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Sissejuhatus





Arvestuste ülevaade
Arvestused aitavad õpilastel mõista, selgitada ja rakendada tähtsaid õpetusi ja
põhimõtteid ning nendest tunnistada. Ainepunktide saamiseks on nõutud
arvestuse edukas läbimine.

Õpetajate ja administraatoritena võite te valmistada õpilasi ette arvestust
edukalt ära tegema, vaadates videot „Best Practices for Learning

Assessments” (Arvestuse läbiviimise parimad tavad) (8:30). Videos antud
märguande peale vaadake ja täitke osad dokumendis „Best Practices for Learning
Assessments” (Arvestuse läbiviimise parimad tavad).

Võite samuti aidata õpilastel arvestuse edukalt läbida neile kursuse jooksul
järjepidevalt peamisi õpetusi ja põhimõtteid õpetades, neid rõhutades ja üle
korrates. Õpijuhendid on abiks õpetajatele ja õpilastele kursuse peamiste õpetuste
ja põhimõtete äratundmisel.

Arvestuse tarkvara aitab teil kiiresti arvestusi läbi viia ja tulemusi näha. Teil on kaks
valikut arvestuse läbiviimiseks.

• Internetis. See valik võimaldab õpilastel arvestuse tegemiseks kasutada arvutit
või mobiiliseadet. Arvestust hinnatakse automaatselt ja õpilased saavad
ülevaate, mis näitab nende punktisummat ja millistele küsimustele nad valesti
vastasid.

• Trükivormis. See valik võimaldab õpilastel arvestuse tegemiseks kasutada
paberit ja pliiatsit. Igal vastuselehel on unikaalne kood igale õpilasele. Te
skaneerite vastuselehed ja need hinnatakse automaatselt.

Tarkvarakoolitus on saadaval järgmistes keeltes:

hiina

inglise

prantsuse

saksa

itaalia

jaapani

korea

portugali

vene

hispaania
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Erivajadustega õpilastega
arvestamine
Erivajaduste, puuete või terviseprobleemidega õpilaste vajadustega arvestamise
eesmärk on luua neile arvestuse sooritamiseks teiste õpilastega võrdsed
tingimused. Õpetajad peaksid hoolitsema, et arvestuse sooritustingimused
vastaksid erivajaduste, puuete või terviseprobleemidega õpilaste vajadustele.
Õpilaste vajadusi arvestades järgige järgmisi juhiseid:

1. Selgitage välja õpilased, kellel võivad olla erivajadused või puuded. Rääkige iga
õpilasega eraldi, et selgitada välja tema erivajadus(ed). Kuulake tähelepanelikult
ja olge positiivne. Et nende erivajadusi paremini mõista, võite rääkida ka nende
õpilaste vanemate või Kiriku juhtidega.

2. Vestlustest lähtuvalt tehke plaan, mis arvestaks õpilase erivajadus(te)ga.

3. Rakendage seda plaani. Õpilaste vajadused tuleks hoida konfidentsiaalsena. On
võimatu loetleda kõiki võimalikke eritingimusi õpilaste erivajadustega
arvestamiseks, kuid siin on mõned näited:

Esitamine: andke õpilasele arvestuse audioversioon, lugege arvestus ette või
andke õpilasele arvestusleht suuremas trükis (vt arvestuste veebilehte hetkel
saadaolevate arvestuse formaatide kohta).

Asukoht: pange õpilased klassis istuma kohtadele, kus on parem näha/
kuulda; leidke klass, kus oleks võimalikult vähe segavaid tegureid, või
tehke arvestus väiksemas grupis või teises ruumis.

Arvestuse aja määramine: lubage arvestust sooritada erinevatel aegadel või
mitmel päeval, lubage arvestuse osasid teha erinevas järjestuses, lubage
arvestust teha teatud ajal päevast või andke arvestuse lõpetamiseks
lisaaega.

Vastamine: lubage õpilasel vastata suuliselt, lubage vastused kirjutajale
dikteerida või lindistada või lubage kirjutada vastused arvestusele, mitte
vastuselehele.

4. Vältige ümberkorraldusi, mis muudaksid või vähendaksid õpiootusi
õpilase suhtes.

5. Tundke iga õpilase vastu kristlikku armastust ja järgige iga õpilase vajadustega
arvestades Vaimu õhutusi.

6. Külastage järgmist Kiriku veebilehte, et leida lisainfot erivajadustega inimeste
abistamiseks: lds.org/topics/disability.
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Õpijuhend





Õpetus ja Lepingud 1–75 ja
Joseph Smith – Ajalugu
Kuldsalmide küsimused: Kuldsalmide õpetuste mõistmine.

• Joseph Smith – ajalugu 1:15–20

• Õpetus ja Lepingud 1:37–38

• Õpetus ja Lepingud 6:36

• Õpetus ja Lepingud 8:2–3

• Õpetus ja Lepingud 10:5

• Õpetus ja Lepingud 13:1

• Õpetus ja Lepingud 18:10–11

• Õpetus ja Lepingud 18:15–16

• Õpetus ja Lepingud 19:16–19

• Õpetus ja Lepingud 19:23

• Õpetus ja Lepingud 25:13

• Õpetus ja Lepingud 46:33

• Õpetus ja Lepingud 58:27

• Õpetus ja Lepingud 58:42–43

• Õpetus ja Lepingud 64:9–11

Konteksti küsimused: Peamiste sündmuste või ülestähenduste mõistmine, mis
ümbritsevad ja selgitavad vastava kirjakoha tausta.

• Oliver Cowdery tunnistus, et Joseph Smithi töö oli Jumalast (vt ÕL 6:22–23)

• 116 käsikirjalehekülje kaotamine ja põhimõtted, mida Joseph Smith õppis (vt
ÕL 3; 10)

• Esimesest nägemusest õpitud tõed (vt Joseph Smith – Ajalugu 1:11–20)

• Võtmesündmuste ajaline järjekord: Esimene nägemus, Joseph Smith saab
kuldplaadid, preesterluse taastamine, Kiriku organiseerimine ja kolimine
Kirtlandi Ohio osariiki

• Sõnumitoojad, kes taastasid Aaroni ja Melkisedeki preesterluse (vt ÕL 13;
Joseph Smith – Ajalugu 1:72)

• Siioni keskpaik ja sõnaga Siion seotud tähendused (vt ÕL 57; „Usule truu:
evangeeliumi teatmik” [2004], lk 159)

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Õpetuses ja Lepingutes õpetatud õpetuste ja
põhimõtete mõistmine.

• Põhimõtted, mis valitsevad ilmutust: valmistumine ilmutuse saamiseks (vt ÕL
9:7–9), ilmutuse äratundmine (vt ÕL 8:1–5), õige ilmutuse eristamine valedest
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ideedest (vt ÕL 50:10–36) ja arusaamine sellest, kuidas prohvet saab ilmutust
Kiriku juhtimiseks ja kutsetes teenivad inimesed saavad ilmutust oma
kohustuste täitmiseks (vt ÕL 28:1–7)

• Põhjused, miks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on ainus tõeline ja
elav kirik (vt ÕL 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Mida õpetab Õpetus ja Lepingud Jeesuse Kristuse lepitusest (vt ÕL 29:30–45),
ristimisest (vt ÕL 20:72–74; 22:1–4), sakramendist (vt ÕL 20:77, 79; 27:1–2),
Vaimu andidest (vt ÕL 46:8–26), abielust (vt ÕL 49:15–17), misjonitööst (vt ÕL
15:6; 33:7–10; 65:1–6), teiseks tulemiseks valmistumisest (vt ÕL 45:32, 39, 57),
pühakirjadest (vt ÕL 68:2–4), pühitsemise seadusest (vt ÕL 42:30–42) ja
Mormoni Raamatust (vt ÕL 20:8–12)

• Prohvet Joseph Smithi roll viimasel evangeeliumi ajajärgul (vt ÕL 27:5–14; 65:2)

• Prohveti roll Kiriku jaoks ilmutuse saamisel (vt ÕL 21:1, 4–6; 28:2, 6–7; 43:1–7)

Võtmeterminid: võtmeterminite tähenduse mõistmine.

• Igavene elu (vt ÕL 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Surematus (vt „Usule truu”, lk 42)

• Uus ja igavikuline leping (vt ÕL 66:2)

• Suur usust taganemine ja individuaalne usust taganemine (vt „Usule truu”, lk
180)

• Vaimne surm (vt ÕL 29:40–41)

ÕPETUS JA LEPINGUD 1–75 JA JOSEPH SMITH – AJALUGU
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Õpetus ja Lepingud 76 –
Ametlik teadaanne nr 2
Kuldsalmide küsimused: Kuldsalmide õpetuste mõistmine.

• Õpetus ja Lepingud 76:22–24

• Õpetus ja Lepingud 76:40–41

• Õpetus ja Lepingud 78:19

• Õpetus ja Lepingud 82:10

• Õpetus ja Lepingud 88:124

• Õpetus ja Lepingud 89:18–21

• Õpetus ja Lepingud 107:8

• Õpetus ja Lepingud 121:36, 41–42

• Õpetus ja Lepingud 130:22–23

• Õpetus ja Lepingud 131:1–4

Konteksti küsimused: Peamiste sündmuste või ülestähenduste mõistmine, mis
ümbritsevad ja selgitavad vastava kirjakoha tausta.

• Sõnumitoojad, kes taastasid teatud preesterluse võtmed prohvet Joseph
Smithile ja Oliver Cowderyle Kirtlandi templis (vt ÕL 110:11–16)

• Põhimõtted, mida prohvet Joseph Smith õppis katsumuste kohta Liberty
vanglas (vt ÕL 122:7)

• Algusaegade pühade suurimad kogunemiskohad (vt ÕL 124, osa päis; ÕL 136,
osa päis, 1–18; Doctrine and Covenants and Church History Study Guide for
Home-Study Seminary Students (Õpetus ja Lepingud ning Kiriku ajalugu: õpik
seminari koduõppe õpilastele) [2013], lk 339–349)

• Abiühingu rajamine (vt Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief
Society [2011], lk 11–25)

• Kallihinnalise Pärli esiletulemine (vt Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, 354–358)

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Õpetuses ja Lepingutes õpetatud õpetuste ja
põhimõtete mõistmine.

• Preesterluse vanne ja leping (vt ÕL 84:33–44), ülestõusmine ja hiilguse
kuningriigid (vt ÕL 88:14–24), Tarkuse Sõna (vt ÕL 89), Kristuse valgus (vt ÕL
88:1–13), vahimehed tornis (vt ÕL 101:43–62), Kiriku distsiplinaarnõukogud (vt
ÕL 102; „Usule truu: evangeeliumi teatmik” [2004], 37–38), millal on
mitmenaisepidamine õigustatud (vt ÕL 132:45, 48), kuulekus (vt ÕL 130:21) ja
kümnis (vt ÕL 119)

• Templitöö (vt ÕL 109; 110), talituste tegemine meie esivanemate eest (vt ÕL
128:15) ja evangeeliumi kuulutamine vaimumaailmas (vt ÕL 138:29–32)
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• Hiilguse kuningriigid ja ülendus selestilises kuningriigis (vt ÕL 76:30–70;
131:1–4; 137:10)

• Tõed, mida õpetatakse dokumendis „Perekond: läkitus maailmale” (vt Doctrine
and Covenants and Church History Study Guide, 373–376)

• Prohvet Joseph Smithi roll tõdede, talituste ja preesterluse taastamisel (vt ÕL
135:3)

• Ilmutus dokumendis Ametlik teadaanne 2

• Õigusjärgsus Esimeses Presidentkonnas prohveti surma korral (vt Doctrine and
Covenants and Church History Study Guide, 334–339)

• Uus ja igavikuline abieluleping (vt ÕL 132:19–21)

Võtmeterminid: võtmeterminite tähenduse mõistmine.

• Templianni saamine (vt ÕL 95:8; 109:22–23)

ÕPETUS JA LEPINGUD 76 –  AMETLIK TEADAANNE NR 2
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Vana Testament: 1.
Moosese – Rutt
Kuldsalmide küsimused: Kuldsalmide õpetuste mõistmine.

• Moosese 1:39

• Moosese 7:18

• Aabrahami 3:22–23

• 1. Moosese 1:26–27

• 1. Moosese 2:24

• 1. Moosese 39:9

• 2. Moosese 19:5–6

• 2. Moosese 20:3–17

• Joosua 24:15

Konteksti küsimused: Peamiste ülestähenduste, inimeste, ajaperioodide ja
sümbolite mõistmine.

• Vana Testamendi kõige olulisem sõnum, millele viitab enamik Vana Testamendi
sümboleid, seadusi, kujutisi, prohvetlikke kuulutusi ja sündmusi (vt Ms 5:7–8;
Mo 3:13–15)

• Veri uksepiidal (vt 2Ms 12:21–23), vaskmadu (vt 4Ms 21:8–9; Al 33:19–22) ja
Aabrahamile antud käsk ohverdada Iisak (vt Ms 22:10–12; Jh 3:16)

• Mida Mooses teadis, mis aitas tal Saatanast võitu saada (vt Ms 1:4–7, 13)

• Aadamale ja Eevale Eedeni aias antud käsud (vt Ms 2:26–30; 3:16–17)

• Noa ja veeuputus: kuidas veeuputust võib pidada õnnistuseks kõikidele veel
sündimata vaimudele ja veeuputuse ajal elanud pahelistele (vt Ms 8:22–30; 2Ne
26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study Seminary Students 2015, lk 38)

• Jaakob ja Eesav: Eesavi valikud, mis näitavad, et ta põlgas oma esmasünniõigust
(vt 1Ms 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide, lk 65–66)

• Joosep müüakse Egiptusesse: katsumuste kohta saadud õppetunnid (vt 1Ms
45:7–8; 50:20–21)

• Mooses kutsutakse Iisraeli rahvast päästma: mida Jumal Moosesele ütles, et
aidata tal kahtlustest üle saada (vt 2Ms 3:12, 17)

• Põhiõppetunnid, mida õppida Iisraeli rahvalt tühermaal: mida Issand neile iga
päev Tema meelespidamiseks andis (vt 2Ms 26–27), kogudusetelgi õnnistused
(vt 2Ms 25:8, 22; 29:43–46), kuidas suunasid 3. Moosese raamatus kirjeldatud
ohverdused Iisraeli Jeesuse Kristuse juurde (vt 3Ms 1:3–9; 4:20–31; 16:21–22),
Kaaleb ja Joosua vastus „halvale laimule” (vt 4Ms 14:7–9)

• Õppetunnid tõotatud maale sisenemisest ja Jeeriko vallutamisest (vt Jos 6)
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• Peamiste prohvetite ajaline järjekord: Aadam, Eenok, Noa, Aabraham ja Mooses
(vt märksõna „Kronoloogia”. – Pühakirjajuht; vt ka LDS.org)

• Vana Testamendi esimese osa olulisimad isikud: Aadam, Eeva, Mooses, Eenok,
Noa, Aabraham, Lott, Saarai, Iisak, Rebeka, Jaakob, Raahel, Eesav, Joosep,
Aaron, Kaaleb, Joosua, Bileam, Simson, Giideon ja Rutt

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Vanas Testamendis õpetatud põhimõtete
mõistmine.

• Jeesuse Kristuse roll loomises (vt Ms 1:32–33)

• Langemisega seotud põhimõtted: mida tehti surelikkusele eelnevas elus, et
langemist ületada (vt Ms 4:2), olukord peale langemist (vt Ms 3:17; 4:11; 5:2;
6:48; 2Ne 2:22–23) ja mida õppisid Aadam ja Eeva langemise kohta pärast selle
toimumist (vt Ms 5:9–11)

• Uuestisündimise õpetused (vt Ms 6:59), Aabrahami leping (vt Aabr 1:19; 2:6–11;
1Ms 17:1–7) ja siiras meeleparandus (vt „Usule truu: evangeeliumi teatmik”,
2004, 94–98)

• Mida õppis Eenok Jumala ja Saatana olemuse kohta (vt Ms 7:26–30)

• Perede ja abielu õppetunnid Vanas Testamendis: põhjused, miks abielu mehe ja
naise vahel on Jumala poolt seatud (vt Ms 3:18–25), õnnistused, mis ootavad
inimesi, kes jäävad ustavaks oma templilepingutele (vt 1Ms 28:1–22; Old
Testament Study Guide, lk 67–69), mehe ja naise vaheline suhe (vt Ms 3:18–25;
1Ms 2:24), Jumala käsud abielus inimestele (vt Ms 2:26–28) ja Jumala käsud
lapsevanematele (vt Ms 6:1, 5–6, 23)

Võtmeterminid: võtmeterminite tähenduse mõistmine.

• Väljavalitud nägija (vt JST, 1Ms 50:26–27; [pühakirjajuht] 2Ne 3:6-7)

VANA TESTAMENT:  1 .  MOOSESE –  RUTT
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Vana Testament: 1.
Saamueli – Malakia
Kuldsalmide küsimused: Kuldsalmide õpetuste mõistmine.

• 1. Saamueli 16:7

• Laulud 24:3–4

• Laulud 119:105

• Laulud 127:3

• Õpetussõnad 3:5–6

• Jesaja 1:18

• Jesaja 5:20

• Jesaja 29:13–14

• Jesaja 53:3–5

• Jesaja 58:6–7

• Jesaja 58:13–14

• Jeremija 1:4–5

• Hesekiel 37:15–17

• Aamos 3:7

• Malakia 3:8–10

• Malakia 3:23–24

Konteksti ja sisu küsimused: Peamiste ülestähenduste ja seotud põhimõtete
mõistmine.

• Saamuel ja Eeli: mida Saamueli kogemus õpetab Issanda hääle
tundmaõppimisest (vt 1Sm 3:4–10)

• Põhjused, miks Iisrael nõudis kuningat (vt 1Sm 8:6–7, 19–20)

• Taavet ja Koljat: mille peale lootis Taavet, et Koljatit võita (vt 1Sm 17:37, 45–47)

• Ussa tasakaalustab seaduselaegast: õppetunnid, mis saadi Jumala töö
juhtimisest või parandamisest ilma vastava volituseta (vt 2Sm 6:3–7)

• Taavet ja Batseba: õppetunnid, mis saadi kiusatuste vältimisest ja himurate
ihade kontrollimisest (vt 2Sm 11:1–5)

• Saalomoni abielud mitte-iisraellastest naistega: väljaspool lepingut abiellumise
tagajärjed (vt 1Kn 11:3–6)

• Eelija ja Sarepta lesknaine: kuidas lesknaine tegutses usus (vt 1Kn 17:9–16)

• Eelija ja tema võistlus Baali prohvetitega: õppetunnid, mis saadi Jumala väest (vt
1Kn 18:26–29, 36–39)
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• Naaman: õppetunnid, mida õpiti prohveti järgimisest (vt 2Kn 5:9–10, 13–14)

• Jeruusalemma templi ülesehitamine: õppetunnid, mis saadi vastuseisust (Esr
4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ester: õppetunnid julgusest (vt Est 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Iiob: õppetunnid katsumustest (vt Ii 13:13–16)

• Taaniel: kuningakojas kogetust õpitud tõed (vt Tn 1:3–20)

• Kuningas Nebukadnetsari unenägu: Jumala kuningriigi kohta õpitud tõed (vt
Tn 2:34–35, 44–45; ÕL 65:2)

• Sadrak, Meesak ja Abednego: õppetunnid, mis õpiti usu kohta (vt Tn 3:14–18)

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Vanas Testamendis õpetatud põhimõtete
mõistmine.

• Templis jumalakummardamisest tulenevad õnnistused (vt 1Kn 8:37–40; vt ka
„Tempel, Issanda koda”. – Pühakirjajuht) ja Siioni mäel päästjateks saamine (vt
Ob 1:17, 21; vt ka Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 473)

• Tuhandeaastase rahuriigi ajal valitsevad tingimused (vt Js 65:21–25)

• Jeesuse Kristuse lepitus: kuidas Vana Testament tunnistab Jeesusest Kristusest
sümbolite, lugude, prohvetite ja pühakirjade kuldsalmide kaudu (vt Ms 6:63; vt
ka Mo 3:15)

Võtmetähtsusega pühakirjakohad: võtmetähtsusega pühakirjakohtade
tähenduse ja tähtsuse mõistmine.

• „Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse” (Js 49:16)

• „Ma valan oma Vaimu kõige liha peale” (Jl 3:1)

VANA TESTAMENT:  1 .  SAAMUELI  –  MALAKIA
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Uus Testament: Matteuse –
Johannese
Kuldõpetuse küsimused: Kuldõpetuse kirjakohtades õpetatud õpetuste
mõistmine.

• Matteuse 5:14–16

• Matteuse 11:28–30

• Matteuse 16:15–19

• Matteuse 22:36–39

• Luuka 24:36–39

• Johannese 3:5

• Johannese 7:17

• Johannese 14:15

• Johannese 15:16

• Johannese 17:3

Konteksti ja sisu küsimused: Peamiste ülestähenduste ja seotud põhimõtete
mõistmine.

• Jeesus sai ristitud: tõed Jumaluse kohta (vt Mt 3:16–17).

• Jeesust kiusatakse: õppetunnid kiusatustest jagusaamise kohta (vt Mt 4:3–11).

• Jeesus kutsub kaksteist apostlit: mille apostlid pärast kutsumist said (vt Mt
10:1–4).

• Peetrus kõnnib vee peal: õppetunnid hirmudest ja kahtlustest ülesaamise kohta
(vt Mt 14:28–31).

• Käte pesemise traditsioon: Jeesus õpetab, mis meid rüvetab (vt Mt 15:10–20).

• Peetruse tunnistus: õppetunnid tunnistuse saamise kohta (vt Mt 16:13–19).

• Issanda õpetused abielu kohta: õppetunnid abielu kohta (vt Mt 19:3–9).

• Päästja annab pärast ülestõusmist apostlitele juhiseid (vt Mt 28:19–20).

• Jeesus annab nõu rikkale noormehele: tõeterad, mis aitavad meil saada igavese
elu (vt Mk 10:17–22).

• Tea, kes oli Jeesusele Kristusele teed valmistama saadetud sõnumitooja (vt Lk
7:27–28).

• Tähendamissõna heast samaarlasest: mõista põhimõtet, mis aitab saada igavese
elu (vt Lk 10:25–37).

• Tähendamissõnad kadunud lambast, kadunud rahast, kadunud pojast:
õppetunnid, kuidas aidata neid, kes on kadunud (vt Lk 15).
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• Päästja õpetab Nikodeemusele, mida on vaja, et vaimselt uuesti sündida (vt Jh
3:3–5).

• Tea, kes on Vana Testamendi Jumal Jehoova (vt Jh 8:56–58).

• Mõista Jeesuse Kristuse ja karjase võrdlust (vt Jh 10:11–15).

• Jeesus peseb apostlite jalgu: õppetunnid teenimise kohta (vt Jh 13:12–17).

• Kuidas saame näidata Päästjale armastust (vt Jh 14:15).

• Püha Vaimu rollid (vt Jh 16:13; vt ka Jh 14:26).

• Midagi, mis on Päästja õpetuse kohaselt oluline, et saada igavene elu (vt Jh
17:3).

• Mida tegi Päästja selleks, et saada jagu surmast (vt Jh 20:17–20; vt ka Jh 5:26).

Õpetused ja põhimõtted: peamiste Uues Testamendis õpetatud õpetuste ja
põhimõtete mõistmine.

• Jeesuse Kristuse õpetuste ja käskude järgimine aitab meil saada selliseks, nagu
on meie Taevane Isa (vt Mt 5:48).

• Issanda teiseks tulemiseks valmistumine (vt JSM 1:38–54).

• Põhjus, miks me võtame sakramenti (vt Mt 26:26–28; JST, Matthew 26:22, 24–25
(ingliskeelse Piibli lisas või pühakirjajuhis. – scriptures.lds.org)

• Hingamispäeva eesmärgid (vt Mk 2:23–3:6).

• Kuidas saada tunnistus õpetusest, mida Jeesus Kristus on õpetanud (vt Jh
7:16–18).

• Ole valmis selgitama Jeesuse Kristuse rolli päästmisplaanis ja põhjendama, miks
pidi just Tema viima ellu lepituse.

• Ole valmis selgitama Jeesuse Kristuse lepituse vajalikkust ja selle tulemusi.

• Ole valmis jagama tõdesid, mida oled õppinud ja mis on aidanud sul Jeesuse
Kristusega lähedasemaks saada.

• Ole valmis tooma näidet, mida oled sel aastal teinud koolis sellist, mis on
aidanud sul Jeesuse Kristusega lähedasemaks saada.

Võtmetähtsusega pühakirjakohad: võtmetähtsusega pühakirjakohtade
tähenduse ja tähtsuse mõistmine.

• Püüa mõista põhilisi pühakirjaväljendeid, mis kirjeldavad Päästja kannatusi
Ketsemani aias (vt Mt 26:38–39; Mk 14:32–34).

UUS TESTAMENT:  MATTEUSE – JOHANNESE
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Uus Testament: Apostlite
teod – Ilmutus
Kuldõpetuse küsimused: Kuldõpetuse kirjakohtade õpetuste mõistmine.

• Apostlite teod 3:19–21

• 1. korintlastele 2:5, 9–11

• 1. korintlastele 6:19–20

• 1. korintlastele 11:11

• 1. korintlastele 15:20–22

• 1. korintlastele 15:40–42

• Efeslastele 2:19–20

• Efeslastele 4:11–14

• 2. tessalooniklastele 2:1–3

• 2. Timoteosele 3:15–17

• Heebrealastele 12:9

• Jaakobuse 1:5–6

• Jaakobuse 2:17–18

• 1. Peetruse 4:6

• Ilmutus 20:12

Konteksti ja sisu küsimused: Peamiste ülestähenduste ja seotud põhimõtete
mõistmine.

• Apostel Peetrus Korneeliusele evangeeliumi õpetamas: õppetunnid, mida õpiti
Jumalalt saadud tõdede kohta (vt Ap 10:28–35; 44–48)

• Apostel Paulus kuningas Agrippast õpetamas: mis on Jeesusesse Kristusesse
pöördumiseks vajalik (vt Ap 26:26–29)

• Mida ristimine sümboliseerib (vt Rm 6:3–6)

• Mida apostel Paulus õpetas meie kehade kohta (vt 1Kr 6:19–20), abikaasade
vahelise suhte kohta (vt 1Kr 11:11), selle kohta, mis aitab meil jagu saada
tänapäeva hädaohtudest (vt 2Tm 3:15–17), ja katsumustest ülesaamisest (Hb
12:2–4)

• Vaimu viljade näited (vt Gl 5:22–23)

• Tõed armu ja tööde kohta (vt Ef 2:7–10; Jk 2:17–18)

• Prohvetite ja apostlite roll (vt Ef 4:11–14)

• Jumala kogu sõjarüü selgapanemise õnnistused (vt Ef 6:11–13)

• Kuidas Vana Testamendi prohvetid saatsid korda imesid (vt Hb 11)
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• Tõed, mis aitasid õigemeelsetel saada jagu Saatanast surelikkusele eelnevas elus
(vt Ilm 12:11)

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Uues Testamendis õpetatud õpetuste ja
põhimõtete mõistmine.

• Millal prohvetid hakkasid ette kuulutama evangeeliumi taastamisest (vt Ap
3:21)

• Õnnistused, mis tulenevad mõistmisest, et oleme Jumala sugu (vt Ap 17:28)

• Mis on vajalik ristimise talituse täielikuks olemiseks (vt Ap 19:2–6)

• Mis on vajalik patust õigeks mõistmiseks (vt Rm 3:24–26; vt ka Mn 10:32–33)

• Õnnistused, mis tulevad sellest, et oleme Taevase Isa vaimulapsed (vt Rm
8:16–18)

• Kuidas mõista Jumala asju (vt 1Kr 2:10–11, 14)

• Mis on Jeesuse Kristuse ülestõusmise tõttu võimalik (vt 1Kr 15:20–22)

• Aegade täiuse ajajärgu mõistmine: mis see on ja mida see endas sisaldab (vt Ef
1:10)

• Kes on Taevase Isa vaimulastest esmasündinu, kõikide asjade Looja, Kiriku pea
ja esimene ülestõusnu (vt Kl 1:12–19)

• Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks ette valmistumise kohta käivad tõed (1Ts
5:1–6)

• Tõed Jeesuse Kristuse kohta: Tema rollid ja omadused (vt Hb 1:1–3)

• Tõed, mis juhivad preesterlust saavaid isikuid (vt Hb 5:4)

• Mida me saame teha, kui meil on puudu tarkusest (vt Jk 1:5–6)

• Surnute päästmise õpetus: miks surnutele evangeeliumi kuulutatakse (vt 1Pt
4:6)

Võtmetähtsusega pühakirjakohad: võtmetähtsusega pühakirjakohtade
tähenduse ja tähtsuse mõistmine.

• „Jumalik kurbus” (vt 2Kr 7:10; vt ka „Usule truu: evangeeliumi teatmik”, 2005,
lk 96)

• „Ajani, mil oma kohale asetatakse kõik” (Ap 3:21; vt ka Ap 3:19–21)

• „Aegade täiuse ajajärk” (Ef 1:10; vt ka ÕL 128:18; pühakirjajuht „Evangeeliumi
ajajärk”)

UUS TESTAMENT:  APOSTLITE TEOD – ILMUTUS
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Mormoni Raamat: 1. Nefi –
Alma 16
Kuldõpetuse küsimused: Kuldõpetuse kirjakohtades õpetatud õpetuste
mõistmine.

• 1. Nefi 3:7

• 2. Nefi 2:22–25

• 2. Nefi 2:27

• 2. Nefi 26:33

• 2. Nefi 28:30

• 2. Nefi 32:3

• 2. Nefi 32:8–9

• Moosia 2:17

• Moosia 2:41

• Moosia 3:19

• Moosia 4:9

• Moosia 18:8–10

• Alma 7:11–13

Konteksti ja sisu küsimused: Peamiste ülestähenduste ja seotud põhimõtete
mõistmine.

• Mida aitab jumalik tunnistus Mormoni Raamatust kellelgi mõista (vt Mormoni
Raamatu sissejuhatus, lõigud 8–9)

• Mormoni Raamatu kirjutajate peamine eesmärk (vt 1Ne 6:4–6; 2Ne 25:23)

• Nefi toob ära vaskplaadid: kuulekuse õppetunnid (vt 1Ne 3:7)

• Lehhi pojad naasevad Ismaeli perega: abielu kohta õpitud õppetunnid (vt 1Ne
7:1–5)

• Nefi loob väikesed plaadid: käskude pidamise kohta õpitud õppetunnid (vt 1Ne
9:3, 5–6; ÕL 10:38–45)

• Mida teeb Mormoni Raamat saadavaks kõikidele inimestele (vt 1Ne 13:26–29,
39–42)

• Liahoona: Jumalalt juhatuse saamise kohta õpitud õppetunnid (vt 1Ne
16:27–29)

• Mida õpetab Mormoni Raamat prohvet Joseph Smithi kohta (vt 2Ne 3:6–8,
15, 24)

• Prohvetlikud kuulutused selle kohta, kuidas mõned inimesed viimsetel aegadel
prohvetitesse suhtuvad (vt 2Ne 27:1–5)
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• Prohvetlik kuulutus sellest, kuidas Joseph Smith tõlgib Mormoni Raamatu (vt
2Ne 27:6–23)

• Issanda tunded kõlbelise puhtuse osas (vt Jb 2:22–35)

• Kuningas Benjamini õpetused käskude pidamisest tulevatest õnnistustest (vt
Mo 2:41)

• Loomuliku inimese mahajätmine (vt Mo 3:19)

• Mida teavad nägijad (vt Mo 8:13–17)

• Laamanlaste viha nefilaste vastu: andestuse kohta õpitud õppetunnid (vt Mo
10:12–18)

• Alma ja tema rahva vangipõlv: katsumuste kohta õpitud õppetunnid (vt Mo
23:20–24; 24:16–21)

• Melkisedeki preesterluse hoidjate peamine roll (vt Al 13:1–12)

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Mormoni Raamatus õpetatud põhimõtete
mõistmine.

• Mis on moraalne valikuvabadus ja kuidas sobib see päästmisplaani (vt 2Ne 2:5,
14–16, 27–29)

• Jeesuse Kristuse roll päästmisplaanis (vt 2Ne 25:19–20)

• Taevase Isa loomus (vt 2Ne 26:33)

• Küsimustele ja palvetele vastuste saamisega seotud põhimõtted (vt 2Ne 28:30)

• Ristimise põhjus (vt 2Ne 31:5–7)

• Tõe otsimiseks vajalikud tegevused (vt 2Ne 32:3, 8–9)

• Issanda tunded kõlbelise puhtuse (vt Jb 2:22–35) ja abielu (vt Jb 2:27, 30) osas

• Kogu tõe allikas (vt Mo 4:9)

• Ristimisel tehtud leping (vt Mo 18:9)

• Mida Jeesus Kristus lepituse osana koges (vt Al 7:11–13)

• Mida tähendab surnuist üles tõusta (vt Al 11:42–43)

• Ole valmis selgitama kolme teadmiste omandamise põhimõtet Kuldõpetuse
põhidokumendis.

• Ole valmis selgitama Aadama ja Eeva langemist ning Jeesuse Kristuse lepitust.

• Ole valmis kirjutama isiklikku lugu Mormoni Raamatu uurimisest, mis on
mõjutanud sinu elu.

• Ole valmis võtma lühidalt kokku elupuu nägemus, selgitama nägemuse
üksikasju ja jagama, mida sa õppisid ühest nendest sümbolitest.

MORMONI RAAMAT:  1 .  NEFI–ALMA 16
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Mormoni Raamat:
Alma 17–Moroni 10
Kuldõpetuse küsimused: Kuldõpetuse kirjakohtades õpetatud õpetuste
mõistmine.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Heelamani 5:12

• 3. Nefi 11:10–11

• 3. Nefi 12:48

• 3. Nefi 18:15, 20–21

• 3. Nefi 27:20

• Eteri 12:6

• Eteri 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Konteksti ja sisu küsimused: Peamiste ülestähenduste ja seotud põhimõtete
mõistmine.

• Anti-nefi-lehhilased: Issandasse pöördumise kohta õpitud õppetunnid (vt Al
23:5–13)

• Alma võrdleb sõna seemnega: meie usu tugevdamise õppetunnid ja sammud
(vt Al 32)

• Jeesuse Kristuse lepituse olemus (vt Al 34:9–10)

• Parim aeg õppida pidama Jumala käske (vt Al 37:35)

• Mida on vaja, et rahuldada õigluse nõudeid (vt Al 42:15–31)

• Noored sõdalased: kuulekuse kohta saadud õppetunnid (vt Al 57:21)

• Uhkuse ja hävingu ringi ületamise lahendus (vt Hl 11)

• Kristuse sünni prohvetlike kuulutuste täitumisest saadud õppetunnid (vt 3Ne
1:1–26)

• Kui tihti järgib Jeesus Kristus Taevase Isa tahet (vt 3Ne 11:10–11)

• Millised meil olla käsitakse (vt 3Ne 12:48)

• Igavese elu saavutamise rada (vt 3Ne 27:16)

• Issanda kutse saada pühitsetud (vt 3Ne 27:20)

• Issanda lubadused meie nõrkuste suhtes (vt Et 12:27)
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• Meie kohustus teiste Kiriku liikmete suhtes (vt Mn 6:4)

• Ligimesearmastuse and (vt Mn 7:45, 47–48)

• Mormoni Raamatu kohta tunnistuse saamise muster (vt Mn 10:3–5)

• Üks märk sellest, et Issand täidab oma lubadust koguda kokku Iisrael viimsel
ajal (vt 3Ne 21:1–11).

Õpetused ja põhimõtted: Peamiste Mormoni Raamatus õpetatud õpetuste ja
põhimõtete mõistmine.

• Järglaste saamise väe püha olemus (vt Al 39:9)

• Mida tähendab surnuist üles tõusta (vt Al 40:21–26)

• Oma aluse ehitamine Jeesusele Kristusele (vt Hl 5:12)

• Miks kõik palved, õnnistused ja preesterluse talitused tuleb teha Jeesuse
Kristuse nimel (vt kolmandat lõiku osas „Jeesus Kristus” 1. õpetusteemas
„Jumalus” Kuldõpetuse põhidokumendis; vt ka 3Ne 18:15, 20–21; Mn 7:28; ÕL
45:3–5)

• Meie roll Issanda lepingurahvana (vt 1Ne 22:9; 3Ne 20:27; pühakirjajuht,
märksõna „Aabrahami leping”; Aabr 2:9–11)

• Mis on vajalik, et meie elus juhtuksid imed (vt Mr 9:20)

• Mis usk on (vt Et 12:6)

• Millist preesterlust on vaja, et anda Püha Vaimu andi (vt Mn 2:2, joonealune
märkus b„Usule truu: evangeeliumi teatmik”, [2004], lk 98)

• Mis on vajalik preesterluse ameti saamiseks (vt Mn 3)

• Sakramendipalvetes lubatud õnnistused (vt Mn 4–5)

• Meeleparanduse lubadused ja õnnistused (vt Mn 6:5–9)

• Ole valmis jagama näiteid, kuidas kasutasid ühte kolmest teadmiste
omandamise põhimõttest Kuldõpetuse põhidokumendis lahendamaks küsimust
või probleemi, millega oled silmitsi seisnud.

• Ole valmis jagama, mida õppisid, uurides Päästja külaskäiku nefilaste juurde (vt
3Ne 11–26).

• Ole valmis selgitama päästmisplaani.

• Ole valmis kirjutama isiklikku lugu Mormoni Raamatu uurimisest, mis on
mõjutanud sinu elu.

MORMONI RAAMAT:  ALMA 17–MORONI 10
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