vaimsete
teadmiste omandamine” Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge neil otsida üles ja
märkida ära põhimõtted, mis aitavad neil vastata küsimustele, mis neil endil ja
teistel on Kiriku kohta.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Kui õpilased seda ei maini, siis märkige
ära järgmine põhimõte: Kui me püüame arendada oma arusaamist ja leida
vastuseid küsimustele, on tähtis, et me toetume tunnistusele, mis meil juba
on Jeesuse Kristuse, Tema evangeeliumi taastamise ja Tema pühitsetud
prohvetite õpetuste kohta.

• Kuidas need põhimõtted meid aitavad, kui me püüame siiralt leida arusaamist
ja vastuseid raskete küsimuste ja probleemide puhul?

Paluge õpilastel jagada näiteid sellest, kuidas need põhimõtted on neid õnnistanud,
kui nad on seisnud silmitsi probleemi, mure või küsimusega.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema Neil L.
Anderseni sõnad. Paluge õpilastel kuulata, kuidas noor naine tegutses usus, kui ta
seisis silmitsi raske olukorraga.

„Hiljuti rääkisin ma ühe Loorberi klassi neiuga Ameerika Ühendriikidest. Tsiteerin
tema e-kirja.

„Möödunud aastal hakkasid mõned mu sõbrad Facebookis abielu kohta oma
arvamust avaldama. Paljud olid samasooliste abielu poolt ja mõned viimse aja
pühadest noored näitasid, et neile need postitused meeldivad. Mina ei
kommenteerinud.

Otsustasin kuulutada oma tõekspidamist traditsioonilisest abielust läbimõeldud viisil.

Lisasin oma profiilipildile selgitava teksti: „Usun abielusse mehe ja naise vahel.” Hakkasin
peaaegu viivitamatult sõnumeid saama. „Oled isekas!” „Oled arvustav!” Keegi kõrvutas mind
orjapidajaga. Ja üks suurepärane sõber, kes on tugev Kiriku liige, postitas mulle järgmist: „Sa
pead ajaga kaasas käima. Asjad muutuvad ja ka sina peaksid end muutma.”

Ma ei võidelnud vastu, kuid ei eemaldanud ka oma mõtteavaldust.”

Ta lõpetab sõnadega: „Vahel tuleb meil seista üksi, nagu ütles president Monson. Loodetavasti
seisame me noortena kõik koos ning oleme truud Jumalale ja Tema elavate prohvetite
õpetustele.”” (Vaimsed tuulispead. – 2014. a kevadine üldkonverents)

• Mil moel tegutses see noor naine usus, seistes silmitsi raske olukorraga?
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• Kas olete kunagi oma tõekspidamisi kaitstes seisnud silmitsi sarnase kriitikaga?
Kuidas te sellele reageerisite?

Paluge õpilastel teistega jagada, kuidas on toetumine oma teadmistele tõest ja
katsumustes kindlana püsimine õnnistanud nende elu ja aidanud nende
tunnistusel kasvada (vt Jeffrey R. Holland. Issand, ma usun. – 2013. a kevadine
üldkonverents). Julgustage õpilasi otsustama olla alati ustavad oma tunnistusele
Jeesuse Kristuse ja Tema prohvetite õpetustest (vt Joseph Smith Translation, Luke
14:28 [KJV Luke 14:27, joonealune märkus b]).

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast
Selgitage, et apostel Pauluse eluajal seisid inimesed silmitsi paljude samade
küsimuste ja muredega, mida meie tänapäeval kogeme. Paluge õpilastel lugeda 1.
korintlastele 2:5, 9–11 ja leida Pauluse õpetus sellest, mida teha, et mõista vaimset
tõde. Soovi korral märkige ära inspireeritud muudatus, mille prohvet Joseph Smith
tegi 11. salmis (vt Joseph Smith Translation, 1 Corinthians 2:11 [KJV 1 Corinthians
2:11, joonealune märkus c]).

Paluge õpilastel teha kokkuvõte, mida need salmid ütlevad selle kohta, kuidas me
mõistame vaimset tõde. Aidake neil mõista, et vaid Jumala Vaimu kaudu võime
saada teada „Jumala sügavused” (1Kr 2:10) ehk tõed, mida võib mõista ainult
ilmutuse kaudu.

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 otsida Vaimu
abi ning uurida mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

Paluge õpilastel leida 2. põhimõtte all toodud tõdesid, mis aitavad neil mõista,
kuidas kõige paremini uurida tekkivaid küsimusi. Kirjutage nende vastused tahvlile.
(Õpilaste vastused võivad sisaldada järgmist põhimõtet: Igavikuline vaatenurk
võimaldab meil küsimust teisiti näha ja vaadelda ideid vastavalt Issanda
tõestandardile, selle asemel et leppida maailma oletustega. Kui me kindlalt
usaldame meie Taevast Isa ja Tema päästmisplaani, suudame näha küsimusi
selgemalt.)

Selleks, et aidata õpilastel paremini mõista, kuidas need põhimõtted võivad aidata
meil kaaluda enda või teiste küsimusi, paluge ühel õpilasel lugeda ette
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem Dallin H. Oaksi sõnad. Paluge
õpilastel kuulata, miks on tähtis kaaluda oletusi või tõekspidamisi, millel küsimus
põhineb. (Soovi korral andke igale õpilasele koopia avaldusest.)

„Tänu meie teadmisele [päästmisplaanist] ja teistest tõdedest, mida Jumal on
ilmutanud, alustame meie oletuste [või tõekspidamistega], mis erinevad nende
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. ‥

On parem, kui me teiste väidetele vastates identifitseeriksime kõigepealt nende
ilmalikud eeldused või oletused ja seejärel leiaksime erinevad oletused või eeldused, mis juhivad
viimse aja pühade mõtteviisi. See ei pane küll inimesi, kes pole meie usku, meiega nõustuma,
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kuid võib viia vestluse tõelise vaidluse allikani, selle asemel et erinevate järelduste üle vaielda”
(As He Thinketh in His Heart. Õhtu koos vanem Dallin H. Oaksiga, 8. veeb 2013. –
broadcasts.lds.org).

• Kuidas võivad meie tõekspidamised või oletused mõjutada meie küsimusi ja
meie järeldusi? (Aidake õpilastel mõista, et kui inimene alustab ilmalike
oletustega, siis jõuab ta ka ilmalike järeldusteni. Kuid kuna me soovime teada
igavikulist tõde, on tähtis vaadata küsimusi selles kontekstis, mida me juba
Jumala ning Tema päästmisplaani kohta teame.)

Märkige ära, et meie teadmine Jumalast ja Tema päästmisplaanist aitab meil mõista
Tema antud käskude eesmärki. Vastandina sellele, inimesed, kes ei jaga meie
teadmisi Taevase Isa päästmisplaanist, näevad käske teisiti, kui meie neid näeksime.

Et illustreerida inimese oletuste, küsimuste ja järelduste vahelist suhet, kirjutage
tahvlile järgmine küsimus: Miks piiraks armastav Jumal meie õigusi, andes meile käske,
selle asemel et lubada meile vabadust teha seda, mis iganes meid õnnelikuks teeb?

• Milliseid oletusi võib sellise küsimuse esitaja teha?

• Milliseid tõdesid me teame Taevase Isa ja Tema plaani kohta, mis aitab meil
vaadata seda küsimust Tema vaatenurgast?

• Kuidas muudab see igavikuline vaatenurk meie arusaamist sellest probleemist?

Paluge õpilastel leida teisi küsimusi või probleeme, mida peaks vaatama
igavikulisest vaatenurgast. Soovi korral võiksite nende vastused tahvlile kirjutada.
Seejärel paluge õpilastel selgitada, kuidas mõistete ja küsimuste uurimine
igavikulisest vaatenurgast aitab meil paremini mõista nende poolt nimetatud
küsimusi ja probleeme ning hinnata neid vastavalt Issanda tõestandardile. Selle
arutelu osana võite esitada järgmiseid küsimusi:

• Kuidas aitab Püha Vaimu kaudu saadud vaimne tunnistus taastamisest, prohvet
Joseph Smithi jumalikust kutsest ja Mormoni Raamatu tõesusest teid aidata, kui
seisate silmitsi küsimusega Kiriku kohta?

• Kuidas mõjutab teadmine, et mehe ja naise vaheline abielu on Jumala poolt
seatud ja perekond on kesksel kohal Tema plaanis, teie vaateid, kui ühiskonna
arvamus mehe ja naise vahelise abielu definitsiooni kahtluse alla seab?

Kutsuge õpilasi jagama, kuidas nemad (või keegi, keda nad tunnevad) said parema
arusaamise ideest, õpetusest või küsimusest, kui nad vaatasid seda igavikulisest
vaatenurgast. Soovi korral jagage ka mõnda omaenda kogemust.

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu
Tuletage õpilastele meelde iidsel tähendamissõnal põhinevat luuletust pealkirjaga
„Pimedad mehed ja elevant”, mida tsiteeris president Dieter F. Uchtdorf „Vaimsete
teadmiste omandamise” õpetusmaterjali 1. osas. Paluge õpilastel selgitada, kuidas
see luuletus illustreerib tõe leidmise ja mõistmise probleeme.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette 3. põhimõte „Otsige suuremat mõistmist
jumalikult määratud allikate kaudu” „Vaimsete teadmiste omandamise” osas
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Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel teksti jälgida ja leida, mida Jumal on
meile andnud, et leida ja mõista tõde. Võiksite õpilastele soovitada leitu ära
märkida.

• Mida on Jumal meile andnud, et leida ja mõista tõde?

• Milliseid õnnistusi võime me saada, kui pöördume Issanda jumalikult määratud
tõeallikate poole? (Selle arutelu osana võite soovitada, et õpilased märgiksid ära
järgmise põhimõtte: Kui me pöördume vastuste ja juhatuse saamiseks
Issanda jumalikult määratud allikate poole, õnnistatakse meid võimega
eristada tõde valest.)

• Kuidas illustreerib luuletus pimedatest meestest ja elevandist vajadust pöörduda
jumalikult määratud allikate poole vastuste ja juhatuse saamiseks?

Tooge välja teise lõigu esimene lause 3. põhimõttest „Otsige suuremat mõistmist
jumalikult määratud allikate kaudu”, mis ütleb „Me võime õppida tõde ka teiste
usaldusväärsete allikate kaudu”.

• Kuidas võime tunda ära tõde teistes usaldusväärsetes infoallikates?

• Miks on tähtis olla ettevaatlik mitteusaldusväärsete infoallikate suhtes?

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.

Soovi korral rääkige õpilastele (ja võimaluse korral näidake neile) Kiriku ametlikust
veebilehest mormonnewsroom.org, kus Kirik täpsustab infot, mis puutub
erinevatesse Kirikuga seotud avalikkuse küsimustesse, ja parandab puudulikku või
ebaõiget infot, mida meedias levitatakse. Samuti võite näidata õpilastele Kiriku
evangeeliumi teemade (Gospel Topics) lehte aadressil topics.lds.org. Evangeeliumi
teemade (Gospel Topics) esseed sisaldavad väärtuslikku ja otsekohest infot paljude
keeruliste ajalooliste ja õpetuslike küsimuste kohta.

Selgitage, et kooliaasta jooksul lisaks järjestikku Uue Testamendi õpetuste
uurimisele uurivad nad samuti üheksat teemat Kuldõpetuse põhidokumendist (mis
vastab pühapäevasele noorte õppekavale) ja iga teemaga seotud Uue Testamendi
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 neid põhimõtteid, kui me seisame
silmitsi keeruliste mõistete või küsimustega. Kinnitage õpilastele, et Issand soovib
neid oma Vaimu kaudu õpetada. Kui me pöördume Tema poole usus, annab Ta
meile vastuseid ja juhatust meie elus.

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

Enne tunni algust kirjutage tahvlile järgmised kuldõpetuse kirjakohad: Johannese
7:17; 1. korintlastele 2:5, 9–11; 2. Timoteosele 3:15–17; Jaakobuse 1:5–6.

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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Jaotage õpilased kahe- või kolmeliikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale
üks tahvlile kirjutatud kuldõpetuse pühakirjakoht. Paluge neil kirjakoht koos
grupiga läbi lugeda ja leida sellest õpetus.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. (Soovi korral vaadake materjali sellest
õpikogemusest eespool või Uue Testamendi seminariõpetaja käsiraamatu vastavas
õppetükis, et leida näiteid, kuidas teha kokkuvõtet nende pühakirjadega seotud
tõdedest.)

Seejärel paluge õpilastel töötada oma grupis ja valida kirjakohast sõnu, mis
esindavad kõige paremini õpetatud õpetust. Näiteks kirjakohas Jaakobuse 1:5–6
võivad õpilased valida sõnad puudu, tarkusest, palugu ja Jumalalt.

Alustades grupist, kellele määrati kirjakoht Johannese 7:17, paluge ühel õpilasel
igast grupist kirjutada nende valitud sõnad tahvlile vastava pühakirjaviite alla ning
selgitada, miks nad need sõnad valisid. (Kui üks ja sama kirjakoht anti rohkem kui
ühele rühmale, paluge mõlemal rühmal oma sõnad tahvlile kirjutada. Kui nende
sõnad on erinevad, aidake õpilastel jõuda kokkuleppele, milliseid sõnu kasutada.)
Korrake kogu klassiga pühakirjaviiteid ja tahvlil olevaid sõnu. Korrake seda
ülejäänud kolme kirjakohaga.

Soovi korral korrake mõne järgmise tunni alguses neid kuldõpetuse kirjakohti ja
õpilaste iga kirjakoha kohta valitud sõnu.

VAIMSETE TEADMISTE OMANDAMINE
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Jumalus
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (35 minutit)
1. osa (10 minutit)
Selgitage, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena on meid
õnnistatud selge mõistmisega Taevase Isa, Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu rollidest.

Jagage klass kolme-nelja-liikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale
järgmised juhised ja paluge neil tegevus vastavalt juhistele lõpuni viia:

Leidke 1. õpetusteema „Jumalus” oma Kuldõpetuse põhidokumendis. Lugege kordamööda ette selle
teema all olevad lõigud, otsides teavet Jumaluse kohta.

Kui olete lugemise lõpetanud, paluge igal grupi liikmel vastata ühele järgmistest küsimustest:

• Mida uut õppisid Jumaluse või ühe selle liikme kohta?

• Millist õpetust Jumaluse või ühe selle liikme kohta on eriti tähtis mõista? Miks?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel klassiga jagada, mida nad gruppides
arutasid.

2. osa (5 minutit)
Paluge õpilastel võtta lahti 1. õpetusteema „Jumalus” oma Kuldõpetuse
põhidokumendis. Seejärel küsige:

• Millist salmi kasutatakse õpetamaks, et Jumal on meie vaimude Isa?
(Heebrealastele 12:9)

Paluge õpilastel võtta lahti Heebrealastele 12:9. Selgitage, et see salm sisaldab
apostel Pauluse juhiseid tolleaegsetele Kiriku liikmetele, kes olid juudid. Paulus
püüdis aidata Kiriku liikmetel mõista, kuidas reageerida Jumala noomimisele või
korralekutsumisele ja juhatusele (vt Hb 12:7).

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Heebrealastele 12:9. Paluge õpilastel teksti jälgida
ja otsida, millist tiitlit Paulus kasutas Jumalale viidates.

• Millist tiitlit Paulus kasutas Jumalale viidates?

Paluge õpilastel soovi korral kirjutada oma pühakirjades Heebrealastele 12:9 juurde
järgmine tõde: Jumal on meie vaimude Isa. Kuna see on kuldõpetuse kirjakoht,
siis võite soovitada, et nad salmi Heebrealastele 12:9 erilisel moel ära märgiksid, et
võiksid selle kergesti üles leida.

3. osa (10 minutit)
Lugege Heebrealastele 12:9 koos klassige kõva häälega ette. Paluge õpilastel võtta
kokku õpetus, mida me selles salmis Jumala kohta õpime.

Aitamaks õpilastel paremini mõista õpetust, et Jumal on meie vaimude Isa, paluge
mitmel õpilasel lugeda kordamööda ette järgnevalt toodud lõigud evangeeliumi
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teemade (Gospel Topics) osast veebilehel LDS.org. (Võimaluse korral näidake
õpilastele, kuidas minna evangeeliumi teemade lehele (Gospel Topics), et nad need
lõigud iseseisvalt üles leiaksid.)

„Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik õpetab, et kõik inimesed, nii mehed kui naised, on
taevaste vanemate, Taevase Isa ja Taevase Ema armastatud lapsed. ‥

Viimse aja pühad kummardavad Taevast Isa Kristuse nimel ega palveta Taevase Ema poole. Selles
järgivad nad Jeesuse Kristuse seatud eeskuju, kes õpetas oma jüngreid „alati palvetama Isa
poole minu nimel” [3Ne 18:19–21]. Viimse aja pühi õpetatakse palvetama Taevase Isa poole,
kuid nagu ütles president Gordon B. Hinckley: „See, et me ei palveta oma Taevase Ema poole, ei
alaväärista ega halvusta Teda mingil moel” [Daughters of God, – Ensign, nov 1991, lk 100].

Nagu paljude teiste evangeeliumi tõdede puhul, on meie praegused teadmised Taevasest Emast
piiratud. Kuid meile on antud piisavalt teadmisi, et mõista selle õpetuse pühadust ja jumalikku
mustrit, mis meile kui taevaste vanemate lastele antud on” (Gospel Topics, Mother in Heaven. –
lds.org/topics).

• Miks on tähtis teada, et meil on Taevas nii Isa kui ka Ema?

4. osa (10 minutit)
Korrates kirjakohta Heebrealastele 12:9 ja õpetust, et Jumal on meie vaimude Isa,
andke igale õpilasele koopia järgmistest juhistest ning paluge neil tegevus lõpetada:

Lugege läbi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Boyd K. Packeri sõnad:

„Sa oled Jumala laps, Jumal on sinu vaimu Isa. Vaimselt oled sa kuningasoost, Taeva Kuninga
järglane. Kinnista see tõde oma meeles ja hoia sellest kinni. Olgu sinu surelikus sugupuus kui mitu
sugupõlve tahes, mistahes rassi või rahvast sa ka ei esinda, sinu vaimu põlvnemisliini võib kirjutada
ühe lausega. Sa oled Jumala laps!” (To Young Women and Men, Ensign, mai 1989, lk 54)

Vasta oma pühakirjapäevikus või klassi märkmikus järgnevatele küsimustele.

• Kuidas sa tead, et oled Jumala laps?

• Kuidas mõjutab teadmine, et Jumal on sinu vaimu Isa, seda, kuidas ennast tunned ja milliseid
valikuid sa teed?

• Kuidas peaks arusaamine, et Jumal on meie vaimu Isa, mõjutama seda, kuidas me teisi näeme ja
kohtleme?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge ühel või kahel õpilasel, kes on nõus,
kirjapandut jagada.

Võite soovi korral võtta paar minutit järgmise tunni alguses, et lasta veel mõnel
õpilasel kirjutatut jagada või teha seda tunni algustegevuse osana. Kui te seda teete,
siis paluge esimesel õpilasel, kes kirjutatut jagab, lugeda ette kirjakoht
Heebrealastele 12:9 ning korrata õpetust, et Jumal on meie vaimude Isa. Selle
kirjakoha ja õpetuse kordamine aitab õpilastel seda tõde meelde jätta.

JUMALUS
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Harjutustegevus (12–15 minutit)
Paluge õpilastel avada „Vaimsete teadmiste omandamise” osa nende Kuldõpetuse
põhidokumendis. Korrake kolme põhimõtte tähendust: usus tegutsemine, mõistete ja
küsimuste uurimine igavesest vaatenurgast ja jumalikult määratud allikatest
suurema mõistmise otsimine.

Jagage klass kahe- kuni kolmeliikmelistesse rühmadesse. Andke igale rühmale
järgmised juhised ja paluge neil see tegevus lõpetada:

1. Lugege ette järgmine olukord ja mõtisklege, kas olete kunagi tundnud sama, mis see noor naine:

Leah kogeb mitmeid raskusi oma peres ja oma suhetes mõne sõbraga. Ühel õhtul põlvitab ta, et
palvetada, aga ei ütle palvet. Tusaselt ütleb ta endale: „Miks Jumal minust ei hooli?” Ta istub
oma voodile ja mõtleb oma hiljutistele raskustele, vaadates igat raskust kui tõestust sellest, et
Jumal temast ei hooli.

Mitmeid päevi hiljem noorteüritusel küsib Noorte Naiste juht, kuidas Leah’l läheb. Leah vastab:
„Mitte eriti hästi. Elu on praegu raske.” Leah’ juht jätkab küsimuste esitamist ja viimaks jagab
Leah temaga oma tundeid, et Jumal temast ei hooli.

2. Arutlege rühmana järgmiste küsimuste üle:

• Kui teie oleksite Leah’ juht, siis mida te võiksite teha, et aidata Leah’l usus tegutseda, uurida
oma küsimust igavesest vaatenurgast või otsida mõistmist jumalikult määratud allikatest?

3. Jätkake olukorra ettelugemist.

Leah’ juht väljendab siirast kaastunnet ja küsib: „Kas on kunagi olnud aega, mil sa teadsid, et
Jumal sinust hoolib?”

Leah mõtleb hetke ja talle meenub mitu kogemust, mil Jumal vastas tema palvetele. Ta räägib
nendest kogemustest oma juhile. Juht vastab: „Tänan, et neid kogemusi minuga jagasid. Ma
tean, et Jumal on meie Isa ja et Ta armastab meid. Ja ma tean, et Ta armastab ja hoolib sinust.
Kuid mõnikord, kui me ei püüa aktiivselt Talle läheneda, on raske Tema armastust tunda. Mida sa
oled viimasel ajal teinud, et Taevasele Isale läheneda?”

„Tavaliselt ma õhtuti palvetan. Kuid ma pole oma praegustest katsumustest Taevase Isa poole
palvetanud,” vastas Leah.

„Kuna sa oled Taevase Isa tütar, soovib Ta sinuga suhelda. Kas sa palvetad ja jagad Temaga oma
probleeme ja küsimusi?” küsis Leah’ juht.

„Jah,” vastas Leah. Ta lisas: „Suur tänu sulle. Mul oli seda meeldetuletust tarvis.”

4. Arutlege rühmana järgmiste küsimuste üle:

• Kuidas aitab Leah’d tema otsus usus tegutseda?

• Mida te teate Jumala kohta, mis aitab teid aegadel, kui tunnete ennast Temast kaugel või
kahtlete, kas Ta hoolib teie läbielamistest.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge mõnel õpilasel omavahelisest arutelust
teistele rääkida.

Võite lõpetada, tunnistades, et Jumal on meie vaimu Isa ja et Ta armastab ja hoolib
igast oma lapsest. Paluge õpilastel alati meeles pidada, et nad on Jumala lapsed.

JUMALUS
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Kuldõpetuse kordamine
Kirjutage tahvlile kõik Uue Testamendi kuldõpetuse kirjakohad, mida õpilased on
selle kursuse jooksul juba õppinud. Määrake igale õpilasele erinev kuldõpetuse
kirjakoht. Paluge õpilastel kirjutada paberile situatsiooni kirjeldus, milles võiks
rakendada neile määratud kuldõpetuse kirjakohta.

Kui õpilased on lõpetanud, koguge nende kirja pandud olukorrad kokku. Lugege
olukord ette ja paluge õpilastel leida, milline kuldõpetuse kirjakoht sobiks selle
olukorra lahendamiseks. Paluge neil selgitada, kuidas nende leitud kuldõpetuse
kirjakohas õpetatud tõed võiksid vastavas olukorras abiks olla. Korrake tegevust,
lugedes ette teised olukorrad. Võite samuti esitada mõned olukorrad eeloleva
nädala ajal tundide alguses või lõpus.

JUMALUS
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Päästmisplaan
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (60–70 minutit)
1. osa (10 minutit)
Märkige ära, et paljud inimesed kogu maailmas ei mõista õigesti ega täielikult
Taevase Isa päästmisplaani. Kuid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku
liikmetena on meid õnnistatud teadmistega pühakirjadest ja prohvetite õpetustest,
mis aitavad meil mõista Taevase Isa plaani.

Paluge õpilastel joonistada pilt päästmisplaanist, mis hõlmaks surelikkusele
eelnevat elu, surelikku elu ja elu pärast surma. Kui nad on lõpetanud, jagage
õpilased paaridesse ja paluge neil lugeda läbi 2. õpetusteema „Päästmisplaan” oma
Kuldõpetuse põhidokumendis ning otsida lisadetaile, mida nad võiksid oma
joonistusele lisada. Laske neil selgitada nende partnerile, milliseid lisadetaile nad
leidsid ja kuidas need aitavad meil paremini mõista Jumala plaani.

2. osa (10 minutit)
Paluge õpilastel vaadata läbi 2. õpetusteema „Päästmisplaan” oma Kuldõpetuse
põhidokumendis ja märkida ära õpetuse kokkuvõtted, mida toetavad Uue
Testamendi pühakirjaviited. Nende seas võivad olla järgmised:

• Et täita seda plaani ja saada meie Taevase Isa sarnaseks, peame õppima
tundma Teda ja Tema Poega Jeesust Kristust ning mõistma õigesti nende
loomust ja omadusi (vt Jh 17:3).

• Meie keha on püha ja sellesse tuleks suhtuda kui meie Taevaselt Isalt
saadud kingitusse (vt 1Kr 6:19–20).

• Igal inimesel on lõpuks võimalus õppida evangeeliumi põhimõtteid ja
võtta vastu talitused ja lepingud. Paljud ustavad jutlustavad evangeeliumi
neile, kes on vaimuvanglas. Need, kes otsustavad evangeeliumi vastu
võtta, meelt parandada ja võtta vastu nende eest templis tehtud
päästmistalitused, elavad kuni ülestõusmiseni paradiisis (vt 1Pt 4:6).

• Tänu sellele, et Jeesus Kristus sai füüsilisest surmast võitu, tõuseb iga maa
peale sündinud inimene üles (vt 1Kr 15:20–22).

• Pärast ülestõusmist toimub viimane kohtumõistmine. Jeesus Kristus
mõistab iga inimese üle kohut, et teha kindlaks, millise igavese
auhiilguse ta saab. Selle kohtumõistmise aluseks on iga inimese soovid ja
kuulekus Jumala käskudele (vt Ilm 20:12).

• On kolm hiilguse kuningriiki: selestiline kuningriik, terrestriline
kuningriik ja telestiline kuningriik (vt 1Kr 15:40–42).

3. osa (20–25 minutit)
Valige kas mõned või kõik eelnevalt toodud õpetuse kokkuvõtted ja kuldõpetuse
kirjakohad järgmise tegevuse läbiviimiseks. Kui te otsustate kasutada vaid mõnda
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kokkuvõtet, siis korrake seda tegevust ülejäänud õpetuse kokkuvõtete ja
kuldõpetuse kirjakohtadega järgmiste päevade jooksul.

Paluge õpilastel kujutada, et nad vastavad sõbra küsimustele päästmisplaanist.
Paluge õpilastel töötada paarides või väikestes gruppides, et uurida teie valitud
kuldõpetuse kirjakohti. Kirjutage tahvlile järgmised küsimused, et õpilased võiksid
neid igat kirjakohta uurides arutada:

• Kuidas kasutaksite kuldõpetuse kirjakohta, et selgitada seda õpetuse kokkuvõtet
„Kuldõpetuse põhidokumendis”, mida kirjakoht toetab.

• Mil viisil võivad pühakiri ja õpetus aidata ka seda inimest, kes ei ole eriti
tuttav Taevase Isa päästmisplaaniga?

• Kuidas mõjutaks kirjakoha õpetus seda, kuidas te oma elu elaksite?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge mõnel õpilasel teistele rääkida, mida nad
leidsid. Et aidata kaasa edasisele arutelule ja mõistmisele, võite esitada järgmiseid
küsimusi:

• Miks on tähtis, et nii meie kui ka teised inimesed kogu maailmas neid õpetusi
mõistaksid?

• Millistele küsimustele meie Taevase Isa plaani kohta need õpetused vastavad?

4. osa (20–25 minutit)
Kirjutage iga järgmine küsimus eraldi kaardile või paberitükile ja asetage kaardid
tekst allpool lauale:

• Kui päästmiseks on vajalik võtta omaks Jeesuse Kristuse evangeelium, siis mis juhtub
inimestega, kes surevad ilma evangeeliumi kuulmata?

• Kes tõusevad üles?

• Miks peaksin ma olema tänulik oma keha eest, kuigi sel võib olla probleeme?

• Olen kuulnud, et kõik inimesed lähevad lõpuks taevasse või põrgusse. Kas see on tõsi?

• Mis on kõige tähtsam teadmine, mida ma saada võin?

• Kuidas mõjutavad minu valikud selles elus seda, mis juhtub minuga pärast surma?

Kui vaja, vaadake üle Uue Testamendi kuldõpetuse kirjakohad, mis on seotud 2.
õpetusteemaga „Päästmisplaan”. Soovi korral kirjutage tahvlile järgmised
pühakirjaviited: Johannese 17:3; 1. korintlastele 6:19–20; 1. korintlastele 15:20–22;
1. korintlastele 15:40–42; 1. Peetruse 4:6; Ilmutus 20:12.

Paluge õpilastel paaridesse võtta. Paluge ühel õpilastepaaril klassi ette tulla.
Selgitage, et ülejäänud klassi liikmed esindavad sõpru, kellel on küsimusi Kiriku
õpetuste kohta. Laual olevad kaardid esindavad nende sõprade küsimusi
päästmisplaani kohta. Paluge õpilastepaaril kaaluda, kuidas nad võiksid neile
küsimustele vastata, kasutades kuldõpetuse kirjakohti ja õpetuse kokkuvõtteid,
mida nad on päästmisplaani kohta õppinud. Paluge paaril valida üks kaart, ühel
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teisel klassi õpilasel küsimus ette lugeda ja seejärel laske õpilastepaaril küsimusele
vastata kuldõpetuse kirjakohti kasutades. Korrake tegevust teise õpilastepaaridega
küsimustele vastates. (NB! Et sellele tegevusele vähem aega kulutada, võite vastata
ühele (või enamale) küsimusele erinevatel päevadel, mitte ühekorraga.)

Lõpetuseks küsige õpilastelt, kuidas nende mõistmine ja tunnistus selle tegevuse
ajal tugevnesid.

Harjutustegevus (30–40 minutit)
Kasutades „Vaimsete teadmiste omandamise” osa Kuldõpetuse põhidokumendis,
aidake õpilastel harjutada kolme põhimõtte – usus tegutsemine, mõistete ja
küsimuste uurimine igavikulisest vaatenurgast ja jumalikult määratud allikate
kaudu suurema mõistmise otsimine – kasutamist ja nende rakendamist õpetuse
kokkuvõtetes, mida nad on päästmisplaani kohta õppinud. Järgmised tegevused
võivad aidata teil seda teha. Neid tegevusi võib õpetada samal päeval või erinevatel
päevadel olenevalt teie ajakavast ja teie õpilaste vajadustest.

1. tegevus (20–25 minutit)
Lugege ette järgmised sõnad ja paluge õpilastel ette kujutada, et see on
sotsiaalmeedia postitus:

„Ma ei mõista mormoone. Miks elavad nad nii paljude piirangutega – ei tätoveeri
enda keha ega joo alkoholi, neil pole seksuaalsuhteid enne abielu ja nad kannavad
vaid tagasihoidlikke riideid? Minu arvates võid sa oma keha ja oma eluga teha, mis
tahad. Kui sa kellelegi teisele viga ei tee, siis tee, mida tahad. Mormoonid peavad
end natuke vabamalt võtma.”

Paluge õpilastel kirjutada vastus sellele sotsiaalmeedia postitusele. Paluge neil
kasutada nende vastustes kirjakohta 1. korintlastele 6:19–20 ja kolme põhimõtet
vaimsete teadmiste omandamise osast. Kirjutage need põhimõtted tahvlile:

• Tegutsege usus.

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Aitamaks õpilastel harjutada, kuidas otsida suuremat mõistmist jumalikult
määratud allikate kaudu, võite paluda neil leida teisi pühakirjakohti pühakirjajuhist.
Nad võivad samuti lugeda Kiriku juhtide tsitaate, mis selgitavad meie keha
pühadust. Võimaluse korral võivad nad kasutada elektroonikaseadmeid, et uurida
veebilehte LDS.org või leida neid kirjutisi Kiriku ajakirjadest. Lugege ette järgmised
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikme vanem D. Todd Christoffersoni sõnad:
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„Need, kelle arvates pole meie kehad midagi muud kui evolutsioonilise juhuse
tulemus, ei tunne mingit vastutust ei Jumala ega ka kellegi teise ees, mida nad
oma kehaga või kehale teevad. Meie, kellel on tunnistus laiemast surelikkusele
eelnevast, surelikust ja surelikkusele järgnevast igavikust, peame tunnistama, et
meil on kohus Jumala ees seoses Tema füüsilist loomingut krooniva saavutusega.
Pauluse sõnade kohaselt:

„Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja
et te ei ole iseeneste omad?

Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!” (1Kr 6:19–20)

Kui me peame õigeks neid tõdesid ‥, ei rikuks me kohe kindlasti oma keha tätoveeringutega, ei
nõrgestaks seda narkootikumidega, ei rüvetaks hooramise, abielurikkumise, kombetuse ega muu
taolisega. Kuna meie keha on meie vaimu töövahend, on tähtis hoolitseda selle eest nii hästi, kui
me suudame. Me peaksime pühitsema oma kehalised võimed teenimiseks ja Kristuse töö
edasiviimiseks” (Pilguheit pühale elule. – 2010. a sügisene üldkonverents).

Kui õpilased kirjutamise lõpetavad, paluge neil vastused teisele õpilasele ette
lugeda ja arutada, kuidas nad kasutasid kolme põhimõtet, et vastata küsimusele
postituses. Paluge neil jagada mõningaid vastuseid kogu klassiga ja arutada, kuidas
need vastused kajastasid vaimsete teadmiste omandamise põhimõtteid.

Lõpetuseks paluge õpilastel kaaluda, kuidas nad võiksid täna üle korratud
põhimõtte järgi paremini elada.

2. tegevus (10–15 minutit)
Korrake õpilastega lühidalt üle Uue Testamendi kuldõpetuse kirjakohad, mis
aitavad selgitada päästmisplaani õpetust. Seejärel paluge ühel õpilasel lugeda ette
järgnev sündmustik. Paluge klassil kaaluda, kuidas aitaksid õpetused plaanist Joséd
tema valikutega:

„Kiiremini,” karjus treener Joséle, kes oli just lasknud käest võimaluse värav lüüa.
José sõber Sylvia nägi, kuidas ta selgelt endast väljas olevana tagasi pingi juurde
jalutas. Tüdruk teadis, kui väga José soovis hästi mängida. Ta oli teinud kõvasti
tööd, et jalgpallivõistkonda saada. Ta ei olnud võistkonna kiireim ega tugevaim,
kuid tal olid omapärased oskused, mis treeneritele muljet avaldasid.

José ja Sylvia said sõpradeks, kui poiss mõned aastad tagasi tema kogudusse kolis.
Tüdrukule avaldas muljet tema lahkus ja preesterluse kohustustele pühendumine.
Ta oli tänulik, et tal on sõber, kellega oma uskumusi jagada.

Sylvia jälgis, kuidas José tõmbas kotist välja veepudeli ja noppis pihku ühe rohelise
tableti, mis nüüd koti põhjast paistsid. Tüdruk kortsutas kulmu, nähes kuidas poiss
tableti suhu pani ja selle veega alla loputas. Mõned poisi võistkonnakaaslased olid
mõni päev varem talle need ebaseaduslikud toonust parandavad tabletid andnud.
José ütles, et pärast nende võtmist tundis ta end mängides tugevamana.

Sylvia oli näinud teda ka hommikul ühte tabletti võtmas, kuid nüüd otsustas ta
poisiga rääkida. „Sa tead, et need tabletid ei tee sulle head,” ütles ta poisile, „ja kui
treener sellest teada saab, siis heidetakse sind kindlasti võistkonnast välja.”
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„See pole suur asi,” vastas poiss. „See on minu keha ja ma lõpetan nende võtmise,
kui ma teistele poistele tugevuses ja kiiruses järele jõuan. Räägime
millestki muust.”

• Milliseid probleeme te selles sündmustikus näete?

• Mis võib José mõtlemises ja käitumises valesti olla?

• Kuidas näeb olukorda Sylvia?

Kui õpilased on nendele küsimustele vastanud, tuletage neile meelde kolme
põhimõtet: usus tegutsemine, mõistete ja küsimuste uurimine igavesest
vaatenurgast ja jumalikult määratud allikatest suurema mõistmise otsimine.

Soovi korral paluge kahel õpilasel teha rollimäng selle sündmustiku jätku kohta –
üks oleks Sylvia ja teine José. Paluge Sylvia rolli mängival õpilasel näidata, kuidas
kasutada ühte või enamat vaimsete teadmiste omandamise põhimõtet, et aidata
Josél tema valikute osas meelt muuta. Paluge José rolli mängival õpilasel vastata
tähelepanelikul ja siiral viisil.

Pärast rollimängu paluge teistel õpilastel leida näidatud põhimõtted. Samuti võite
paluda teistel õpilastel soovitada, kuidas võiks põhimõtteid rollimängus paremini
rakendada.

Innustage õpilasi jagama nende tunnistust selles tegevuses õpetatud õpetusest ja
põhimõtetest.

Kuldõpetuse kordamine
Kuldõpetuse kirjakohti peaks järgnevatel päevadel kordama, et aidata lastel neid
meelde jätta ja õppida neid kasutama. Leidke võimalusi neid pühakirjakohti terve
kooliaasta jooksul üle vaadata.

Järgmine tegevus on mõeldud aitamaks õpilastel jätta meelde kuus Uue Testamendi
kuldõpetuse kirjakohta, mis on toodud 2. õpetusteemas „Päästmisplaan”
Kuldõpetuse põhidokumendis. Kuid te võite kohandada seda tegevust kaasamaks teisi
kuldõpetuse kirjakohti, mida õpilased on selle kooliaasta jooksul õppinud.

Andke igale õpilasele koopia järgmisest viktoriinist Uue Testamendi
kuldõpetuse kirjakohtade kohta, mis aitavad meil mõista õpetust

päästmisplaanist. Enne seda tegevust oleks hea perioodiliselt need pühakirjakohad
koos õpilastega üle vaadata, et nad oleksid nende viidete ja võtmesõnadega
tuttavad. Lubage õpilastel kasutada nende pühakirju ja 2. õpetusteemat
„Päästmisplaan” Kuldõpetuse põhidokumendis, et enne viktoriini tegemist koos
partneriga mõni minut korrata. Seejärel viige läbi viktoriin, paludes õpilastel
kirjutada õige pühakirjaviide iga numbri järele lünka.

Hinnake viktoriini vastuseid kõik koos, et võiksite vastata küsimustele või kirjakohti
selgitada.

1. ____________________„Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel?”

2. ____________________„Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda kuidas raamatuisse oli
kirjutatud, nende tegude järgi.”
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3. ____________________„Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune
tähtede hiilgus. ‥ Nõnda on ka surnute ülestõusmine.”

4. ____________________„Sest selleks on surnuile kuulutatud evangeelium.”

5. ____________________„Nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks
Kristuses.”

6. ____________________„Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat
ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud.”

Innustage õpilasi neid viiteid ja võtmesõnu meelde jätma. Järgmiste nädalate
jooksul võite õpilastele nende kirjakohtade kohta teistsuguseid viktoriine
korraldada.

Viktoriini vastused: (1) 1Kr 6:19–20; (2) Ilm 20:12; (3) 1Kr 15:40–42; (4) 1Pt 4:6;
(5) 1Kr 15:20–22; (6) Jh 17:3.
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Jeesuse Kristuse lepitus
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (65 minutit)
1. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine tõde: Tänu Jeesuse Kristuse lepitusele võib Ta teha meie
jaoks enamat kui andestada meie patud.

Paluge õpilastel nimetada teisi õnnistusi lisaks meie pattude andeksandmisele,
mida me võime saada tänu Päästja lepitusele. Kirjutage õpilaste vastused tahvlile.

Paluge õpilastel võtta lahti 3. õpetusteema „Jeesuse Kristuse lepitus” oma
Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge mitmel õpilasel lugeda kordamööda ette
esimesed viis lõiku. Paluge õpilastel teksti jälgida, et leida, milliseid õnnistusi me
võime saada tänu Jeesuse Kristuse lepitusele.

Paluge õpilastel leitut jagada ja kirjutage õnnistused, mida varem ei mainitud,
tahvlile.

Pöörake õpilaste tähelepanu neljandale lõigule ja paluge neil märkida ära järgmine
tõde: Kui me tuleme usus Tema juurde, annab Päästja meile jõudu kanda
koormaid ja täita ülesandeid, mida me üksi ei suudaks teha.

• Milliseid koormaid ja väljakutseid, mis pole tulnud meile patu tagajärjel, võime
me surelikkuses kohata?

Paluge õpilastel mõelda katsumustele, millega nad silmitsi seisavad. Innustage neid
Jeesuse Kristuse lepitust uurides kaaluma, kuidas nad võivad saada Päästjalt jõudu
aitamaks neid nende väljakutsetes.

2. osa (5 minutit)
Jagage õpilased paaridesse ja paluge neil lugeda koos ja märkida ära kuldõpetuse
kirjakoht Matteuse 11:28–30. Paluge neil arutleda järgmiste küsimuste üle:

• Kuidas illustreerib see kirjakoht varem leitud kuldõpetuse kokkuvõtet: kui me
tuleme usus Tema juurde, annab Päästja meile jõudu kanda koormaid ja täita
ülesandeid, mida me üksi ei suudaks teha?

• Mida õpetab see kirjakoht meie kohustuse kohta?

• Mida õpetab see sellest, mida Päästja meie heaks teeb, kui me Tema
juurde tuleme?

3. osa (5 minutit)
Näidake järgmiseid Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmete vanem David A.
Bednari ja vanem Dallin H. Oaksi sõnu: Selgitage, et mõlemad apostlite ütlused
aitavad meil paremini mõista kuldõpetuse teemat „Jeesuse Kristuse lepitus” ja eriti
õpetust, et kui me tuleme usus Tema juurde, annab Päästja meile jõudu kanda
koormaid ja täita ülesandeid, mida me üksi ei suudaks teha. Paluge kahel õpilasel
need tsitaadid ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, kuidas annab Päästja
meile jõudu kanda meie koormaid.
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„Pole olemas füüsilist valu, vaimset haava, hingeahastust või südamevalu,
jõuetust või nõrkust, millega võime surelikkuses vastamisi sattuda, mida Päästja
poleks kogenud. Võime nõrkusehetkel hüüda: „Keegi ei tea, mida ma tunnen.
Keegi ei mõista!” Ometi teab ja mõistab Jumala Poeg täiel määral, sest Ta on
tundnud ja kandnud meie koormaid. Ja tänu Tema lõputule ja igavesele
ohverdusele (vt Al 34:14) on Tema osadus täiuslik ja Ta võib oma käe halastavalt

meie poole sirutada. Ta võib ulatada meile sõbrakäe ning meid puudutada, aidata, tervendada ja
tugevdada, et oleksime midagi palju enamat, kui me seda iial iseseisvalt suudaksime, ning et
aidata meil teha seda, millega me omal jõul iial toime ei tuleks” (David A. Bednar. Jaksake
vaevata kanda oma koormaid. – 2014. a kevadine üldkonverents).

„Lepitus annab meile ka jõudu kannatada „igasuguseid valusid ja kannatusi ja
kiusatusi”, kuna ka meie Päästja võttis enda peale „oma rahva valud ja
haigused” (Al 7:11). Vennad ja õed, kui teie usk ja palved ning preesterluse vägi
ei vabasta teid teie kannatusest, annab lepituse vägi teile kindlasti jõudu teie
koormat kanda” (Dallin H. Oaks. Tema teeb terveks koormatud. – 2006. a
sügisene üldkonverents).

Paluge mitmel õpilasel jagada fraasi või kaemust, mis neile silma jäi, ja kuidas see
suurendab nende mõistmist õnnistustest, mida võime Jeesuse Kristuse lepituse
kaudu saada.

• Kuidas olete teie või keegi, keda te teate, saanud Päästjalt sellist abi ja jõudu?

Lõpetuseks võite jagada oma tunnistust Päästa väest meid tugevdada, kui me
tuleme Tema juurde.

4. osa (5 minutit)
Alustage selgitades, et paljud inimesed maailmas tänapäeval, nende hulgas
kristlased, ei mõista, et Jeesusel Kristusel on ülestõusnud lihast ja luust keha.
Paluge õpilastel kaaluda, miks on tähtis teada, kas Jeesus Kristus tõusis üles
surematu füüsilise kehaga või mitte.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Luuka 24:36–39. Teistel paluge teksti jälgida ja
leida, mida see õpetab Jeesuse Kristuse ülestõusnud keha kohta. Rääkige neile, et
kirjakoht Luuka 24:36–39 on kuldõpetuse kirjakoht ja innustage neid seda erilisel
moel ära märkima, et neil oleks seda lihtne üles leida.

• Mida tegi Päästja selle kirjakoha kohaselt, et tunnistada oma jüngritele, et Ta oli
tõusnud surnuist kirgastatud füüsilise kehaga?

Innustage õpilasi kirjutama õpetus Jeesus Kristus tõusis hauast kirgastatud
surematu lihast ja luust kehaga nende pühakirjades salmide Luuka 24:36–39
kõrvale.

5. osa (5 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmised kuldõpetuse kokkuvõte ja küsimused:

JEESUSE KRISTUSE LEPITUS
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Jeesus Kristus tõusis hauast kirgastatud surematu lihast ja luust kehaga.

1. Miks suutis Jeesus Kristus olla esimene, kes üles tõusis?

2. Kuidas mõjutab kogu inimkonda Jeesuse Kristuse ülestõusmine kirgastatud
surematu lihast ja luust kehaga?

Paluge õpilastel võtta lahti 3. õpetusteema „Jeesuse Kristuse lepitus” oma
Kuldõpetuse põhidokumendis. Jagage klass pooleks ja paluge ühel poolel lugeda läbi
teine lõik ja leida vastuseid tahvlil olevale esimesele küsimusele. Paluge teisel
poolel lugeda läbi kolmas lõik ja leida vastuseid tahvlil olevale teisele küsimusele.

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel, kes uurisid esimest küsimust, jagada,
mida nad leidsid. Seejärel paluge neil, kes uurisid teist küsimust, leitut jagada.

6. osa (5 minutit)
Aitamaks õpilastel süvendada nende mõistmist õpetusest, et Jeesus Kristus tõusis
hauast kirgastatud surematu lihast ja luust kehaga, andke õpilastele koopia
järgnevatest Esimese Presidentkonna liikme president Dieter F. Uchtdorfi sõnadest.
Paluge ühel õpilasel see ette lugeda. Paluge teistel teksti jälgida ja leida, mida
president Uchtdorf ütles selle kohta, kuidas mõjus muistsetele apostlitele
ülestõusnud Jeesuse Kristuse nägemine.

„Tema ristilöömisele järgnenud tundidel haaras neid meeleheide ja kurbus ning
nad ei suutnud mõista, mis oli just toimunud. Kuid üks sündmus muutis kõike.
Nende juurde ilmus Issand ja kuulutas: „Vaadake mu käsi ja jalgu, et mina
see olen!”

Kui apostlid tundsid ära ülestõusnud Kristuse – kui nad said osa neile armsa
Päästja ülestõusmisest –, olid nad hoopis teised mehed. Miski ei hoidnud neid

missiooni täitmast. ‥ Nad muutsid inimeste elu kõikjal. Nad muutsid maailma!” (Tänulik igas
olukorras. – 2014. a kevadine üldkonverents)

• Kuidas mõjutas apostleid ülestõusnud Jeesuse Kristuse nägemine?

• Mil viisil võib teie tunnistus sellest, et Jeesus Kristus tõusus üles kirgastatud
surematu lihast ja luust kehaga, mõjutada teie elu sarnasel viisil?

7. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine tõde: kandes karistust meie pattude eest, ei võtnud
Jeesus Kristus ära meie isiklikku vastutust. Paluge õpilastel oma sõnadega
selgitada, mida see tähendab.

Paluge õpilastel võtta lahti 3. õpetusteema „Jeesuse Kristuse lepitus” oma
Kuldõpetuse põhidokumendis ja lugeda läbi viies lõik, mis algab tahvlil oleva lausega.
Innustage õpilasi otsima tähtsaid kaemusi sellest, mida meie peame tegema, et
saada osa Jeesuse Kristuse lepituse väest.

JEESUSE KRISTUSE LEPITUS
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• Milline on meie isiklik vastutus, et saada osa Päästja lepituse kõigist
õnnistustest? (Me peame rakendama usku Temasse, meelt parandama, saama
ristitud, võtma vastu Püha Vaimu ja pidama ustavalt vastu meie elu lõpuni.)

Selgitage, et 3. õpetusteemas „Jeesuse Kristuse lepitus” aitavad osad „Usk
Jeesusesse Kristusesse” ja „Meeleparandus” meil paremini mõista, mida me peame
tegema, et saada Jeesuse Kristuse lepingu kaudu saadaval olevaid õnnistusi. Paluge
ühel õpilasel lugeda ette osa pealkirjaga „Usk Jeesusesse Kristusesse” ja teisel
õpilasel lugeda ette osa pealkirjaga „Meeleparandus”. Paluge teistel teksti jälgida ja
märkida ära kaemusi, mis on neile tähtsad, selle kohta, mida me peame tegema, et
võtta vastu Päästja ohverdus. (NB! Soovi korral selgitage, et ristimise ja Püha Vaimu
anni saamise talitusi ning lepingute austamist arutatakse 7. õpetusteemas
„Talitused ja lepingud”.)

Pärast seda, kui olete lugenud läbi osad usust Jeesusesse Kristusesse ja
meeleparandusest, paluge õpilastel jagada õpetuse kokkuvõtteid ja kaemusi, mis
neile tähtsad on.

8. osa (5 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine lõpetamata lause: Tõeline usk Jeesusesse Kristusesse viib .‥

Paluge ühel õpilasel lugeda ette osa „Usk Jeesusesse Kristusesse” 3. õpetusteemas
„Jeesuse Kristuse lepitus” Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel teksti
jälgida, püüdes leida, kuidas tahvlil olevat lauset lõpetada.

• Kuidas te lõpetaksite tahvlil oleva põhimõtte? (Kui õpilased on vastanud,
lõpetage tahvlil olev lause, et see väljendaks järgmist õpetust: Tõeline usk
Jeesusesse Kristusesse viib tegudeni, mis väljenduvad selles, kuidas me
oma elu elame.)

• Miks peab tõeline usk olema keskendunud Issandale Jeesusele Kristusele?

• Millised on mõned näited pühakirjades sellest, kuidas tõeline usk Jeesusesse
Kristusesse viis kellegi õigemeelsete tegudeni?

9. osa (5 minutit)
Kirjutage tahvlile Jaakobuse 2:17–18. Selgitage, et see on kuldõpetuse kirjakoht, ja
paluge õpilastel see pühakirjades üles leida ning erilisel viisil ära märkida. Võite
samuti paluda õpilastel kirjutada nende salmide juurde järgmine õpetuse
kokkuvõte: Tõeline usk Jeesusesse Kristusesse viib tegudeni, mis väljenduvad selles,
kuidas me oma elu elame.

10. osa (10 minutit)
Jagage klass kolme-neljaliikmelistesse rühmadesse. Paluge igal grupil lugeda koos
ette Jaakobuse 2:17–18 ja olla valmis jagama klassiga oma vastuseid järgnevatele
küsimustele. (Näidake küsimusi või valmistage nendest igale õpilasele käsileht.)
Enne kui õpilased lugemist alustavad, oleks kasulik selgitada, et sõna teod nendes
salmides viitab õigemeelsetele tegudele.

• Miks on usk ilma tegudeta (õigemeelsete tegudeta) „surnud”?

JEESUSE KRISTUSE LEPITUS
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• Millised oleksid näited tegudest, mis peaksid kaasnema tõelise usuga Jeesusesse
Kristusesse?

• Kuidas võiksite õpetada seost usu ja õigemeelsete tegude vahel viieaastasele
Algühingu lapsele, nii et ta sellest aru saaks?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge ühel või kahel grupil jagada oma vastuseid
esimesele küsimusele ja teisel kahel grupil jagada oma vastuseid teisele küsimusele.
Seejärel paluge vähemalt ühel grupil õpetada usu ja tegude vahelist seost, nagu nad
õpetaksid seda väikesele lapsele.

Pärast klassiarutelu võite jagada oma tunnistust väest rakendada usku Päästjasse
meie õigemeelsete tegude kaudu.

Harjutustegevus (20 minutit)
Lugege õpilastele ette järgmine olukord:

Viimse aja pühast noor naine teeb valikuid ja tegutseb viisil, mis on vastuolus
mõnede Kiriku käitumisnormidega, sealhulgas kõlbelisuse seadusega. Ta õigustab
oma tegusid öeldes, et keegi pole täiuslik ja et ta käib Kirikus ja seminaris ning ta
usub jätkuvalt Jeesusesse Kristusesse.

Näidake järgmiseid küsimusi tahvlil või andke õpilastele käsileht ning
paluge neid väikestes rühmades arutada.

Tegutsege usus:

• Kui see noor naine oleks teie sõber, siis mida te innustaksite teda tegema, et ta rakendaks oma
usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeeliumisse?

Uurige muresid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast:

• Millised päästmisplaaniga ja usuga Jeesusesse Kristusesse seotud tõed võiksid aidata sellel noorel
naisel paremini oma valikuid ning tegusid hinnata?

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:

• Milliseid pühakirju või prohvetlikke õpetusi võiksite jagada, et aidata sellel noorel naisel mõista,
mida tähendab näidata usku Jeesusesse Kristusesse meie tegude kaudu?

Tunnistage õpetusest, et tõeline usk Jeesusesse Kristusesse viib tegudeni ja
väljendub meie eluviisis.

Kuldõpetuse kordamine
Õpilased mõistavad kuldõpetuse kirjakohti paremini, kui nad salmide kohta oma
vihjed välja mõtlevad. Need vihjed võivad olla võtmesõnad, sündmustikud või
rakendused. Paluge õpilastel töötada klassina või väikestes rühmades ja panna kirja
konkreetsetele kuldõpetuse kirjakohtadele viitavaid vihjeid. (Soovi korral valige
mõned salmid, mida õpilased võiksid selgeks õppida või korrata.) Seejärel paluge
õpilastel lugeda nende vihjed kordamööda kogu klassile ette. Igaüks, kes
kuldõpetuse kirjakoha õigesti ära arvab, saab ühe punkti – kas teie või õpilased.

JEESUSE KRISTUSE LEPITUS

25



Taastamine
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (40 minutit)
1. osa (6 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Miks oli vaja evangeeliumi taastada? Paluge
õpilastel arutada seda küsimust ja seejärel paluge neil võtta lahti 4. õpetusteema
„Taastamine” Kuldõpetuse põhidokumendis. (Paluge ühel õpilasel lugeda ette osa
pealkirjaga „Usust taganemine”. Paluge teistel teksti jälgida ja leida, mis juhtus
pärast Jeesuse Kristuse ristilöömist ja Tema apostlite surma.

• Mis juhtus pärast Jeesuse Kristuse ristilöömist ja Tema apostlite surma? (Aidake
õpilastel leida järgmine õpetuslik tõde: Suur usust taganemine leidis aset,
kui inimesed pöördusid ära evangeeliumi tõdedest ja Issand võttis
preesterluse võtmed ja volituse maa pealt ära.)

• Mis on mõned suure usust taganemisega seotud probleemid, mida äsja loetud
osas kirjeldati?

2. osa (8 minutit)
Paluge õpilastel võtta lahti 4. õpetusteema „Taastamine” oma Kuldõpetuse
põhidokumendis. Paluge neil vaadata üle osa „Usust taganemine” ja tuletada meelde
õpetust, mille nad varem suure usust taganemise kohta leidsid. Seejärel paluge neil
leida, milline kuldõpetuse kirjakoht seda õpetust toetab.

Paluge õpilastel võtta lahti 2. tessalooniklastele 2:1–3. Võiksite õpilasi innustada
seda kirjakohta erilisel viisil ära märkima, nii et nad võiksid selle kergesti üles leida.

Selgitage, et apostel Paulus kirjutas selle kirjakoha Kiriku liikmetele, kes kartsid, et
teine tulemine on juba juhtunud või kohe varsti juhtumas. Paluge ühel õpilasel
need salmid ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mis pidi Pauluse
õpetuse kohaselt juhtuma enne Jeesuse Kristuse teist tulemist.

• Mis pidi Pauluse sõnade kohaselt juhtuma enne teist tulemist?

• Mida pidas Paulus silmas sõnaga „ärataganemine” (2Ts 2:3)?

Vajadusel selgitage, et „ärataganemine” oli suur usust taganemine, mis pidi
toimuma pärast Jeesuse Kristuse apostlite surma.

• Kuidas võis see selgitus aidata Kiriku liikmeid Pauluse päevil?

• Miks on tähtis, et meie tänapäeval mõistame, et „ärataganemine”, mida apostel
Paulus ette kuulutas, on juba juhtunud?

3. osa (6 minutit)
Aitamaks õpilastel paremini mõista tõde, et suur usust taganemine toimus, kui
inimesed pöördusid ära evangeeliumi tõdedest ja Issand võttis ära preesterluse
volituse ja võtmed maa pealt, paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Russell M. Nelsoni sõnad:
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Kiriku õige nimi on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. See on taastatud
Jeesuse Kristuse algkirik. Siin maa peal elades rajas Ta oma Kiriku. Ta kutsus
ametisse apostlid, seitsmekümned ja teised juhid, kellele Ta andis preesterluse
volituse tegutseda Tema nimel [vt Mt 10:1; Lk 6:13; 10:1; Ef 4:11–12]. Pärast
seda, kui Kristus ja Tema apostlid surid, hakkasid inimesed talitusi ja õpetust
muutma. Algne Kirik ja preesterlus lakkasid olemast. Pärast pimeduse ajastut

taastas Jeesus Kristus Taevase Isa juhtimisel oma Kiriku. Nüüd on see taas rajatud ning toimib
Tema jumaliku juhatuse all [vt ÕL 1:30]” (Räägi misjonäridega! Nad saavad sind aidata! – 2012.
a sügisene üldkonverents).

• Miks oli juhataja Nelsoni sõnade kohaselt vajalik evangeeliumi taastamine?

• Kuidas aitab teadmine suurest usust taganemisest aidata meil mõista Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku tähtsust?

4. osa (8 minutit)
Paluge mitmel õpilasel kordamööda ette lugeda lõigud 4. õpetusteemas
„Taastamine” Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge klassil teksti jälgida ja leida
sündmusi, mis tõid endaga kaasa evangeeliumi taastamise viimsetel aegadel.
Paluge õpilastel märkida ära mõned tähendusrikkad sündmused, mida nad leiavad.

Märkige ära järgmine õpetus esimeses lõigus: Muistsed prohvetid kuulutasid
ette evangeeliumi taastamist viimsetel aegadel. Paluge õpilastel soovi korral
kirjutada see tõde nende pühakirjades kuldõpetuse kirjakoha Apostlite teod
3:19–21 kõrvale.

• Miks ilmutas Issand evangeeliumi taastamist viimsetel aegadel oma muistsetele
prohvetitele ja käskis neil sellest prohvetlikult kuulutada?

5. osa (12 minutit)
Paluge õpilastel kirjakoht Apostlite teod 3:19–21 erilisel viisil ära märkida, et nad
teaksid, et see on kuldõpetuse kirjakoht. Selgitage, et apostel Peetrus ja Johannes
olid ravinud Jeruusalemma templi juures terveks mehe, kes oli lombakas või ei
suutnud kõndida. Uudis sellest imest levis kiiresti ja paljud inimesed kogunesid
kokku, nende seas mõned, kes olid varem Jeesuse Kristuse hüljanud. Paluge ühel
õpilasel need salmid ette lugeda. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, mida juhatas
apostel Peetrus sinna kokku kogunenud inimesi tegema.

• Millise sõnumi Peetrus rahvale edastas?

Võib olla kasuks märkida ära, et fraas „et hingamiseajad tuleksid Issanda palgest ja
et ta läkitaks teie jaoks määratud Kristuse Jeesuse” salmides 19–20 viitab ajale
Jeesuse Kristuse teisel tulemisel, kui „maa uuendatakse ning saab paradiisliku
hiilguse” (UA 1:10).

Selgitage, et vastavalt salmile Apostlite teod 3:21 kuulutas Peetrus prohvetlikult, et
Jeesus Kristus jääb taevasse „ajani, mil oma kohale asetatakse kõik”. Fraas „ajani,
mil oma kohale asetatakse kõik” viitab evangeeliumi taastamisele viimsel ajal.

• Kes lisaks Peetrusele olid rääkinud 21. salmi kohaselt evangeeliumi taastamisest
viimsel ajal?

TAASTAMINE
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• Millal hakkas Peetruse prohvetlik kuulutus täide minema? (Kui Jumal ja Jeesus
Kristus ilmutasid end Joseph Smithile pühas metsasalus.)

Jagage oma tunnistust, et mitmetel erinevatel ajajärkudel on Issanda prohvetid
prohvetlikult kuulutanud ajast, mil meie elame, ja oodanud evangeeliumi
taastamist ja Issanda teist tulemist.

Harjutustegevus (25 minutit)
Aidake õpilastel harjutada kolme vaimsete teadmiste omandamise põhimõtte
rakendamist seoses õpetusteemaga „Taastamine”, milleks on: tegutseda usus,
uurida küsimusi igavikulisest vaatenurgast ja otsida mõistmist jumalikult määratud
allikate kaudu.

Järgnevat tegevust võib teha samal päeval või erinevatel päevadel olenevalt teie
ajakavast ja teie õpilaste vajadustest.

Jagage õpilased paaridesse ja andke igale paarile koopia järgnevatest
juhistest. (Aitamaks õpilastel vastata küsimustele jumalikult määratud

allikate kohta võite neile soovi korral näidata, kuidas leida pühakirju ja muud infot
usust taganemise ja evangeeliumi taastamise kohta pühakirjajuhis. Võite neile
samuti näidata, kuidas leida Kiriku juhtide kõnesid nendel teemadel veebilehelt
LDS.org.)

Lugege koos läbi järgmine sündmustik ja seejärel arutage igale põhimõttele järgnevaid küsimusi. Olge
valmis aitama sündmustikus kirjeldatud sõbral mõista, kuidas tegutseda usus, vaadata küsimusi
igavikulisest vaatenurgast ja otsida suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu. (Hiljem
on teil võimalus seda sündmustikku ühe teie õpilasepaariga rollimängus läbi teha.)

Mitmed teie sõbrad ei ole Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed. Ühel päeval räägite te
Joseph Smithist ja evangeeliumi taastamisest, kui üks teie sõpradest, siiras teisest usust kristlane,
küsib: „Miks pidi Jumal ilmuma Joseph Smithile, kui kristlus oli juba maa peal ja paljud inimesed
uskusid Piiblisse?”

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:

• Kuidas te kasutaksite õpitud õpetusi ja kuldõpetuse kirjakohti aitamaks oma sõbral saada
suuremat mõistmist selle küsimuse kohta?

• Lisaks pühakirjadele, milliseid teisi jumalikult määratud allikaid võiksite oma sõbrale soovitada, et
ta mõistmist suurendada?

Uurige küsimust igavikulisest vaatenurgast:

• Arvestades oma sõbra usku Jumalasse ja Jeesusesse Kristusesse, kuidas võiksite aidata tal uurida
seda küsimust sellest vaatenurgast, mida nad teavad selle kohta, kuidas Jumala lapsed on
möödunud aegadel tõest ära pöördunud. (Võiksite näiteks mainida, kuidas inimesed pöördusid
ära selliste prohvetite õpetustest nagu Noa ja Mooses.)

• Kuidas võiksite innustada oma sõpra seda küsimust uurides kaaluma seda, mida ta juba teab ja
usub Jumala ja selle kohta, kuidas Jumal soovib oma lapsi õpetada.

Tegutsege usus:

• Mil viisil võib teie sõber rakendada usku Jumalasse, et tõde teada saada?

• Mida võite tal paluda teha, mis tema usku tugevdaks?

TAASTAMINE
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Kui aega on olnud piisavalt, organiseerige õpilased nii, et iga õpilastepaar töötaks
koos teise paariga. Paluge ühel õpilastepaaril mängida sõbra rolli ja teisel paaril
vastata vastavalt sellele, mida nad arutasid, kasutades kolme põhimõtet. Kui ühel
paaril on olnud võimalus vastata, paluge paaridel osad vahetada.

Soovi korral paluge mõnel õpilasel jagada midagi, mida nad arutelu või rollimängu
ajal õppisid või tundsid. Lõpetuseks andke mõnele õpilasele võimalus jagada oma
tunnistust evangeeliumi taastamisest viimsetel aegadel prohvet Joseph
Smithi kaudu.

Kuldõpetuse kordamine
Vaadake kuldõpetuse kirjakohad järgmiste päevade jooksul koos õpilastega üle, et
need õpilastele pähe jääksid ja nad oskaksid neid kasutada. Leidke võimalusi neid
pühakirjakohti terve kooliaasta jooksul üle vaadata. Võite kasutada näiteks järgmist
tegevust:

Jagage õpilastele tühjad kaardid või väikesed paberilehed. Paluge õpilastel valida
mõned kuldõpetuse kirjakohad, mida nad on aasta jooksul õppinud, ja kirjutada
igale kaardile üks kirjakoha viide. Kaardi teisele küljele paluge neil kirjutada
võtmefraasid või teised vihjed, mis aitaksid neil kirjakohta ära tunda. (Kuldõpetuse
kirjakohtade võtmefraasid on toodud välja kuldõpetuse järjehoidjal.)

Jagage klass kolme-neljaliikmelistesse rühmadesse. Paluge õpilastel valmistatud
kaartide abil teiste õpilaste teadmisi kontrollida. Õpilased võivad näidata kirjakoha
viidet ja lasta teistel õpilastel kirjakoht ära tunda või näidata võtmefraase ja paluda
neil ära arvata, millise raamatu millises peatükis ja ehk isegi salmis või salmides
selle kuldõpetuse kirjakoha leida võib.

Tegevuse lõpetuseks võite teha kas kirjaliku või suulise viktoriini, lastes õpilastel
sobitada kokku kuldõpetuse pühakirjaviited nende võtmefraasidega.

TAASTAMINE
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Prohvetid ja ilmutus
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (50 minutit)
1. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine küsimus: Mis teeb meie Kiriku ainulaadseks? Paluge
õpilastel vastata. Kirjutage nende vastused tahvlile. Selgitage, et üks aspekt, mis
meie Kiriku ainulaadseks teeb, on meie usk elavatesse prohvetitesse ja jätkuvasse
ilmutusse.

Märkige ära, et Uus Testament sisaldab kolme kuldõpetuse kirjakohta, mis aitavad
meil paremini mõista prohvetite ja ilmutuse teemat. Kirjutage tahvlile järgmised
viited ja andke õpilastele aega need läbi lugeda ja igaüks erilisel viisil kuldõpetuse
kirjakohana ära märkida: Johannese 15:16; Efeslastele 2:19–20; Efeslastele 4:11–14.

Paluge õpilastel võtta lahti 5. õpetusteema „Prohvetid ja ilmutus” oma Kuldõpetuse
põhidokumendis. Paluge mitmel õpilasel lugeda kordamööda ette need viis lõiku.
Paluge teistel teksti jälgida ja leida õpetuse kokkuvõtteid, mida toetavad kolm
tahvlil olevat kuldõpetuse kirjakohta.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Soovi korral paluge neil järgmised
õpetuse kokkuvõtted ära märkida:

• Prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda nimel kõnelema.

• Prohvetid tunnistavad Jeesusest Kristusest ja õpetavad Tema
evangeeliumi. Nad teevad teatavaks, milline on Jumala tahe ja Tema
tõeline olemus. Nad laidavad pattu ja hoiatavad selle tagajärgede eest
ning aitavad meil vältida petta saamist.

• Oma maise teenimistöö ajal ja taas kord meie päevil organiseeris Issand
oma Kiriku prohvetite ja apostlite alusele.

2. osa (5 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine õpetus: Prohvet on inimene, kelle Jumal on kutsunud enda
nimel kõnelema. Paluge õpilastel lugeda Johannese 15:16 ja leida sõnu ning fraase,
mis seda õpetust õpetavad.

Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid. Soovi korral paluge neil märkida ära fraas:
„Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud.”

• Mida see kirjakoht õpetab meile sellest, kuidas keegi prohvetiks saab?

• Miks on tähtis mõista, et prohvetid valib ja kutsub Jumal, mitte inimene?

Selgitage, et sõna seadnud tähendab Jumalalt pärit preesterluse volituse ametlikku
andmist käte pea peale panemise kaudu.

• Miks on tähtis, et keegi on korrakohaselt seatud, et Jumala nimel kõneleda?
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3. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte: Prohvetid tunnistavad Jeesusest
Kristusest ja õpetavad Tema evangeeliumi. Nad teevad teatavaks, milline on Jumala tahe
ja Tema tõeline olemus. Nad laidavad pattu ja hoiatavad selle tagajärgede eest ning
aitavad meil vältida petta saamist.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele 4:11–14. Paluge klassil teksti jälgida ning
tähele panna sõnu või fraase, mis õpetavad tahvlile kirjutatud õpetuse
kokkuvõtteid.

Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid.

Märkige ära, et 12. salm õpetab kolme tähtsat põhjust, miks Jumal kutsub
prohveteid. Võiksite paluda õpilastel need kolm põhjust ära märkida.

Jagage õpilased kolme rühma ja andke igale rühmale üks järgnevatest küsimustest,
mida oma grupiga arutada. (Innustage õpilasi vaatama tahvlile kirjutatud õpetuse
kokkuvõtet kirjakoha Efeslastele 4:11–14 kohta. Tuletage õpilastele meelde, et me
toetame Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeid
prohvetitena.)

1. Mil viisil aitavad prohvetid pühasid täiustada?

2. Mis on mõned näited „abiliste tööst” (12. salm), mida prohvetid teevad?

3. Kuidas prohvetid Kirikut üles ehitavad ja tugevdavad?

Paluge õpilastel lugeda Efeslastele 4:13–14 ja leida õnnistusi, mis tulevad sellest, et
Kirikus on elav prohvet.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid.

• Kuidas aitavad prohvetid meid kui Kiriku liikmeid jõuda „ühisele usule” (13.
salm)? Miks on see tähtis?

• Kuidas aitavad prohvetid, et meid ei õõtsutataks ja kõigutataks igas valeõpetuse
tuules (vt 14. salm)?

• Mis oleks mõned näited valeõpetustest, mille eest meie prohvetid on aidanud
meid kaitsta?

Soovi korral paluge õpilastel kirjutada oma pühakirjade uurimise päevikusse või
vihikusse vastus järgmisele küsimusele:

• Kuidas on hiljutine prohveti kõne, õpetus või tunnistus aidanud teil kasvada
teadmistes Jeesusest Kristusest ja Tema evangeeliumist, et vältida petta saamist?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel, kes soovivad, jagada kirjapandut
klassiga.

4. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmine õpetuse kokkuvõte kirjakohast Efeslastele 2:19–20: Oma
maise teenimistöö ajal ja taas kord meie päevil organiseeris Issand oma Kiriku prohvetite
ja apostlite alusele.

Selgitage, et apostel Paulus kirjutas oma kirja efeslastele sooviga sealseid Kiriku
liikmeid, kellest osa oma usus kõhkles, vaimselt tugevdada, kaitsta ja ühendada.

PROHVETID JA ILMUTUS
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Paluge ühel õpilasel lugeda ette Efeslastele 2:19–20. Paluge klassil teksti jälgida ning
tähele panna sõnu või fraase, mis toetavad tahvlile kirjutatud põhimõtet.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid.

• Kuidas võis teadmine, et Kristus organiseeris oma Kiriku prohvetite ja apostlite
alusele, tugevdada Efesose pühasid?

• Miks on tähtis, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on samuti
organiseeritud prohvetite ja apostlite alusele?

Jagage õpilased paaridesse või väikestesse rühmadesse ja paluge neil arutada
järgmist küsimust:

• Paljud inimesed usuvad, et organiseeritud religioon ei ole vajalik, see on vaid
inimese loodud leiutis. Kuidas võiksite kasutada kirjakohta Efeslastele 2:19–20,
et aidata kellelgi mõista, kui tähtis on kuuluda Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kirkusse ja selle tegevuses osaleda?

Kui aega on olnud piisavalt, paluge õpilastel klassiga jagada, mida nad arutasid.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi vanema
D. Todd Christoffersoni sõnad. Paluge klassil kuulata, mida ütles vanem
Christofferson Kiriku eesmärgi kohta. (Soovi korral andke igale õpilasele koopia
tema sõnadest.)

„Ma saan aru, et on olemas neid, kes peavad ennast usklikuks või vaimseks
inimeseks, kuid keelduvad siiski kirikus käimast või isegi eitavad sellise
organisatsiooni vajalikkust. Usutava on nende jaoks pelgalt isiklik. Siiski on Kiriku
loonud see, kellele meie vaimsus on keskendunud – Jeesus Kristus. ‥

Aegade keskpaigas [organiseeris Jeesus] oma tööd selliselt, et evangeeliumi võiks
samaaegselt rajada paljude rahvaste ja mitmesuguste inimeste seas. See

organisatsioon, Jeesuse Kristuse Kirik, rajati „apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus
ise on nurgakivi” [Ef 2:20]. Lisaks olid Kirikus veel seitsmekümned, vanemad, piiskopid, preestrid,
õpetajad ja diakonid. …

Pärast seda, kui toimus suur usust taganemine ja Kirik, mille Tema maa peale oli rajanud,
lagunes, taastas Issand prohvet Joseph Smithi kaudu Jeesuse Kristuse Kiriku taas. Iidne eesmärk
jääb samaks: kuulutada häid sõnumeid Jeesuse Kristuse evangeeliumist ja sooritada päästvaid
talitusi ehk teisisõnu tuua inimesi Kristuse juurde” (Miks Kirik? – 2015. a sügisene
üldkonverents).

• Mis on vanem Christoffersoni sõnade kohaselt Kiriku eesmärk nii iidsel ajal kui
ka tänapäeval?

5. osa (10 minutit)
Vaadake koos õpilastega üle kirjakoht Efeslastele 2:19–20 ja järgmine õpetuse
kokkuvõte: oma maise teenimistöö ajal ja taas kord meie päevil organiseeris Issand
oma Kiriku prohvetite ja apostlite alusele.

Märkige ära sõna „nurgakivi” 20. salmis. Selgitage, et olles ise „nurgakivi”, jätkab
Jeesus Kristus oma Kiriku juhtimist ja juhatamist oma prohvetite ja apostlite kaudu.
Ta ilmutab seadusi kõikide Jumala laste jaoks ja juhib oma Kirikut nende pühitsetud
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teenijate kaudu. Jumala seadused sisaldavad õpetust, põhimõtteid, käske, talitusi ja
lepinguid ning Kiriku eeskirju ja reegleid, mida Ta oma prohvetite kaudu ilmutab.

Kirjutage tahvlile:

1. Igavesed seadused

2. Seadused preesterluse juhtimiseks ja Kiriku haldamiseks

Selgitage, et mõned Issanda ilmutatud seadused on igavesed, näiteks
päästmisplaaniga seotud seadused. Need seadused ei muutu. Kuid mõnel ajal võib
Issand sotsiaalsete muudatuste ja Tema Kiriku või maailma vajaduste pärast teatud
igavesi seadusi rohkem rõhutada. Kirjutage tahvlile fraasi „Igavesed seadused”
kõrvale ei muutu.

Tooge välja, et Kirikus on ka seadused, mis võivad muutuda, nii nagu Issand oma
prohvetite kaudu juhatab. Nende seas on seadused, mis juhatavad, kuidas
preesterlus juhib evangeeliumi ja selle talituste ning Issanda Kiriku ja Tema rahva
organiseerimise ja haldamisega seotut. Mõne kohta nendest seadustest võib öelda
ka Kiriku eeskirjad või reeglid. Kui prohvetid ja apostlid otsivad Issanda
inspiratsiooni ja peavad koos nõu, võivad nad vastavalt Issanda tahtele teha nendes
seadustes muudatusi. Need muudatused võimaldavad Kirikul laieneda
korrakohaselt üle kogu maailma ja reageerida erinevatele oludele ja vajadustele
maailmas. Kirjutage tahvlile lause „Seadused preesterluse juhtimiseks ja Kiriku
haldamiseks” kõrvale võivad muutuda.

Aitamaks õpilastel paremini mõista erinevusi igaveste seaduste ja preesterluse
juhtimise ja Kiriku haldamise seaduste vahel lugege ette järgmised näited ja küsige
õpilastelt, millise seadusega on nende arvates tegemist:

1. Kuni 1970date aastateni organiseeriti seitsmekümne kvoorumid kogu Kirikus
vaiade näol ja mehed, kes pühitseti seitsmekümne ametisse, teenisid oma
kohalikes piirkondades. 1970date keskpaigas tõi president Spencer W. Kimball
tagasi ja laiendas Esimest Seitsmekümne Kvoorumit kui üldjuhtide kvoorumit.
(Seadus preesterluse juhtimiseks ja Kiriku haldamiseks.)

2. Usk ja meeleparandus on vajalikud, et areneda ja saada Taevase Isa sarnaseks.
(Igavene seadus.)

3. 1990dal aastal võrdsustas Kirik igakuise rahasumma teenimisega seotud
kuludeks, mida maksavad vallalised põhimisjonärid vaatamata sellele, kuhu
neid teenima kutsutakse. Enne seda maksid misjonärid erineva summa, mis
olenes selle piirkonna elatustasemest, kuhu neid teenima määrati. (Seadus
preesterluse juhtimiseks ja Kiriku haldamiseks.)

Jagage õpilased väikestesse rühmadesse või paaridesse ja andke igale
õpilasele koopia järgmisest töölehest. Paluge neil töötada koos ja lõpetada

paaride leidmise ülesanne.
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Iga punkti juures leidke, kas tegu on (A) igavese seadusega (mis ei muutu) või (B) seadusega
preesterluse juhtimiseks ja Kiriku haldamiseks (mis võib muutuda).

_____ 1. Kõigi vastutusealiste jaoks on Jumala kuningriiki sisenemiseks nõutud ristimine vee alla
kastmise teel ja liikmeks kinnitamine.

_____ 2. Moosese seaduse kohaselt võib Aaroni preesterlusse pühitseda vaid Leevi
suguharust mehi.

_____ 3. Enne 1896. aastat peeti igakuiseid paastu ja tunnistuse koosolekuid pühapäeva asemel
neljapäeviti.

_____ 4. 1800. aastate keskpaigast kuni 1978. aastani ei pühitsetud preesterlusse mustanahalisi
Aafrika päritolu mehi.

_____ 5. Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum rõhutasid taas abielu ja
perekonda puudutavate tõdede tähtsust pöördumises „Perekond: läkitus maailmale”
aastal 1995.

_____ 6. 2012. aastal teatas president Thomas S. Monson, et põhimisjonärina teenimise
vanusepiirangu uus miinimumvanus on 18 noortele meestele ja 19 noortele naistele.

_____ 7. 2015. a palusid Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum Kiriku
liikmetel muuta korrakohane hingamispäeva pidamine prioriteediks.

Hinnake töölehte klassiga koos, et võiksite vastata küsimustele ja pakkuda
lisaselgitusi, ning kutsuge õpilasi jagama teisi näiteid nendest kahest seaduste
kategooriast. (Vastused on kirjas selle õpikogemuse lõpus.)

• Kuidas aitab teadmine erinevustest igaveste, muutumatute seaduste ja
preesterluse juhtimise ja Kiriku haldamise seaduste vahel, mis võivad muutuda,
mõista meil vajadust prohvetite järele, kes võivad kuulutada Issanda tahet?

6. osa (5 minutit)
Vaadake koos õpilastega üle kirjakoht Efeslastele 2:19–20 ja järgmine õpetuse
kokkuvõte: oma maise teenimistöö ajal ja taas kord meie päevil organiseeris Issand
oma Kiriku prohvetite ja apostlite alusele.

Meenutage õpilastele, mida arutati eelmises osas: igavesed seadused, mis ei muutu
ja seadused preesterluse juhtimiseks ja Kiriku haldamiseks, mida Issanda prohvetid
võivad koos nõu pidades ja Issandalt juhatust otsides muuta.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmised sõnad juhataja Russell M. Nelsonilt
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist: Paluge teistel kuulata kuidas prohvetid
otsivad Issandalt juhatust ja ilmutust.

„Me toetame 15 meest, keda on pühitsetud prohvetiteks, nägijateks ja
ilmutajateks. Kui tekivad keerulised probleemid – ja need tunduvad muutuvat iga
päevaga aina keerulisemaks –, maadlevad need 15 meest nendega, püüdes näha
kõiki eri tegude tagajärgi ning püüavad usinalt kuulda Issanda häält. Pärast
paastumist, palvetamist, uurimist, mõtisklemist ja vendadega raskeloomuliste
asjade üle nõupidamist ei ole ebatavaline, et ärkan öösel ja olen käsil olevate

asjade kohta saanud uusi mõtteid. Ja mu vennad kogevad sedasama.
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Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum peavad koos nõu ja jagavad kõike,
mida Issand on juhendanud meid mõistma ja tundma nii isiklikult kui kollektiivselt. Ja seejärel
näeme, kuidas Issand Kiriku presidendi kaudu Issanda tahet kuulutab.

Seda prohvetlikku protsessi järgiti 2012. aastal, kui muudeti misjonäride teenimisiga, ja taas kord
hiljutise lisaga Kiriku käsiraamatusse pärast samasooliste abielu legaliseerimist mõnes riigis. Täis
kaastunnet kõigi, eriti laste vastu, maadlesime me pikka aega, et mõista selles küsimuses Issanda
tahet. Pidades silmas Jumala päästmisplaani ja Tema lootust, et iga Tema laps võiks saada
igavese elu, kaalusime loendamatul hulgal võimalikke stsenaariumite variatsioone ja
kombinatsioone. Kohtusime palju kordi templis paastudes ja palvetades ning otsisime juhatust ja
inspiratsiooni. Ja siis, kui Issand inspireeris oma prohvetit, president Thomas S. Monsonit,
kuulutama Issanda meelt ja tahet, tundis igaüks meist sel pühal hetkel vaimset kinnitust.
Apostlitena oli meil au toetada seda, mis oli president Monsonile ilmutatud. Ilmutus Issandalt
tema teenijatele on püha protsess. Ja seda on ka isikliku ilmutuse saamise privileeg.” (Tõeliseks
millenniumi põlvkonnaks saamine [Ülemaailmne pühalik koosolek noortele täiskasvanutele, 10.
jaan 2016], broadcasts.lds.org).

• Mida te õppisite selle kohta, kuidas prohvetid ja apostlid otsivad ilmutust, et
Kirikut juhatada?

• Kuidas võib teadmine sellest, kuidas prohvetid valmistuvad saama ilmutust,
meid aidata, kui meil on küsimusi Kiriku õpetuste või tegevuste kohta? (Me
võime teada, et prohvetid on hoolikalt otsinud ja saanud Issanda tahet ning
võime järgida nende eeskuju, et valmistada oma süda ette kinnitava ilmutuse
saamiseks.)

Paluge õpilastel mõtiskleda kogemuste üle, mis on aidanud neil teada, et Jumal on
kutsunud prohvetid kõnelema Tema sõnu ja juhtima Tema Kirikut. Paluge mõnel
õpilasel oma kogemusi teistega jagada. Soovi korral jagage ka mõnda oma
kogemust ning oma tunnistust.

Harjutustegevus (30–40 minutit)
Aidake õpilastel harjutada kolme vaimsete teadmiste omandamise põhimõtte
rakendamist seoses õpetusteemaga „Prohvetid ja ilmutus”, milleks on: tegutseda
usus, uurida küsimusi igavikulisest vaatenurgast ja otsida mõistmist jumalikult
määratud allikate kaudu.

Neid harjutusi võib teha samal päeval või erinevatel päevadel olenevalt teie
ajakavast ja teie õpilaste vajadustest.

1. tegevus (20–25 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmised kolm põhimõtet:

• Tegutsege usus.

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.
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Andke igale õpilasele brošüür „Sulle, noor” [2011] ja paluge neil seda vaadata ning
leida, mida elavad prohvetid õpetavad meid vältima.

Paluge õpilastel leitut jagada ja kandke nende vastused tahvlile.

Paluge õpilastel kujutada ette, et neil on teisest usust sõber, kes ütleb: „Minu
arvates on nii veider, et mormoonid ei …” Paluge õpilastel lõpetada lause,
kasutades tahvlile kirjutatut.

Paluge õpilastel kaaluda, kuidas nad võiksid kasutada kolme tahvlile
kirjutatud põhimõtet, et enesekindlalt sõbra ütlusele vastata. Selgitage, et

neil on võimalus seda rollimänguna esitada. Soovi korral kasutage järgnevaid
küsimusi aitamaks õpilastel nende mõtteid koondada. (Võite anda need küsimused
õpilastele käsilehel.)

Tegutsege usus:

• Kuidas võib teie ustav kuulekus prohvetite õpetustele aidata vastata sõbra küsimusele?

• Kuidas võiksite innustada oma sõpra selle küsimuse suhtes usus tegutsema?

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast:

• Mida te teate prohvetite rollist Taevase Isa päästmisplaanis?

• Millised on mõned võimalikud valestimõistmised või valed oletused, mis teie sõbral võivad
prohvetiga seoses olla?

• Kuidas on prohvetid teid tugevdanud ja aidanud teil õppida rohkem Jeesuse Kristuse ja Taevase
Isa kohta?

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:

• Milliseid allikaid võite kasutada, et saada suuremat mõistmist sellest, miks prohvetid annavad
meile nõu vältida teie sõbra küsimuses toodud tegevusi? (Soovi korral andke õpilastele aega, et
uurida viimse aja prohvetite õpetusi [näiteks brošüüris „Sulle, noor”], kõnesid ja tunnistusi, mis
aitaksid neil paremini mõista ja selgitada prohvetite nõuandeid ja õpetusi.)

Kui aega on olnud piisavalt, jagage õpilased paaridesse ja laske neil teineteisega
kordamööda jagada, kuidas nad vastaksid oma sõbrale eelnevalt toodud
situatsioonis. Kui kõigil on olnud võimalus jagada, võite selle tegevuse lõpetuseks
paluda mõnel õpilasel jagada tunnistust viimse aja prohvetitest.

2. tegevus (10–15 minutit)
Kirjutage tahvlile järgmised kolm põhimõtet:

• Tegutsege usus.

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Lugege klassile ette järgmine olukord:
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Teil on kvoorumis või klassis üks sõber, kes on hakanud ühisüritusi ja
pühapäevaseid koosolekuid vahele jätma. Te otsustate temaga sellest rääkida. Teie
sõber ütleb: „Tead, ma ei mõista, miks on tähtis mingis teatud kirikus käia. Maa
peal on palju häid inimesi, kes ei käi üheski kirikus, meie kirikust rääkimata. Ma
arvan, et senikaua, kui nad elavad hästi ja kohtlevad teisi viisakalt, saavad nad
ikkagi taevasse.”

• Millised õpetuspunktid prohvetitest ja ilmutusest võiksid aidata teie sõbral
mõista, kui tähtis on ustavalt Kiriku koosolekutel käia.

• Mida te võiksite teha, et aidata oma sõbral tegutseda usus, uurida muresid ja
küsimusi igavikulisest vaatenurgast ja otsida suuremat mõistmist jumalikult
määratud allikate kaudu mõistmaks Kiriku koosolekutel käimise tähtsust?

Kuldõpetuse kordamine
Andke õpilastele mõned minutid õpitud kuldõpetuste kirjakohtade kordamiseks.
Paluge ühel õpilasel oma pühakirjadega klassi ette tulla. Paluge õpilasel avada
pühakirjad ühe kuldõpetuse kirjakoha juurest, ilma et keegi teine seda näeks.
Paluge õpilasel üks sõna kuldõpetuse kirjakohast tahvlile kirjutada. (Innustage
õpilast, et ta valiks salmist mõne võtmesõna, mitte mõne sõna, nagu „ja”, või mõne
asesõna.)

Paluge ülejäänud klassil otsida oma pühakirjadest kuldõpetuse kirjakohta, millest
see sõna nende arvates pärineb. Kui keegi ühe sõna abil õiget salmi ei leia, paluge
õpilasel kuldõpetuse kirjakohast veel üks sõna tahvlile kirjutada. Korrake tegevust,
kuni vähemalt üks õpilane õige salmi üles leiab. Paluge ülejäänud klassil pühakirjad
salmi juurest avada ja laske õpilastel seda üheskoos lugeda. Seejärel korrake
tegevust teise õpilase ja mõne teise kuldõpetuse kirjakohaga.

Käsilehe tegevuse vastused: (1) A; (2) B; (3) B; (4) B; (5) A; (6) B; (7) A.
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Preesterlus ja
preesterluse võtmed
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (20 minutit)
1. osa (7 minutit)
Näidake võtit või joonistage tahvlile võtme pilt ja paluge õpilastel kirjeldada,
milleks seda kasutatakse. Selgitage, et Issand kasutas võtme analoogiat, et aidata
meil mõista, kuidas Ta juhatab ja valitseb oma preesterlust ja tööd maa peal.

Paluge mõnel õpilasel kordamööda ette lugeda 6. õpetusteema „Preesterlus ja
preesterluse võtmed” Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge teistel teksti jälgida ja
joonida alla õpetuse kokkuvõtted, mis aitavad neil mõista, mis preesterluse võtmed
on ja kuidas need on seotud preesterluse väega.

• Kuidas preesterlust defineeritakse?

• Milliseid õpetuse kokkuvõtteid te leidsite, mis selgitavad preesterluse võtmete
olemust? (Õpilased võivad soovida arutada mõnesid õpetuse kokkuvõtteid,
mida nad lugesid. Kui nad on vastanud, paluge neil märkida ära järgmine lõik
kolmandas lõigus: Preesterluse võtmed on Jumalalt mehele antud
juhatamise õigus või vägi, et valitseda ja juhtida Jumala kuningriiki maa
peal.)

Aitamaks õpilastel paremini mõista seda õpetust paluge neil kasutada selles
õpetusteemas äramärgitud lauseid järgmiseid küsimusi arutades:

• Millist seost näete te preesterluse võtmete ja talituste vahel?

• Milliseid preesterluse talitusi peavad heaks kiitma vastavate preesterluse
võtmete hoidjad?

Aidake õpilastel mõista, et päästvate talituste (kaasa arvatud ristimine, kinnitamine,
Melkisedeki preesterlusse pühitsemine [meestele], templiand ja templis
pitseerimine) läbiviimiseks on vaja vastavaid preesterluse võtmeid hoidva
preesterluse juhi või tema juhatusel tegutseva inimese luba (vt samuti 7.
õpetusteemat „Talitused ja lepingud” Kuldõpetuse põhidokumendis). Samuti on vaja
volitust, et lapsi õnnistada ja neile nime anda, haudu pühitseda, patriarhaalset
õnnistust anda ja sakramenti ette valmistada, õnnistada ja jagada. Kuid Melkisedeki
preesterluse hoidjad võivad pühitseda õli, õnnistada haigeid, anda isa õnnistust ja
teisi tröösti ja nõu andvaid õnnistusi, ilma et neil selleks preesterluse juhi volitust
oleks vaja küsida.

• Mis seos on Kiriku kutsete, nii meeste kui ka naiste kutsete ja preesterluse
võtmete vahel?

2. osa (7 minutit)
Korrake õpilastega üle järgmine õpetus: preesterluse võtmed on Jumalalt mehele
antud juhatamise õigus või vägi, et valitseda ja juhtida Jumala kuningriiki maa peal.
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Aitamaks õpilastel süvendada nende arusaamist sellest tõest paluge neil ette
kujutada, et neile antakse sõiduk, kuid mitte võtit, mis on vajalik selle
käivitamiseks.

• Miks on teil vaja võtit, kui teil on olemas juurdepääs sõidukile? (Kuigi me
pääseme sõiduki juurde, on vaja võtit, et käivitada mootor ja sõidukit kasutada.)

• Kuidas seostub see analoogia sellega, kui vajalikud on preesterluse võtmed, et
juhtida preesterluse tööd ja Jumala kuningriiki maa peal?

Kirjutage tahvlile Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhataja Russell M. Nelsoni
tsitaat või andke õpilastele selle tsitaadi koopia. Paluge ühel õpilasel juhataja
Nelsoni selgitus ette lugeda. Paluge teistel teksti jälgida ja leida, kuidas juhataja
Nelson preesterluse võtmeid kirjeldas.

„Võtmed on tähtsad ja hinnalised. Kuhu me ka ei lähe, enamus meist kannab
oma võtmeid taskus või kotis. Ühed teised võtmed pole mitte ainult tähtsad ja
hinnalised – need on ka kallid, võimsad ja nähtamatud! Neil on igavikuline
tähendus. Need on preesterluse võtmed. ‥

Preesterlus on volitus, mille Jumal on andnud inimesele, et ta saaks tegutseda
inimeste päästmise nimel. „Selle töö juhatamise vägi kujutab endast preesterluse

võtmeid” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998, lk 141). Me teeme vahet
preesterluse hoidmisel ja preesterluse võtmete hoidmisel. Kui kellelegi antakse võtmed, ei saa ta
täiendavat preesterlust. Tal on siis õigus juhatada preesterluse tööd” (Preesterluse võtmed. –
Liahoona, okt 2005).

• Mida te õppisite president Nelsoni selgitusest, mis aitab teil paremini mõista
preesterluse võtmeid?

Paluge õpilasel lugeda neljandat lõiku 6. õpetusteemas „Preesterlus ja preesterluse
võtmed” Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge neil leida mõningaid näiteid
inimestest, kellel on preesterluse võtmed. Paluge õpilastel öelda, mida nad leidsid.

• Kuidas on sinu elu õnnistanud see, kui keegi on preesterluse võtmeid
kasutanud?

3. osa (6 minutit)
Kirjutage tahvlile Matteuse 16:15–19 ja selgitage, et see on kuldõpetuse kirjakoht,
mis õpetab meile preesterluse võtmetest. Paluge õpilastel see kirjakoht erilisel viisil
ära märkida, et nad teaksid, et see on kuldõpetuse kirjakoht. Innustage neid soovi
korral kirjutama pühakirjade äärele võtmesõnu, mis aitaksid neil selles kirjakohas
käsitletud õpetust preesterluse võtmetest meelde jätta.

Selgitage, et Päästja küsis kord oma apostlitelt, keda nad arvavad Teda olevat.
Vastusena tunnistas Peetrus end teadvat, et Jeesus on Jumala Poeg. Jeesus kuulutas
seejärel, et Ta annab Peetrusele oma kuningriigi võtmed. Paluge osal õpilastest
lugeda kordamööda ette Matteuse 16:15–19. Teistel paluge teksti jälgida ja leida,
mida ütles Jeesus Peetrusele preesterluse võtmete kohta.

• Millise väe 19. salmi kohaselt ütles Päästja Peetrusel olevat pärast kuningriigi
võtmete ehk preesterluse võtmete saamist? (Siduda ja lahti päästa taevas ja maa
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peal. See tähendab, et nende preesterluse võtmete volitusel sooritatud talitused,
sealhulgas perede sidumine ehk pitseerimine templites, kehtivad nii
surelikkuses kui ka igavikus.)

• Kuidas võite seda kuldõpetuse kirjakohta kasutades aidata kellelgi mõista
volituse tähtsust, mis prohvetil ja apostlitel tänapäeval on, et Jumala tööd
juhtida?

NB! Te peaksite kuldõpetuse kirjakohad järgmiste päevade jooksul koos õpilastega
üle vaatama, et need õpilastele pähe jääksid ja nad oskaksid neid kasutada. Otsige
võimalusi seda ja teisi kuldõpetuse kirjakohti kooliaasta jooksul üle korrata.

Harjutustegevus (25–30 minutit)
Aidake õpilastel harjutada kolme vaimsete teadmiste omandamise põhimõtte
rakendamist seoses 6. õpetusteemaga „Preesterlus ja preesterluse võtmed”
Kuldõpetuse põhidokumendis. Soovi korral võiksite need põhimõtted enne
harjutustegevusi tahvlile kirjutada:

• Tegutsege usus.

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Jagage klass kolme rühma ja andke igale õpilasele nende rühma numbrile
vastavad käsilehed. Andke igale rühmale 8–10 minutit aega, et arutada

nende käsilehel toodud sündmustikku ja küsimusi. Selgitage, et pärast
rühmaarutelu on igal õpilasel võimalus harjutada neile määratud küsimustele
vastamist õpilastega teistest rühmadest.

1. rühm
Lugege rühmana järgmist sündmustikku:

Te teenite misjonärina ja õpetate koos oma kaaslasega Kirikuga tutvujale ristimise tähtsusest. Kui te
kutsute seda Kirikuga tutvujat ristitud saama, vastab ta, küsides: „Miks ma pean uuesti ristitud
saama? Mind juba ristiti minu kirikus.”

Arutage, kuidas te võiksite aidata seda Kirikuga tutvujat, kasutades järgnevalt toodud põhimõtteid ja
küsimusi:

Tegutsege usus:

• Mida võiks Kirikuga tutvuja teha, et tegutseda usus, kui ta püüab mõista, miks ta peab saama
ristitud preesterluse volitusega ja preesterluse võtmete hoidja juhtimisel.

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast:

• Kuidas aitab arusaamine preesterlusest ja preesterluse võtmetest näha Kirikuga tutvuja küsimust
uuest vaatenurgast?

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:
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• Kuidas võiks kirjakohas Matteuse 16:15–19 toodud õpetus aidata leida vastust Kirikuga tutvuja
küsimusele?

• Kas on teisi pühakirjasalme, mis aitaksid Kirikuga tutvujal mõista, miks ta peab saama ristitud
õige volitusega?

2. rühm
Lugege rühmana järgmist sündmustikku:

Sõber tunnistab teile, et on teinud tõsist pattu kõlbelise puhtuse seaduse vastu ja püüab meelt
parandada. Pühakirju uurides olete õppinud, et Kiriku iga koguduse piiskop või koguduse juhataja
hoiab Aaroni preesterluse võtmeid, mille hulka kuuluvad „meeleparanduse evangeeliumi” võtmed (ÕL
13:1).

Julgustate oma sõpra piiskopiga kohtuma, kuid sõber vastab: „Ma ei mõista, miks ma peaksin
piiskopiga kohtuma. Ma tean, et pean tehtu üles tunnistama, kuid ma olen juba Issandale kõik üles
tunnistanud. Ma olen palunud andestust ja muutnud oma käitumist. Olen võtnud sakramenti. Miks
pean ma piiskopi jutule minema, et Issandalt andestust saada? Kas see pole mitte minu ja Issanda
vaheline asi?

Arutage, kuidas te võiksite oma sõbrale vastata, kasutades järgnevalt toodud põhimõtteid ja
küsimusi:

Tegutsege usus:

• Mida võiks teie sõber teha, et rakendada ja tugevdada oma usku Päästjasse ja preesterluse
võtmetesse, mis Ta on andnud oma volitatud teenijatele?

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast:

• Kuidas aitab arusaamine preesterluse võtmetest, mis on piiskopile antud, selgitada teie sõbra
küsimust?

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:

• Kuidas võiksid Päästja sõnad kirjakohas Matteuse 16:19 aidata teie sõbral mõista, kuidas
piiskoppidele antud preesterluse võtmed on seotud tema igaveste õnnistustega, sealhulgas
pattude andekssaamine?

• Milliste teiste jumalikult määratud allikate poole võiks su sõber pöörduda, et saada suuremat
mõistmist?

3. rühm
Lugege rühmana järgmist sündmustikku:

Oma sugulastega nädalasel puhkusel olles arutab teie pere, kuidas leida kogudus, et pühapäeval
kirikusse minna. Teie onupoeg, kes on Aaroni preesterluse preester, pöördub teie poole ja ütleb:
„Miks me ei võiks pidada siinsamas omaenda sakramendikoosolekut? Mina olen preester ja võin
sakramenti õnnistada ja jagada ning teie ja mõned teised pereliikmed võite teha palveid ja kõnesid?”

Arutage, kuidas te võiksite oma onupojale vastata, kasutades järgnevalt toodud põhimõtteid ja
küsimusi:

Tegutsege usus:
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• Kuidas võiks teie pere näidata usku preesterluse tööd juhtivate preesterluse võtmete hoidjate
volitusse, kui nad planeerivad, kuidas oma puhkusel sakramendist osa võtta?

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast:

• Kuidas aitab preesterluse võtmete õpetuse mõistmine selgitada, millal võib preesterluse hoidja
viia läbi talitusi, nagu sakramenditalitus?

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:

• Milliste jumalikult määratud allikate poole võiksite te pöörduda, et saada suuremat mõistmist
sellest, millal on preesterluse hoidjal volitus preesterluse talitusi läbi viia?

Kui õpilastel on vaja abi nendele määratud sündmustike küsimustele vastamiseks
jumalikult määratud allikate leidmisel, siis võite soovi korral paluda neil uurida
järgmiseid allikaid:

1. rühm: Õpetus ja Lepingud 22:2–4.

2. rühm: Moosia 26:12–15, 29–31; vanem C. Scott Grow. Miks ja mida tuleb üles
tunnistada piiskopile või koguduse juhatajale? – Liahoona, okt 2013.

3. rühm: Priesthood Ordinances and Blessings. – Handbook 2: Administering the
Church (2010), osa 20.1, LDS.org; vanem Dallin H. Oaks. Preesterluse võtmed ja
volitus. – 2014. a kevadine üldkonverents.

Kui iga rühm on arutanud neile määratud sündmustikke ja kuidas nad võiksid
vastata, moodustage uued kolmeliikmelised rühmad, nii et igas rühmas oleks
õpilane 1., 2. ja 3. rühmast. Paluge igal õpilasel lugeda teistele oma rühma
liikmetele ette oma sündmustik ja seejärel teha rollimäng, kuidas nad küsimusele
vastaksid.

Kui aega on olnud piisavalt, paluge mõnel õpilasel jagada nende mõtteid ja
tunnistusi seoses õnnistustega, mis tulevad sellest, kui meid juhivad juhid, kes
hoiavad preesterluse võtmeid.

Kuldõpetuse kordamine
Aitamaks õpilastel jätta meelde seni õpitud kuldõpetuse kirjakohtade asukohti
pühakirjades, laske igal õpilasel joonistada 4 × 4 ruuduga tabel paberile. Paluge neil
kirjutada ülalt alla iga rea kõrvale number ja iga tulba kohale tähed A, B, C ning D.

A B C D

1

2

3

4

Korrake üle kuldõpetuse kirjakohad, mida õpilased on siiamaani kursuse jooksul
õppinud. Seejärel paluge neil kirjutada tabelisse suvalises järjekorras 16
kuldõpetuse kirjakoha viidet. (Kui õpilased on õppinud vähem kui 16 kirjakohta,
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siis võivad nad kirjutada mõned kirjakohad mitu korda. Kui nad on õppinud
rohkem kui 16, võite paluda neil vastavalt vajadusele lisada ridasid ja tulpasid.)

Lugege ette osa ühest kuldõpetuse kirjakohast, samal ajal kui õpilased panevad
sõrme sellele pühakirjaviitele, mille nad arvavad seostuvat etteloetava kirjakohaga.
Kui olete lugemise lõpetanud, ütelge ka viide, et õpilased võiksid oma vastuseid
kontrollida. Kui nad valisid õige viite, siis laske neil see X-iga ära märkida.

Kui õpilane on märkinud ära neli ruutu järjest ükskõik mis suunas, siis peaksid nad
hüüdma „Kuldõpetus”. Võite tegevust jätkata, kuni kõik on märkinud ära neli
järjestikust ruutu või kuni kõik on märkinud ära kõik ruudud.
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Talitused ja lepingud
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (20 minutit)
1. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile sõnad talitused ja lepingud. Paluge õpilastel rääkida, kuidas nad
selgitaksid neid sõnu kellelegi, kes neid ei tea?

Paluge mitmel õpilasel kordamööda ette lugeda lõigud 7. õpetusteemas „Talitused
ja lepingud” Kuldõpetuse põhidokumendis. Paluge õpilastel teksti jälgida ja märkida
ära sõnad ja fraasid, mis aitavad neil paremini mõista, mis on talitused ja lepingud.

Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, paluge mõnel neist öelda, mida nad ära
märkisid. Soovi korral esitage järgmised küsimused:

• Mis on päästev talitus?

• Millised evangeeliumi päästvad talitused olete te saanud?

• Mida see õpetusteema õpetab selle kohta, miks on ristimine vajalik? (Paluge
õpilastel märkida ära järgmine tõde nende Kuldõpetuse põhidokumendis:
Ristimine on vajalik selleks, et saada Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks ja
siseneda selestilisse kuningriiki.)

• Miks on teie meelest ristimine vajalik, et saada Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks
ja selestilisse kuningriiki siseneda?

Paluge õpilastel mõelda ajale, kui nad ristiti ja kinnitati Viimse Aja Pühade Jeesuse
Kristuse Kiriku liikmeks. Paluge mõnel õpilasel jagada, kus nad ristitud said ja kes
neid ristis, ja muljeid ja tundeid, mida nad oma kogemuse kohta jagada sooviksid.

2. osa (10 minutit)
Vaadake õpilastega üle õpetus, mida õpetatakse õpetusteemas „Talitused ja
lepingud” Kuldõpetuse põhidokumendis: Ristimine on vajalik selleks, et saada Jeesuse
Kristuse Kiriku liikmeks ja siseneda selestilisse kuningriiki.

• Milline Uue Testamendi pühakirjakoht seda õpetust toetab?

Paluge õpilastel leida kirjakoht Johannese 3:5. Soovi korral paluge, et õpilased selle
salmi erilisel moel ära märgiksid, et neil oleks seda lihtne üles leida. Selgitage, et
Johannese 3 sisaldab Päästja õpetusi variserile nimega Nikodeemus, kes soovis
evangeeliumist rohkem teada saada.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Johannese 3:5. Paluge teistel teksti jälgida ja leida,
mis on Päästja sõnul vajalik Jumala kuningriiki pääsemiseks.

• Mis on Päästja sõnul vajalik Jumala kuningriiki pääsemiseks?

• Millisele päästvale talitusele viitab veest sündimine?

• Millisele päästvale talitusele viitab Vaimust sündimine?

• Kuidas on ristimine aidanud teid püüdlustes olla vääriline, et siseneda
selestilisse kuningriiki ja elada taas koos Taevase Isaga?
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Harjutustegevus (10 minutit)
Tuletage õpilastele meelde kolme põhimõtet, mis on toodud osas „Vaimsete
teadmiste omandamine” Kuldõpetuse põhidokumendis, ja kirjutage need tahvlile:

• Tegutsege usus

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Aitamaks õpilastel harjutada nende põhimõtete kasutamist teema „Talitused ja
lepingud” küsimustele vastamisel, lugege ette järgmine sündmustik:

Üks teie sõber soovib Kirikust rohkem teada saada ja saab misjonäridelt
õppetunde. Ta on lugenud katkeid Mormoni Raamatust, osalenud paaril korral
Kiriku koosolekutel ja näidanud usku taastatud evangeeliumisse. Ühel päeval
pärast misjonäridega vestlemist koju jalutades ütleb teie sõber: „Ma usun, mida
misjonärid mulle õpetavad, kuid kas ma ei saa olla hea inimene ja hea kristlane,
ilma et ma saaksin ristitud teatud kirikusse?”

• Mil viisil võiksite kutsuda oma sõpra usus tegutsema, kui ta kaalub kutset saada
ristitud?

• Kuidas võiksite aidata oma sõbral näha küsimust ristimise kohta igavikulisest
vaatenurgast? Milliseid päästmisplaani ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõdesid
võiksite jagada aitamaks tal mõista ristimistalituse igavikulist tähtsust?

• Mida võiksite teha aitamaks oma sõbral otsida suuremat mõistmist jumalikult
määratud allikate kaudu?

• Kuidas võiksite kasutada kirjakohta Johannese 3:5, et oma sõpra aidata?

Andke õpilastele mõni minut aega uurida pühakirjajuhis (või ingliskeelseid
evangeeliumi teemasid (Gospel Topics aadressil lds.org/topics) märksõna „ristima,
ristimine” ja leida lisainfot või pühakirjakohti, mis aitaksid nende sõpra tema
küsimusega. Kui õpilastel on olnud piisavalt aega, jagage nad paaridesse või
väikestesse rühmadesse ja paluge omavahel arutada, mida nad leidsid. Soovi korral
veetke natuke aega iga rühmaga, et võiksite kuulata nende arutelu ja pakkuda
vajadusel abi.

Võiksite lõpetuseks paluda ühel või mitmel õpilasel jagada nende tunnistust
talituste ja lepingute – eriti ristimistalituse – tähtsusest Taevase Isa plaanis.

Kuldõpetuse kordamine
Soovi korral kasutage viktoriine, et anda õpilastele võimalusi järele proovida, kui
hästi nad kuldõpetuse kirjakohti mäletavad. Küsimused võivad sisaldada
võtmesõnu, pühakirjaviiteid, katkeid salmidest või lugudest, mis illustreerivad
salmides õpetatud tõdesid. Neid viktoriine võib teha kas küsimusi ette lugedes või
neid tahvlile või paberile kirjutades. Pärast viktoriini võiksite kaaluda, kas panna
omavahel paari suurema punktisumma saanud õpilased ja väiksema punktisumma
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saanud õpilased. Suurema punktisumma saanud õpilased võiksid aidata väiksema
punktisumma saanud õpilastel õppida, kuidas tõhusamalt kuldõpetuse kirjakohti
uurida ja pähe õppida. Ühe selle püüdluse osana võiks paar seada endale eesmärgi
saada järgmisel viktoriinil kokku suurem punktisumma. Võiksite seada sisse tabeli
või infotahvli, kuhu panete kirja õpilaste eesmärgid ja kus tunnustate nende
arengut.
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Abielu ja perekond
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (25–30 minutit)
1. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile 1. korintlastele 11:11. Märkige ära, et see on kuldõpetuse kirjakoht,
ja paluge õpilastel see pühakirjades üles leida ja erilisel moel ära märkida, et neil
oleks seda lihtne üles leida. Selgitage, et see kirjakoht aitab meil mõista abielu ja
perekonna õpetusteemat.

Selgitage, et kirjas Kiriku liikmetele Korintoses (tänapäeva Kreeka) õpetas Apostel
Paulus abielust. Paluge ühel õpilasel lugeda ette 1. korintlastele 11:11. Teistel paluge
teksti jälgida ja leida, mida õpetas Paulus abikaasade vahelise suhte kohta.

Selgitage, et sõna „Issandas” viitab Taevase Isa evangeeliumi plaanile, mis
võimaldab meil saada igavene elu ja muutuda Tema sarnaseks.

• Mida see salm ütleb mehe ja naise vahelise abielu kohta?

Paluge õpilastel lugeda 8. õpetusteemat „Abielu ja perekond” Kuldõpetuse
põhidokumendis, otsides lauseid, mis aitavad meil mõista mehe ja naise vahelist
abielu Jumala plaanis.

Paluge õpilastel rääkida, mida nad leidsid. Seejärel märkige ära järgmine tõde selles
teemas: Mees ja naine võivad saavutada oma jumaliku igavikulise
potentsiaali ainult selestilisse abiellu astumise ja sellest lepingust
kinnipidamise kaudu. Võiksite soovitada, et õpilased selle õpetuse oma
pühakirjades salmi 1. korintlastele 11:11 kõrvale kirjutaksid.

2. osa (5–10 minutit)
Seejärel kirjutage tahvlile järgmine tõde: Mees ja naine võivad saavutada oma
jumaliku igavikulise potentsiaali ainult selestilisse abiellu astumise ja sellest lepingust
kinnipidamise kaudu. Paluge õpilastel leida kuldõpetuse kirjakoht Uues Testamendis,
mis seda õpetust õpetab. Kui õpilased on leidnud 1. korintlastele 11:11, paluge ühel
õpilasel see ette lugeda.

Paluge ühel õpilasel tulla klassi ette. Seejärel paluge õpilasel mõlemad käed ette
sirutada.

• Kuidas on käed ühtemoodi?

• Kuidas need teineteisest erinevad?

Paluge õpilasel üks käsi selja taha panna. Seejärel esitage õpilastele järgmised
küsimused:

• Milliseid tegevusi oleks raske teha ainult ühe käega?

• Milliseid näiteid võite tuua sellest, kuidas kaks kätt koos töötades meid
tugevamaks teevad?

• Kuidas me võime seostada käte näidet selle õpetusliku tõega mehe ja naise
vahelisest abielust?
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Märkige ära, et mõnel inimesel ei ole võimalust selles elus selestilise abielu
lepingusse astuda. Paluge ühel õpilasel lugeda ette president Howard W. Hunteri
järgmised sõnad:

„Väärilised liikmed, kes pole abielus, ei jää seetõttu ilma ühestki õnnistusest –
muuhulgas igavesest abielust ja igavesest perest. Kuigi mõni peab seda õnnistust
ootama kauem – võimalik, et kauem, kui kestab surelik elu –, ei jää nad sellest
siiski ilma” (The Church Is for All People. – Ensign, juuni 1989, lk 76).

• Miks on tähtis mõista, et Taevase Isa plaanis on kõikidel väärilistel inimestel
lõpuks võimalus astuda selestilise abielu lepingusse ja saada igavene pere?

3. osa (10 minutit)
Kui võimalik, tehke õpilastele koopiad Kaheteistkümne Apostli Koorumi liikme
vanem David A. Bednari tsitaadist. Paluge ühel õpilasel see ette lugeda. Paluge
teistel teksti jälgida ja leida kaemusi õpetuse kohta, mida nad on uurinud seoses
mehe ja naise vahelise abieluga.

„Pärast maa loomist pandi Aadam Eedeni aeda. Jumal pidas aga oluliseks öelda,
et „inimesel ei ole hea olla üksi” (Ms 3:18; vt ka 1Ms 2:18), ning Eevast sai
Aadama naine ja abi. Et õnneplaan jõustuks, oli vaja nii meeste kui ka naiste
ainuomast vaimsete, füüsiliste, hingeliste ja emotsionaalsete võimete
kombinatsiooni. ‥ Mees ja naine peaksid teineteiselt õppima, teineteist
tugevdama, õnnistama, täiendama ja täiustama” (Me usume, et tuleb olla

kõlbeliselt puhtad. – 2013 a. kevadine üldkonverents).

• Kuidas seostuvad vanem Bednari õpetused salmis 1. korintlastele 11:11
õpetatud tõega?

Paluge õpilastel vastata ühele järgmistest küsimustest oma pühakirjapäevikusse:

• Mil viisil võivad meeste ja naiste omadused ja kohustused üksteist abielus ja
perekonnas täiendada?

• Milliseid omadusi võivad mees ja naine oma templiabielu kaudu arendada, mis
aitavad neil saada rohkem Taevase Isa sarnaseks?

Paluge mõnel õpilasel rääkida klassile, kuidas nad vastasid.

Harjutustegevused (45–55 minutit)
Järgmised tegevused võivad aidata õpilastel rakendada aasta alguses õpitud
põhimõtteid vaimsete teadmiste omandamise õpikogemustest. Meenutamaks
õpilastele neid põhimõtteid võib olla hea need tahvlile kirjutada.
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• Tegutsege usus.

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Neid tegevusi võib õpetada samal päeval või erinevatel päevadel olenevalt teie
ajakavast ja teie õpilaste vajadustest.

1. tegevus (20–25 minutit)
NB! Vajadusel kohandage järgnev sündmustik vastavalt teie õpilaste
elukogemusele.

Paluge ühel õpilasel lugeda ette järgmine sündmustik:

Pärast misjonit haridusteed jätkates hakkate väljas käima inimesega, kellel on tugev
tunnistus Jeesusest Kristusest, kes kohtleb teid austusega ja aitab teil saada
paremaks. Aja jooksul kasvab teie armastus teineteise vastu ja te hakkate rääkima
abiellumisest. Kuid abielu kaaludes muretsete abielu ja pere loomise stressi ja
väljakutsete pärast koolis käimise, töötamise ja karjääri alustamise ajal. Mõtlete
endamisi, kas poleks kergem abielu ja pere loomist edasi lükata, kuni te kooli
lõpetate, hea töökoha leiate ja küllaldaselt raha säästate.

• Miks oleks antud olukorras ahvatlev abielu edasi lükata?

• Mida te võite teha, et tegutseda usus seda küsimust kaaludes ja
tulevikuplaane tehes?

• Kuidas võib jumaliku juhatuse otsimine aidata teil teha tarku otsuseid hariduse,
karjääri, abielu ja perekonna vallas?

Paluge õpilastel kaaluda, mida nad teavad abielu ja pere rollist päästmisplaanis.

• Kuidas võib salmis 1. korintlastele 11:11 uuritud õpetus seostuda selle
situatsiooniga?

• Kuidas võiksid sa selle probleemi ümber sõnastada, et seda igavikulisest
vaatenurgast kaaluda? (Võimalikud näited: Millest ma loobun, kui ma
abiellumisega viivitan? Millised on eelised ja õnnistused nii praegu kui ka
igavesti, kui ma abielu ja perekonna oma elus esikohale sean?)

Jagage klass kolme- kuni viieliikmelisteks rühmadeks ja andke neile 5–10 minutit,
et uurida pühakirju ja, kui võimalik, viimase üldkonverentsi kõnesid ja teisi Kiriku
abivahendeid, et saada paremat arusaamist, mis võiks juhtida nende tegusid ja
otsuseid abielu ja perekonna asjus. Et tuua näide, paluge ühel õpilasel lugeda ette
president Thomas S. Monsoni sõnad Kiriku meestele:
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„Kui teile teeb muret naise ja pere eest hoolitsemise rahaline külg, siis lubage
mul kinnitada, et selles, kui abielupaar peab säästlik olema ja vähesega läbi
ajama, pole midagi häbiväärset. Just kitsad ajad, mil õpitakse ohverdama ja
raskeid otsuseid tegema, üldjuhul lähendavad teid teineteisele” (Preesterluse
vägi. – 2011. a kevadine üldkonverents).

Paluge õpilasel jagada klassiga, milliseid pühakirju või suurema arusaamise allikaid
nad leidsid.

• Miks teie arvates on tähtis panna abielu ja perekond oma elus tähtsale kohale?

• Mida te võite teha praegu, et valmistada ennast ette igavese abielu ja perekonna
loomiseks?

2. osa (25–30 minutit)
Lugege ette järgmine sündmustik.

Kui te ühel õhtul oma vennaga räägite, tunnistab ta teile, et tal on raskusi Kiriku
õpetustega samasooliste abielu kohta. Ta ütleb, et tal on raske mõista, miks Kirik
jätkuvalt õpetab, et samasooliste abielu on väär? Miks keelata inimestele õnne, mis
võib tulla pühendunud samasoolisest suhtest?

Paluge õpilastel omaette mõtiskleda, mida nemad sellises olukorras teeksid.

• Mida te võiksite teha, et tegutseda usus, kui püüate oma venna küsimusele
vastata?

• Mil viisil saaksite aidata oma vennal usus tegutseda?

• Millist õpetust õppisime salmi 1. korintlasele 11:11 uurides, mis aitab meil
mõista samasooliste abielu küsimust Issanda vaatenurgast?

• Millised teised õpetuslikud tõed võivad meil aidata näha samasooliste abielu
küsimust igavikulisest vaatenurgast?

Aitamaks innustada õpilasi uurima prohvetlikke õpetusi suurema
arusaamise saavutamiseks, andke neile koopia selle õpikogemuse lõpus

olevast käsilehest „Miks on abielu oluline”. See on võetud Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumi liikme vanem David A. Bednari kõnest „Marriage Is Essential to His
Eternal Plan”. Paluge õpilastel see koos klassikaaslasega läbi lugeda ja leida tõdesid
abielu ja pere kohta, mis aitavad neil läheneda samasooliste abielu puudutavatele
küsimustele.

• Kuidas te kasutaksite vanem Bednari õpetusi aitamaks oma vennal läheneda
samasooliste abielu küsimusele päästmisplaani ja Jeesuse Kristuse evangeeliumi
vaatenurgast?

NB! Soovi korral võite kasutada muud või ajakohasemat Kiriku juhi kõnet käsilehel
toodud kõne asemel.
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Kuldõpetuse kordamine
Aitamaks õpilastel meenutada ja teada, kuidas leida kuldõpetuse kirjakohti, mida
nad on selle kooliaasta jooksul õppinud, kasutage vihjeid, et aidata neil harjutada
nende kirjakohtade leidmist pühakirjadest. Vihjed kaasavad võtmesõnu, konteksti
seletusi, õpetust ja põhimõtteid ning rakendamisideid.

Pühakirjajahi tegevused, milles õpilased võistlevad kuldõpetuse pühakirjasalmide
leidmises, aitavad neil aktiivselt kirjakohti õppida. Pühakirjajahi tegevused ei tohiks
kunagi kellegi tundeid või Vaimu solvata. Aidake õpilastel vältida üleolevat
suhtumist pühakirjadesse ja ülemäärast võistlushimu. Samuti kaaluge seda, et
õpilased võistleksid pigem teatud kriteeriumite kui üksteise vastu. Näiteks võiksid
õpilased võistelda õpetajaga või laske neil võistelda, et näha, kas teatud protsent
õpilasi leiab konkreetse pühakirjakoha teatud aja jooksul üles.

Õpilasi pühakirjajahis osalema valmistades võite anda neile mõne minuti aega, et
enne tegevuse algust korrata üle kuldõpetuse kirjakohtade viited ja võtmesõnad.
Nad võiksid seda teha koos paarilisega või vaadata kirjakohad üle koos klassiga.

Miks on abielu oluline?
Vanem David A. Bednar

Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

Katke kõnest „Marriage Is Essential to His Eternal Plan”. – Ensign, juuni 2006, lk 82–87; või Liahona,
juuni 2006, lk 50–55.
Väljaandes „Perekond: läkitus maailmale” kuulutavad Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne
Apostli nõukogu, „et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning et perekond on kesksel
kohal Looja plaanis seoses Tema laste igavese saatusega” (Perekond: läkitus maailmale. –
www.jeesusekristusekirik.ee). See läkituse peamine lause õpetab meile palju abielu õpetuslikust
tähtsusest ja rõhutab abielu ja perekonna esmasust Isa plaanis. Õigemeelne abielu on käsk ja tähtis
samm armastavate peresuhete loomisel, mis võivad kesta ka teisel pool hauda.

Kaks kaalukat õpetuslikku põhjust aitavad meil mõista, miks on igavene abielu Isa plaani jaoks
oluline.

1. põhjus: mees- ja naissoost vaimud täiendavad ja täiustavad oma loomult teineteist, mistõttu on
mehed ja naised mõeldud liikuma üheskoos ülenduse suunas.

Abielu igavikulist olemust ja tähtsust saab täielikult mõista üksnes Isa plaani ülemas kontekstis Tema
laste jaoks. Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks meist „on taevaste
vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus”
(„Perekond: läkitus maailmale”). Suur õnneplaan võimaldab Taevase Isa vaimupoegadel ja -tütardel
saada füüsilised kehad, omandada maiseid kogemusi ning edeneda täiuslikkuse suunas.

„Sugu on isiku surelikkusele eelneva, sureliku ning igavese identiteedi oluline omadus ning suunitlus”
(„Perekond: läkitus maailmale”) ja see määratleb suurel määral, kes me oleme, miks me oleme siin
maa peal ja mida me peame tegema ja kelleks saama. Jumalikul eesmärgil on mees- ja naissoost
vaimud erinevad, omanäolised ja teineteist täiendavad.

Pärast maa loomist pandi Aadam elama Eedeni aeda. Siiski on oluline, et Jumal ütles, et „inimesel ei
ole hea üksi olla” (1Ms 2:18; Ms 3:18), ning Eeva sai Aadama kaaslaseks ja abiliseks. Ainulaadne
kombinatsioon hingelistest, füüsilistest, vaimsetest ja tundelistest võimetest nii meestel kui ka naistel
olid vajalikud õnneplaani ellurakendamiseks. Ometi ei saa naine meheta ega mees naiseta täita oma
loomise eesmärke.
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Jumaliku plaani järgi on mehed ja naised mõeldud liikuma üheskoos täiuslikkuse ja täie auhiilguse
poole. Mees ja naine, kes on oma loomult erineva temperamendi ja võimekusega, toovad
abielusuhtesse ainulaadsed vaated ja kogemused. Mees ja naine annavad erineva, kuid võrdse
panuse ühtsele liidule, mida ei ole võimalik saavutada mingil muul moel. Mees täiendab ja täiustab
naist ja naine täiendab ja täiustab meest, kui nad võtavad teineteiselt õppust ning teineteist
vastastikku tugevdavad ja õnnistavad. „Ometi ei ole naine meheta ega mees naiseta Issandas” (1Kr
11:11; rõhutus lisatud).

2. põhjus: jumaliku plaani järgi on vaja nii meest kui ka naist, et tuua lapsi surelikkusesse ning
tagada parimad tingimused laste kasvatamiseks ja nende eest hoolitsemiseks.

Muistsel ajal Aadamale ja Eevale antud käsk paljuneda ja täita maa kehtib endiselt. „Jumala käsul
tohivad püha sigitusjõudu kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus. ‥ Viis, kuidas
surelik elu luuakse, on jumalikult määratud” („Perekond: läkitus maailmale”). Seega on mehe ja
naise abielu volitatud kanal, mille kaudu tulevad vaimud surelikkusele eelnevast elust surelikkusesse.
Seksuaalsuhetest täielik hoidumine enne abielu ja jäägitu truudus abielu ajal kaitsevad seda
pühitsetud püha kanalit.

Kodu, kus on armastav ja ustav mees ja naine, on parim koht, kus lapsi saab kasvatada armastuses ja
õigemeelsuses ning kus saab rahuldada laste vaimseid ja füüsilisi vajadusi. Nõnda nagu nii meeste kui
ka naiste ainulaadsed omadused aitavad kaasa abielusuhte terviklikkusele, nii on samad omadused
elutähtsad ka laste kasvatamisel, õpetamisel ja nende eest hoolitsemisel. „Lastel on õigus sündida
abielusidemetes ning saada kasvatatud isa ja ema poolt, kes austavad oma abielulubadusi täieliku
truudusega” („Perekond: läkitus maailmale”).
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Käsud
NB! Järgmiseid kuldõpetuse tegevusi võib teha ühe või mitme õppetunni jooksul.

Õpetuse mõistmine (25 minutit)
1. osa (10 minutit)
Kirjutage tahvlile küsimused:

• Miks annab Jumal meile käsud?

• Miks me peaksime neile kuuletuma?

Paluge õpilastel lugeda 9. õpetusteema „Käsud” Kuldõpetuse põhidokumendist ja
leida vastuseid tahvlile kirjutatud küsimustele.

• Miks annab Jumal meile käsud? (Aitamaks meil saada Tema sarnaseks. Käsud
on Jumala armastuse väljendus meie vastu.)

• Miks on oluline Jumala käskudele kuuletuda? (Käskudele kuuletumine
võimaldab meil näidata armastust Issanda vastu ja toob meile õnne ja
õnnistusi.)

Paluge õpilastel avada pühakirjakoht Johannese 14:15 ja soovitage neil see
kuldõpetuse kohana ära märkida. Selgitage, et pärast oma viimast õhtusöömaaega
apostlitega enne ristilöömist õpetas Jeesus oma apostlitele, kuidas me peaksime
ennast käske pidades tundma. Võtke paar minutit aega aitamaks õpilastel pühakirja
asukoht ja tekst pähe õppida ja seejärel küsige:

• Mida me nende salmide kohaselt Päästjale näitame, kui me käsusõnu peame?
(Ku õpilased on vastanud, võite soovi korral kirjutada tahvlile järgmise tõe: Me
näitame oma armastut Päästja vastu, pidades Tema käske.)

• Miks näitab käskude pidamine meie armastust Päästja vastu?

2. osa (5 minutit)
Paluge õpilastel kirjutada ristviide Matteuse 22:36–39 oma pühakirjades kirjakoha
Johannese 14:15 juurde. Seejärel paluge neil avada kirjakoht Matteuse 22:36–39 ja
paluge neil see kuldõpetuse kohana ära märkida.

Aitamaks õpilastel mõista selle kirjakoha konteksti, paluge neil lugeda Matteuse
22:34–36 ja leida küsimus, mis Päästjale esitati.

• Mida küsis käsutundja Päästjalt?

Paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse 22:37–39. Teistel paluge teksti jälgida ja
leida, mida Päästja talle vastas.

• Mis ütles Päästja olevat kaks suurt käsku? (Õpilased peaksid tundma ära
järgmise õpetuse: Kaks suurt käsku on armastada Issandat, oma Jumalat,
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kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ning
armastada oma ligimest nagu iseennast.)

Paluge ühel õpilasel lugeda ette kolmas lõik 9. osast „Käsud” Kuldõpetuse
põhidokumendist. Teistel paluge teksti jälgida ja leida, milline seos on Jumala
armastamise ja teiste armastamise vahel.

• Milline seos on Jumala armastamise ja teiste armastamise vahel?

• Miks on need kaks käsku kõige suuremad käsud?

Innustage õpilasi mõtisklema, mida nad teevad, et näidata oma armastust Jumala ja
end ümbritsevate inimeste vastu.

3. osa (5 minutit)
Paluge õpilastel meenutada, millised olid Jeesuse Kristuse õpetuse kohaselt kaks
suurt käsku, ja leida kuldõpetuse pühakirjakoht, mis seda tõde õpetab.

Aitamaks õpilastel paremini mõista kirjakohta Matteuse 22:36–39 ja õpetust, et
kaks suurt käsku on armastada Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja
kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ning armastada oma ligimest nagu
iseennast, paluge ühel õpilasel lugeda ette Matteuse 22:40. Paluge õpilastel teksti
jälgida ja leida, mida ütles Jeesus Kristus nende kahe suure käsu kohta.

• Mida ütles Jeesus nende kahe suure käsu kohta? (Kõik käsuõpetus ja prohvetid
– kaks peamist pühakirjade jaotust tollel ajal – on koos nendes kahes suures
käsus või põhinevad neil.)

Näidake Esimese Presidentkonna liikme president Dieter F. Uchtdorfi tsitaati või
andke sellest koopiad. Paluge ühel õpilasel need sõnad ette lugeda. Paluge õpilastel
teksti jälgida ja leida, kuidas põhinevad teised käsud nendel kahel suurel käsul.

„Jeesus kõneles selgelt, öeldes, et kõik teised käsud on seotud armastuse
põhimõttega. Kui me ei jäta hooletusse suuri seadusi, kui me tõesti õpime
armastama Taevast Isa ja ligimesi kõigest oma südamest, hingest ja meelest, siis
lähevad kõik asjad iseenesest paika” (Jumala armastus. – 2009. a sügisene
üldkonverents).

• Kuidas põhinevad kõik teised käsud nendel kahel suurel käsul?

Kui õpilastel on olnud vastamiseks küllalt aega, paluge neil lugeda viimased kolm
lõiku 9. õpetusteemast „Käsud” Kuldõpetuse põhidokumendis. Innustage neid
märkima ära mõned teised seal toodud käsud ja kaaluma, kuidas näitab kuulekus
nendele käskudele meie armastust Jumala ja teiste vastu.

4. osa (5 minutit)
Paluge õpilastel kirjutada ristviide Matteuse 5:14–16 oma pühakirjades kirjakoha
Matteuse 22:36–39 juurde. Selgitage, et mäejutluses õpetas Päästja, kuidas me
võime näidata oma armastust Jumala ja teiste vastu. Seejärel paluge õpilastel avada
kirjakoht Matteuse 5:14–16 ja paluge neil see kuldõpetuse kohana ära märkida.
Selgitage, et nendes salmides andis Päästja oma jüngritele käsu, mis on üks
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tähtsamatest viisidest, kuidas võime näidata armastust Jumala ja end ümbritsevate
inimeste vastu.

Paluge õpilastel lugeda läbi Matteuse 5:14–16 ja leida, mida õpetas Jeesus oma
jüngritele.

• Mida tähendavad sõnad „nõnda paistku teie valgus inimeste ees” (Mt 5:16)?

• Kuidas aitab see kuldõpetuse kirjakoht meil mõista üht moodust jagada
evangeeliumi end ümbritsevate inimestega? (Kui me peame kinni käskudest ja
näitame õigemeelset eeskuju, näevad meid ümbritsevad inimesed meie valikuid
ja neist tulenevaid õnnistusi ning võivad seeläbi olla avatumad evangeeliumi
vastu võtma.)

Paluge õpilastel kirjutada põhimõte me võime õpetada evangeeliumi teistele
oma hea eeskuju kaudu kirjakoha Matteuse 5:14–16 kõrvale.

Küsige õpilastelt, kas nad on kunagi õppinud või saanud jõudu sõbra või
pereliikme eeskujust käskude pidamisel. Paluge mõnel õpilasel, kes on nõus,
rääkida teistele oma kogemusest.

Paluge õpilastel kirjutada ristviide Johannese 14:15 oma pühakirjades kirjakoha
Matteuse 5:14–16 juurde. Kui teil on aega, aidake õpilastel leida pühakirjade äärele
kirjutatud salme kuldõpetuse tegevuse osana ja andke neile aega neid salme
pähe õppida.

Lõpetuseks jagage oma tunnistust põhimõtetest, mida te arutasite õpetusteemas
„Käsud” Kuldõpetuse põhidokumendis.

Harjutustegevus (20 minutit)
Järgmine tegevus võib aidata õpilastel tegutseda kolme põhimõtte ajel, mida nad
õppisid osast „Vaimsete teadmiste omandamine” Kuldõpetuse põhidokumendist.
Meenutamaks õpilastele neid põhimõtteid võib olla hea need tahvlile kirjutada.

• Tegutsege usus.

• Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast.

• Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu.

Paluge õpilastel vaadata üle 9. õpetusteema „Käsud” Kuldõpetuse põhidokumendis ja
seejärel küsige neilt, millise käsu pidamisega oleks noortel raskusi, kui neil poleks
selget mõistmist nende eesmärgist. Kirjutage nende vastused tahvlile.

Paluge õpilastel töötada paarides ja valida üks käsk tahvlil olevast
nimekirjast. Andke igale paarile järgmise käsilehe koopia ja paluge neil

seda lugeda ning arutada oma vastuseid küsimustele.

Tegutsege usus:
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• Mida te võiksite teha, et innustada usus tegutsema kedagi, kes ei suuda mõista, miks Jumal mõne
teatud käsu on andnud?

Uurige mõisteid ja küsimusi igavikulisest vaatenurgast:

Korrake üle õpetus kirjakohtades Johannese 14:15, Matteuse 5:14–16 ja Matteuse 22:36–39.

• Kuidas võib nendes kirjakohtades õpetatud õpetus aidata kellelgi paremini mõista teie
valitud käsku?

• Millised teised tõed võiksid aidata näha teie valitud käsu igavikulist vatenurka ilmaliku
vaatenurga asemel?

Otsige suuremat mõistmist jumalikult määratud allikate kaudu:

• Mida on Issanda prohvetid hiljuti õpetanud, mis võib aidata kellelgi mõista teie valitud käsu
pidamise tähtsust? (Võite viidata Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi
liikmete avaldustele, mida võib leida veebilehelt LDS.org ja Kiriku ajakirjadest.)

Kui õpilastel on olnud nende küsimuste arutamiseks küllalt aega, paluge neil
osaleda rollimängus. Laske ühel õpilasel igast paarist mängida inimest, kes ei
suuda mõista, miks Issand nõuab, et Tema lapsed elaksid paari valitud käsu järgi.
Laske teisel õpilasel aidata mures oleval inimesel tegutseda usus, uurida käsku
igavikulisest vaatenurgast ja otsida suuremat mõistmist jumalikult määratud
allikate kaudu. Andke õpilastele selleks rollimänguks 10 minutit.

Kui õpilastel on olnud küllaldaselt aega rollimängu lõpetamiseks, võite arutada
klassiga mõnesid järgmiseid küsimusi:

• Mil viisil võime valida tegutseda usus, kui me ei mõista teatud käske või leiame,
et neid on raske pidada.

• Kuidas te aitasite oma sõbral uurida nende küsimust või muret vastava käsu
suhtes igavikulisest vaatenurgast?

• Milliseid jumalikult määratud allikaid te kasutasite, et vastata küsimustele või
innustada oma sõpra suuremat mõistmist otsima?

Lõpetage tegevus, kutsudes õpilasi jagama kaemusi, mida nad said selles tegevuses
osaledes.

Kuldõpetuse kordamine
Paluge õpilastel vaadata üle Uue Testamendi kuldõpetuse kirjakohad ja valida neist
välja üks, mis sisaldab õpetust või põhimõtet, millest nad saavad tunnistada.
Kutsuge neid sellest õpetusest või põhimõttest tunnistama ja jagama kogemusi, mis
aitasid neil sellest tunnistust saada. Kui õpilased tunnistavad, kinnitab Püha Vaim
õpetuse või põhimõtte õigsust, millest nad tunnistavad. Nende tunnistused võivad
samuti inspireerida teisi usus tegutsema.

KÄSUD
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