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Ühing Õpikud ja õppematerjalid

Melkisedeki  
preesterlus ja 
Abiühing

1. PÜHAPÄEV
Vanemate kvoorumi, ülempreestrite grupi ja Abiühingu juhatajad valivad teemad. Võimalikud õppevahendid on pühakirjad,  
„Handbook 2: Administering the Church” (08702), Kiriku ajakirjad, „Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief 
Society” (06500), ülemaailmse juhtide koolituse õppevahendid, „Perekonna juhend” (31180 124) ja teised Kiriku poolt heaks kiidetud 
materjalid. 

2. JA 3. PÜHAPÄEV
Kiriku presidentide õpetused: Ezra Taft Benson (08860 124)
Kui see raamat pole kättesaadav, kasutage teose „Preesterluse kohustused ja õnnistused” A- osa (31111 124) või „Viimse aja pühast 
naine” A- osa (31113 124).

4. PÜHAPÄEV
Õpetused meie ajaks: üldkonverentsi kõned 
Kui ligipääs nendele kõnedele puudub, võib kasutada Esimese Presidentkonna sõnumeid või külastusõpetuse sõnumeid.

5. PÜHAPÄEV
Teema valib piiskopkond või koguduse juhatus (vt 1. pühapäeva õppevahendite nimekirja).

Aaroni preesterlus 
ja Noored Naised

„Come, Follow Me: Learning Resources for Youth” („Tule järgne mulle: õppejuhend noortele”), saadaval veebilehel  
lds.org/youth/learn.
Kui need vahendid ei ole teie keeles kättesaadavad, siis
1., 4. JA 5. PÜHAPÄEVAL
kasutage teoseid „Aaroni preesterluse käsiraamat 1” (34820 124) ja „Noorte Naiste käsiraamat 1” (34823 124).  Kui need raamatud 
pole kättesaadavad, kasutage teose „Preesterluse kohustused ja õnnistused” B- osa (31112 124) või „Viimse aja pühast naine” B- osa 
(31114 124).
2. JA 3. PÜHAPÄEV
Kasutage „Preesterluse kohustused ja õnnistused” A- osa (31111 124) või „Viimse aja pühast naine” A- osa (31113 124).
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See dokument sisaldab materjalide nimekirja, mida tuleb kasutada pühapäevaste tundide õpetamisel 2015. aastal. Kõik materjalid ei ole kättesaadavad 
igas keeles. Kogudustel peaks juba olema palju nimekirjas loetletud materjale. Uued materjalid 2015. aastal on rõhutatud kirjas.

2015. aasta 
õppekava

https://www.lds.org/languages/est?lang=est
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Algühing 1,5-  KUNI 2- AASTASED (LASTETUBA)
„Behold Your Little Ones: Nursery Manual” (37108)

3-  KUNI 11- AASTASED (ÜHISHETK)
Ühishetk 2015: Ma tean, et minu Päästja elab (13483 124)

3- AASTASED (PÄIKESEKIIRED)
„Algühing 1: Ma olen Jumala laps” (34969 124)

4-  KUNI 7- AASTASED (VÕ KLASSID 4, 5, 6, 7)
„Algühing 3: Vali õige B” (34499 124)

8-  KUNI 11- AASTASED (USTAVAD 8–11 KLASSID)
„Primary 7: New Testament” (34604)

Pühapäevakool 12-  KUNI 18- AASTASED
„Come, Follow Me: Learning Resources for Youth” („Tule järgne mulle: õppejuhend noortele”), saadaval veebilehel  
lds.org/youth/learn.
Kui need vahendid ei ole teie keeles kättesaadavad, siis kasutage teost „Uus Testament: evangeeliumiõpetuse õpetajate käsiraamat” 
(35681 124) ja „New Testament Class Member Study Guide” (35682).

TÄISKASVANUD
„Uus Testament, evangeeliumiõpetuse õpetajate käsiraamat” (35681 124) ja „New Testament Class Member Study Guide” (35682)
„Evangeeliumi põhimõtete” uus trükk (06195 124) – see kursus on mõeldud Kirikuga tutvujatele, uutele liikmetele ja liikmetele, kes 
on Kirikusse tagasi pöördumas.
Kui teose „Evangeeliumi põhimõtted” uus trükk ei ole kättesaadav, kasutage eelmist trükki (31110 124). Kui kumbki neist ei ole 
kättesaadav, kasutage teost „Evangeeliumi alused” (31129 124). 

Valikkursused 
(kui käsiraamatud 
on saadaval)

Õpikud ja õppematerjalid

Abielu ja peresuhted „Abielu ja peresuhted. Kursuse juhendaja käsiraamat” (35865 124) ja „Abielu ja peresuhted. Õpik” (36357 124) 

Evangeeliumi 
õpetamine

„Teaching, No Greater Call” (36123), lk 185–239
Kui see raamat ei ole kättesaadav, kasutage teost „Õpetamise juhend” (34595 124).

Tempel ja 
pereajalugu

„Instructor’s Guide to Temple and Family History Work” (35804) ja „Liikme juhend templi-  ja perekonnaajaloo tööks” (36795 124) 

Templisse minekuks 
valmistumine

„Ehitud kõrgest: Templiettevalmistuse seminar. Õpetaja käsiraamat” (36854 124) ja „Ettevalmistused templisse minekuks” (36793 124) 
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Lisainformatsiooni pühapäeva õppekava  ja kvoorumiklasside organiseerimise kohta leiate teosest „Handbook 2: Administering the Church”. Vaata osi 7.8.1 
− „Melkisedeki preesterlus” (Melchizedek Priesthood), 9.4.1 − „Abiühing” (Relief Society), 8.11 − „Aaroni preesterlus” (Aaronic Priesthood), 10.6 − „Noored 
Naised” (Young Women), 11.4 − „Algühing” (Primary), 12.4 − „Pühapäevakool” (Sunday School). 
Et saada informatsiooni selle kohta, kuidas parandada evangeeliumi õppimist ja õpetamist, vaadake teoses „Handbook 2: Administering the Church” osi 5.5, 12.5.  
Et tellida materjale audioformaadis, pimedate kirjas, suures trükis või subtiitritega, külastage veebilehte store. lds.  ja klikkige „Materials for those with Disabilities“ 
(materjalid erivajadustega inimestele).

https://www.lds.org/languages/est?lang=est
http://store.lds.org/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategories1?langId=-1&storeId=715839595&catalogId=10557

