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2011. aasta 
õppekava   

Käesolev juhis sisaldab loetelu õppekava materjalidest, 
mida kasutada 2011. aastal toimuvate pühapäevaste 
õppetundide õpetamiseks, pühapäevaste kvoorumite ja 
klasside õpetamise juhiseid ning kodus kasutamiseks 
mõeldud õppematerjalide loetelu. 
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 Levitamine
   RINGKOND:  Ringkonna juhataja peaks vajadusel 
saatma selle kirja edasi kõikidele ringkonna juhtidele.

   KOGUDUS: Koguduse juhataja peaks saatma selle 
kirja edasi kõikidele koguduse juhatuse liikmetele, 
asjurile, Melkisedeki preesterluse juhtidele, abiorgani-
satsioonide juhatustele ja vajadusel ka teistele kogu-
duse juhtidele.  

  Ringkonna ja koguduse nõukogud peaksid selle trükise 
igal aastal üle vaatama. 
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2011. aasta üldõppekava
Järgitakse seal, kus Kirikul on tugev kandepind

Ühing Õpikud ja õppematerjalid

Melkisedeki preesterlus 
ja Abiühing

1. pühapäev
Pühakirjad, Kiriku ajakirjad, „Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtide juhend” 
(31178 124); Juhtide ülemaailmsete koolituste materjalid, „Perekonna juhend” 
(31180 124) ja teised Kiriku poolt heaks kiidetud materjalid

2. ja 3. pühapäev
„Gospel Principles“ uus väljaanne (06195), kasutatakse aastail 2010 ja 2011. 
See õpik asendab ajutiselt sarja „Teachings of Presidents of the Church” raamatuid. 
Õppetunnid peaksid toimuma raamatus toodud järjekorras.

4. pühapäev
Õpetused meie ajaks: üldkonverentsi kõned, vt lk 6

5. pühapäev
Piiskopkonna määratud teemad ja materjalid.

Aaroni preesterlus ja 
 Noored Naised

„Aaronic Priesthood Manual 3” (34822) ja „Aaronic Priesthood Resource Guide 
2011” (08659) 
„Young Women Manual 3” (34825) ja „Young Women Resource Guide 2011” 
(08660)

Muude õppematerjalide hulka kuuluvad pühakirjad, Kiriku ajakirjad, „Täites oma 
kohust Jumala ees: Aaroni preesterluse hoidjatele” (06746 124), „Noorte Naiste Isik-
lik Areng” (36035 124), „Sulle, noor” (36550 124) ja „Usule truu” (36863 124).

Algühing 1,5- kuni 2-aastased (Lastetuba)
„Behold Your Little Ones: Nursery Manual” (37108)

3- kuni 11-aastased (ühishetk)
„Ühishetk 2011: Ma tean, et pühakirjad on tõde” (08635 124)

3-aastased (päikesekiired)
„Algühing 1: Ma olen Jumala laps” (34969 124)

4- kuni 7-aastased (vÕ 4, 5, 6 ja 7 kLassid)
„Algühing 3: Vali õige B” (34499 124)

8- kuni 11-aastased (ustavad 8, 9, 10 ja 11 kLassid)
„Primary 7: New Testament” (34604)

Muude õppematerjalide hulka kuuluvad Kiriku ajakirjad, illustreeritud pühakirjalood, 
„Evangeeliumi kunstiraamat” (08165 124), Children’s Songbook (35395) ja välja-
lõigete komplekt (eraldi kogumikud 1–10).

Uus
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Ühing Õpikud ja õppematerjalid

Pühapäevakool 12- kuni 13-aastased
„The Presidents of the Church Teacher’s Manual” (31382)

14- kuni 18aastased
Uus Testament, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat (35681 124)
„New Testament Class Member Study Guide” (35682)

täiskasvanud
„Uus Testament, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat” (35681 124)
„New Testament Class Member Study Guide” (35682)

täiskasvanud
„Gospel Principles”, uus väljaanne (06195) Kursus Kirikuga tutvujatele, uutele liikmetele, 
liikmetele, kes on Kirikusse tagasi pöördumas, ja teistele, kes vajavad evangeeliumi 
põhijuhiseid. Õpetaja koostab õppetundide järjekorra, lähtudes klassi vajadustest.

Valikkursused Õpikud ja õppematerjalid

Evangeeliumi õpetamine „Teaching, No Greater Call” (36123), lk 185–239
(12 nädalat)

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

Tempel ja pereajalugu „Instructor’s Guide to Temple and Family History Work” (35804)
„Liikme juhend templi- ja perekonnaajaloo tööks“ (34697 124)

Templisse minekuks 
 valmistumine

„Ehitud kõrgest: Templi ettevalmistuse seminari õpetaja käsiraamat“ (36854 124) 
„Ettevalmistused templisse minekuks“ (36793 124)
(7 nädalat)

Kõiki selles tabelis toodud materjale ei ole tõlgitud igasse üldõppekava järgivasse keelde. Kasutage 
materjale niipea, kui need teie keeles ilmuvad. Olemasolevate materjalide kohta tekkivate küsimuste 
korral palume võtta ühendust jaotuskeskusega.
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Ühing Õpikud ja õppematerjalid

Melkisedeki preesterlus 
ja Abiühing

1. pühapäev
Pühakirjad, Kiriku ajakirjad, „Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhtide juhend” 
(31178 124), „Perekonna juhend” (31180 124) ja teised Kiriku poolt heaks kiidetud 
õppematerjalid. 

2. ja 3. pühapäev
„Evangeeliumi alused“ (31129 124) Õppetunnid peaksid toimuma raamatus 
toodud järjekorras.

4. pühapäev
„Õpetus meie ajaks” õppetunde viiakse läbi viimase üldkonverentsi kõnede alusel, 
mis on saadaval kodulehel www.jeesusekristusekirik.ee (vt ka lk 6 selles trükises, et 
saada juhiseid kõnede valimiseks). 

5. pühapäev
Koguduse juhatuse määratud teemad ja materjalid (Kiriku poolt heaks kiidetud)

Aaroni preesterlus ja 
 Noored Naised

1., 4. ja 5. pühapäev
„Aaroni Preesterlus 1” (34820 124) või „Noored Naised 1” (34823 124). Viige 
õppetunde läbi raamatus toodud järjekorras kaks aastat järjest ja seejärel korrake. 

2. ja 3. pühapäev
„Preesterluse kohustused ja õnnistused”, B osa (31112 124), või „Viimse aja pühast 
naine”, B osa (31114 124).

Muude õppematerjalide hulka kuuluvad pühakirjad, Kiriku ajakirjad, „Täites 
oma kohust Jumala ees: Aaroni preesterluse hoidjatele” (06746 124), „Noorte 
Naiste Isiklik Areng” (36035 124); „Sulle, noor” (36550 124) ja „Usule truu” 
(36863 124).

2011. aasta põhiõppekava
Järgitakse seal, kus Kirik on hiljuti rajatud või kus puuduvad üldõppekava materjalid
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Ühing Õpikud ja õppematerjalid

Algühing 1,5- kuni 2-aastased (Lastetuba)
„Algühing 1: Olen Jumala laps” (34969 124)

3- kuni 11-aastased (ühishetk)
„Ühishetk 2011: Ma tean, et pühakirjad on tõde” (08635 124)

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

4- kuni 11-aastased
„Algühing 3: Vali õige B” (34499 124)

8- kuni 11-aastased
„Algühing 2: Vali õige A” (34484 124)

Muude õppematerjalide hulka kuuluvad pühakirjad, Kiriku ajakirjad, illustreeritud 
pühakirjalood, „Kunstitööd evangeeliumist”, lastelaulude osa „Kiriku lauluraamatus” 
(33438 124) ja väljalõigete komplekt (eraldi kogumikud 1–10).

Pühapäevakool 12- kuni 18-aastased
„Uus Testament, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat” (35681 124)

täiskasvanud
„Uus Testament, evangeeliumiõpetuse õpetaja käsiraamat” (35681 124)

täiskasvanud
„Evangeeliumi alused“ (31129 124). See kursus on mõeldud Kirikuga tutvujatele, 
uutele liikmetele, liikmetele, kes on Kirikusse tagasi pöördumas, ja teistele, kes vaja-
vad evangeeliumi põhijuhiseid. Õpetaja koostab õppetundide järjekorra, lähtudes 
klassi vajadustest.

Valikkursused Õpikud ja õppematerjalid

Evangeeliumi õpetamine „Õpetamise juhend” (34595 124), lk 21–22 (8 nädalat) Kui valdate inglise keelt, 
võite kasutada abimaterjalina tundide ettevalmistamiseks ka raamatut „Teaching, No 
Greater Call” (Õpetamine – pole suuremat kutset), (36123), lk 185–239.

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

Kõiki selles tabelis toodud materjale ei ole tõlgitud igasse põhiõppekava järgivasse keelde. Kasutage mater-
jale niipea, kui need teie keeles ilmuvad. Olemasolevate materjalide kohta tekkivate küsimuste korral 
palume võtta ühendust jaotuskeskusega.

Uus
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    Juhised pühapäevaste kvoorumite ja klasside 
koosolekute ja õppetundide jaoks
  Õppeaasta algab kõikjal maailmas 1. jaanuaril. Kasutage 
järgnevaid juhiseid preesterluse kvoorumite ja pühapäe-
vaste klasside õppetundide läbiviimiseks.

   Melkisedeki preesterlus ja Abiühing
  Enamikul pühapäevadel uurivad Melkisedeki preesterluse 
hoidjad ja Abiühingu õed samu teemasid ja kasutavad 
samu materjale. Nende koosolekud toimuvad aga eraldi.

   ESIMENE PÜHAPÄEV. Nii vanemate kvoorumi ja ülem-
preestrite rühma kui Abiühingu juhid planeerivad ise-
seisvalt, kuidas seda koosolekut oma ühingus läbi viia. 
Nad võivad selleks kasutada esimeseks pühapäevaks 
ette nähtud materjale lehekülgedelt 2 ja 4.      

  Vanemate kvoorumi juhatuse liige või üks ülempreest-
rite rühma juhtidest õpetab esimesel pühapäeval. Kvoo-
rumi ja rühma juhid kasutavad seda koosolekut, et 
aidata vendadel preesterluse tööst aktiivselt osa võtta. 
Teemade hulka võiksid kuuluda koduõpetus, preester-
luse talituste läbiviimine ja õnnistuste andmine, abielu ja 
perekonna tugevdamine, teenimine, misjonitöö, aktivee-
rimine, vaimne ja ilmalik heaolu ning templi- ja pereaja-
lootöö. Kvoorumi ja rühma juhid võivad kasutada seda 
aega, et planeerida, kuidas aidata teisi, jagada ülesan-
deid ja rääkida varasemate ülesannete täitmisest.

  Esimesel pühapäeval õpetab koguduse Abiühingu juha-
tuse liige. Ta kasutab õpetamisel pühakirju ja Kiriku 
poolt heakskiidetud materjale. Abiühingu juhid õpetavad 
sellel koosolekul evangeeliumi õpetusi ja aitavad õdedel 
aktiivselt osaleda Abiühingu töös. Teemade hulka võivad 
kuuluda naiste roll ja kohustused seoses evangeeliumiga, 
abielu ja kodu tugevdamine, külastusõpetus, teenimine, 
misjonitöö, aktiveerimine, vaimne ja maine heaolu ning 
templi- ja pereajalootöö. Aega võib planeerida ka selleks, 
et õed saaksid jagada oma tunnistust.

   TEINE JA KOLMAS PÜHAPÄEV.  Melkisedeki preester-
luse vennad ja Abiühingu õed kasutavad õpikut „Evan-
geeliumi alused“.     Õppetunde võivad läbi viia juhid või 
kvoorumi, rühma või Abiühingu õpetajad, kes on ame-
tisse asetatud. Õppetunnid toimuvad üldjuhul raamatus 
toodud järjekorras.

  Vanemate kvoorumi, ülempreestrite rühma ja Abiühingu 
juhid jälgivad, et kõik 18-aastased ja vanemad liikmed 
saaksid endale raamatu „Evangeeliumi alused“ isikli-
kuks õppimiseks. Juhid soovitavad osalejatel oma raa-
matud klassi kaasa võtta.

  Kui ringkonna konverentside või muude koosolekute 
tõttu tuleb mõni neist õppetundidest ära jätta, on ring-
konna juhataja ja koguduse juhataja otsustada, kas selle 
tunni peaks läbi viima mõnel muul pühapäeval.

   NELJAS PÜHAPÄEV – ÕPETUS MEIE AJAKS.  Õppetun-
nid tehakse viimase üldkonverentsi kõnede põhjal. 
Kõnede eestikeelsed tekstid on saadaval Kiriku kodu-
lehel www.jeesusekristusekirik.ee.     Samuti leiate tekstid 
paljudes keeltes kodulehelt www.conference.lds.org.   
Õppetunde võivad läbi viia juhid või kvoorumite, rühma 
ja Abiühingu õpetajad, kes on ametisse asetatud. Ring-
konna juhataja võib valida, milliseid kõnesid tuleks õpe-
tada, või ta laseb koguduste juhatajatel kõned valida. 

   VIIES PÜHAPÄEV (SELLE ESINEMISEL).  Selle koos-
oleku teema määrab koguduse juhatus, lähtudes koha-
likest vajadustest. Sellel pühapäeval võivad vanemate 
kvoorum ja ülempreestrite rühm pidada koosolekut 
eraldi, ühiselt või koos Abiühinguga.
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    Aaroni preesterlus ja Noored Naised
  Tavaliselt peavad Aaroni preesterluse kvoorumid püha-
päevaseid kvoorumi koosolekuid ja õppetunde eraldi. 
Kui aga üksuses on vaid mõned Aaroni preesterluse 
ealised noored mehed, võivad nad osaleda ühisel koos-
olekul. Samad juhised kehtivad Noorte Naiste klasside 
puhul. Noored naised ja Aaroni preesterlust hoidvad 
noored mehed võivad koguduse juhataja juhatusel kor-
raldada aeg-ajalt üheskoos pühapäevaseid õppetunde.

  Noori naisi ja Aaroni preesterlust hoidvaid noori mehi 
õpetatakse lehekülgedel  2  ja  4  ära toodud õpikute alu-
sel. Juhid võivad paluda noortel õpetada mingit osa 
õppetunni teemast.

    Algühing
  Juhid peaksid paigutama lapsed Algühingu klassidesse 
vastavalt sellele, kui vanad nad on 1. jaanuaril. Kui laste 
arv on piisav, tuleks luua igale vanuserühmale oma 
klass. Seal, kus klassiruumide või õpetajate arv on piira-
tud, võib panna eri vanuses lapsed ühte klassi.

  Üldõppekava järgivates üksustes peaks olema võimaluse 
korral loodud lastetuba, mis on mõeldud lastele alates 
18. elukuust. Laste panemine lastetuppa on vanemate 
otsustada. Lapsed, kes on saanud 1. jaanuariks kaheaas-
taseks, jäävad lastetuppa kuni 2011. aasta lõpuni. Lap-
sed, kes on saanud 1. jaanuariks kolmeaastaseks, hakka-
vad käima klassis Päikesekiired 4 või noorimatest lastest 
kokku pandud klassis.

  Lapsi õpetatakse õpikute alusel, mis on kirjas lehekülge-
del  2  ja  5 toodud tabelites.

  Kui võimalik, võtavad väiksemad lapsed osa Algühingu 
ühishetkest, samal ajal kui suuremad lapsed osalevad 
oma tunnis. Kui pool Algühingu ajast on läbi, vahetavad 
need kaks rühma omavahel kohad. Kui lapsi ei ole eriti 
palju, võib tund olla neil kahel rühmal ühine. Kui nende 
kahe rühma tunnid on erinevad, tuleks pidada vane-
mate laste ühishetke samaaegselt Aaroni preesterluse ja 
Noorte Naiste tundidega.

  Lapsed, kes saavad aasta jooksul 12-aastaseks, jätkavad 
Algühingu Ustavate klassi tunnis käimist kuni järgmise 
aasta jaanuarini. Algühingu ühishetke ajal aga hakkavad 
nad osalema Aaroni preesterluse kvoorumi või Noorte 
Naiste koosolekul.

    Pühapäevakool
  Pühapäevakool on liikmetele, kes on 1. jaanuaril 12-aasta-
sed ja vanemad. Lapsed, kes saavad aasta jooksul 12-aas-
taseks, jäävad pühapäevakooli ajal Algühingu tundi.

  Seal, kus noori on piisavalt, võib pidada iga vanuse-
rühma jaoks eraldi tundi. Seal, kus noori on vähe või 
klassiruumide või õpetajate arv on piiratud, võib panna 
eri vanuses noored ühte klassi.

  Pühapäevakooli kursused ja õpetamiseks vajalikud 
materjalid on kirjas lehekülgedel  3  ja  5  toodud tabelites.

    Valikkursused
  Valikkursuste kohta teabe saamiseks vaadake lehekül-
gedel  3  ja  5  toodud tabeleid. Neid kursuseid viiakse läbi 
koguduse juhatuse juhatusel vastavalt vajadusele. Neid 
peetakse osalejatele sobival ajal, sealhulgas ka pühapäe-
vakooli ajal.

    Puuetega liikmed
  Juhid peaksid kandma hoolt selle eest, et liikmed, kel-
lel on mingi puue, oleksid teadlikud Kiriku õppekava 
materjalidest, mis on loodud nende vajadustest lähtu-
des. Teabe saamiseks vastavate materjalide kohta võtke 
ühendust teie üksust teenindava jaotuskeskusega. Kasu-
likku teavet leiate samuti ingliskeelselt koduleheküljelt 
www.disabilities.lds.org.  
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Õpetaja areng
Preesterluse ja abiorganisatsioonide juhid vastutavad 
õpetuste kvaliteedi eest oma ühingutes. Nad koolita-
vad õpetajaid ning on pidevalt valmis neid juhendama 
ja abistama. Koguduse Pühapäevakooli juhatuse liik-
med aitavad õpetajal areneda. Nad aitavad preesterluse 
ja abiorganisatsioonide juhte õpetajate koolitamisel ja 
juhendamisel ning pakuvad igakülgset tuge. Koguduse 
nõukogu liikmed arutavad regulaarselt, kuidas evangee-
liumi õpetamist ja õppimist parendada.

„Õpetamise juhend“ (34595 124) on abivahendiks õpe-
tajate arendamisel. Need, kes valdavad inglise keelt, või-
vad kasutada abimaterjalina ka raamatut „Teaching, No 
Greater Call“ (36123).

Õppematerjalid kodus kasutamiseks
Piiskop ja koguduse juhid peaksid kandma hoolt, et 
kõik liikmed teaksid, millised materjalid on eesti keelde 
tõlgitud ja kust neid endale saada:

Pühakirjad

Kiriku ajakirjad

„Kiriku lauluraamat“ (33438 124)

„Perekond: läkitus maailmale“ (35602 124) 

„Elav Kristus: apostlite tunnistused“ (36299 124)

„Perekonna juhend“ (31180 124) 

 „Evangeeliumi kunstiraamat“ (08165 124) 

„Usule truu: Evangeeliumi teatmik“ (36863 124) 

„Algühing 1: Olen Jumala laps“ (34969 124) 

„Valmistage ette kõik vajalik: Perekonna rahaasjad“ 
(04007 124)

„Valmistage ette kõik vajalik: Pere kodused varud“ 
(04008 124)

Nende materjalide tellimiseks pöörduge oma jaotuskes-
kuse poole. Paljud materjalid on ingliskeelsetena saadaval 
ka veebilehel www.GospelLibrary.lds.org.
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