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Pühakirjade igapäevase uurimise eesmärgid

MIS ON UUT SELLEL AASTAL
Alates 1. jaanuarist 2021 peavad kursuse eest punkte soovivad seminariõpilased lugema 
kursuse pühakirjaraamatust vähemalt 75% ulatuses semestri kalendripäevadest. (Vt käsiraa-
matust eeskirja „Pühakirjade lugemise ootused kursuse nõuete täitmiseks ja lõpetamiseks“.) 
Õpetajad saavad aidata õpilastel seda saavutada, kui aitavad neil luua igapäevased pühakir-
jade uurimise eesmärgid ja neid alal hoida.

IGAPÄEVASE PÜHAKIRJADE UURIMISE VÄÄRTUS
President Nelson on õpetanud: „Kui püüame olla Jeesuse Kristuse jüngrid, peavad meie 
püüdlused Teda kuulata olema palju sihilikumad. On vaja teadlikku ja järjepidevat pingutust, 
et täita oma päevad Tema sõnade, Tema õpetuste ja Tema tõdedega. ‥ Igapäevane Jumala sõ-
nasse sukeldumine on hädavajalik vaimseks ellujäämiseks, eriti neil suurenevate muudatuste 
päevil. Kui me igapäevaselt rõõmuga Kristuse sõnadest toitume, siis ütlevad Kristuse sõnad 
meile, kuidas reageerida raskustele, mida me oma elus ei oodanud.” (Kuula Teda! – 2020. a 
kevadine üldkonverents)

UURIGE, KUIDAS SAATE OMA ÕPILASI AIDATA
Õpetajad saavad õpilasi aidata, luues iga tunni ajal pühakirjadega tähendusrikkaid õpikoge-
musi. Iga semestri alguses peaksid õpetajad andma õpilastele aega arutleda pühakirjade 
uurimise väärtuse ja selle võime üle aidata neil saada lähemale oma Päästjale Jeesusele Kris-
tusele. Õpilasi peaks julgustama seadma omale igapäevase pühakirjade uurimise eesmärgid.
Õpetajatel võib olla oluline roll aidata õpilastel saavutada oma igapäevane pühakirjade  
uurimise isiklik eesmärk. Õpetajad võivad seda rolli mitmel viisil täita, kaasa arvatud:
• Pühakirjade ja tänapäeva prohvetite õpetuste kasutamine, et aidata õpilastel mõista 

igapäevase pühakirjade uurimise tähtsust nende enda Jeesuse Kristuse jüngriks olemises 
ja pöördumises.

• Aidata õpilastel seada igapäevase pühakirjade uurimise eesmärgid, mis on sobivad,  
tähendusrikkad ja vastavad nende vajadustele ning võimetele.

• Õpilaste tundmine ja nendelt regulaarselt pühakirjade uurimise kogemuste kohta 
uurimine.

• Anda õpilastele tunnis regulaarselt võimalus tunnistada õpitust ja nende tunnetest  
Jeesuse Kristuse ja Tema evangeeliumi kohta isikliku pühakirjade uurimise kaudu.

• Aidata õpilastel järjepidevalt olla vastutavad, luues klassis õpilastele võimalusi pidada  
mySeminary rakenduses või mõnel muul viisil arvet nende igapäevase pühakirjade  
uurimise kohta.

• Aidata õpilasi viisil, mis julgustaks neid pühakirju järgi lugema, kui nad on alla 75% tähise 
langenud.



© 2020 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 7/20. Originaali pealkiri: 2020 Reading Requirement—Quickstart Guide. Estonian. PD60011520 124

ÕPETA JATELE SAADAOLEVAD VAHENDID
• Kõik õpetajad peaksid läbima oma juhi korraldatud koolituse või osalema igakuise vestlu-

se käigus tehtud koolitusel. Seda koolitust peaks kohandama kohalike olude järgi pärast 
piirkonna juhatajaga konsulteerimist. 

• Ettepanekud, kuidas aidata õpilastel mySeminary rakenduses üles märkida ja arvet pidada 
oma igapäevase pühakirjade uurimise üle, leiab siit https://web.microsoftstream.com/
channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec.

• Piirkondades, kus mySeminary rakendus ei ole saadaval, võib teha kohandusi.
• Eeskirjade käsiraamatu järele tehtava töö osas olevaid põhimõtteid peaks rakendama, kui 

aitate õpilast, kes on langenud pühakirjade lugemises alla 75% tähise. Pühakirjade lugemi-
se järele tehtava töö näiteid saab leida ülal viidatud kavas.
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