
Ühishetk 2013

Olen Jumala laps
„Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste   

vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar” („Perekond: läkitus maailmale”).
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Juhised ühishetkede ja 
sakramendikoosoleku 
lasteettekande läbiviimiseks
Kallid Algühingute juhatused ja muusikaõpetajad!
Käesoleval aastal on teil püha õnnistus ja võimalus aidata igal Algühingu lapsel mõista, et ta 
on Jumala laps. Me loodame, et Taevase Isa armastust tundes jõuab see tähtis tõde iga lapseni. 
Kui õpetate lastele palvemeelselt neid  ühishetke õpetusi, aitate lastel mõista nende jumalikku 
olemust, eesmärki ja potentsiaali. Ka suurendate te sellega laste usku Jeesusesse Kristusesse ja 
nende tunnistust Taevase Isa plaanist. Te annate neile tulevikulootust ja tugevdate nende soovi 
püsida rajal, mis viib neid tagasi meie Taevase Isa juurde.

Valmistudes õpetama ja tunnistama nendest tõdedest, otsige Vaimu juhatust. Me armastame teid 
ja täname teid teie pühendunud teenimise eest meie armsate laste tugevdamisel ja kaitsmisel.

Algühingu üldjuhatus

Juhised ühishetkede läbiviimiseks

Evangeeliumi õpetamine
Käesolev trükis on abiks 15-minutilise õpetuse 
läbiviimisel iganädalase ühishetke ajal. Võite 
neid õppetunde täiendada teiste Kiriku poolt 
heaks kiidetud materjalidega nagu Sõbrake või 
Liahoona. Õppetunni planeerimisel ja läbiviimi-
sel lähtuge järgnevast:

Armastage neid, keda te õpetate.  Näidake üles 
armastust laste vastu: kutsuge neid nimepidi, 
õppige tundma nende huvisid, andeid ja vajadusi.

Õpetage Vaimuga.  Palvetage, et saada õppetun-
dide ettevalmistamisel juhatust, püüdke tugev-
dada oma tunnistust 
seoses põhimõtetega, 
mida hakkate õpetama. 
See aitab teil õpetada 
Vaimuga.

Innustage lapsi usinasti 
õppima.  Käesoleva trükise 
eesmärgiks on aidata teil 
teada, mida ja kuidas 
õpetada ning kuidas 
innustada lapsi õppima. 
Evangeeliumi õpetamine 
on tõhusam, kui peate 
õpetamisel silmas kolme asja:
 1. Kõigepealt tutvustage evangeeliumi õpetust, 

mida käsitlema hakkate. Selgitage lastele, mil-
list evangeeliumi õpetust nad õppima hakka-
vad. Mõelge läbi, kuidas teha seda nii sõnadega 
kui näitlike vahenditega. (Näiteid leiate märtsi- 
ja juulikuu esimese nädala õppetunnist.)

 2. Aidake lastel mõista. Et lapsed õpetust pare-
mini mõistaksid, kasutage nende kaasamiseks 
erinevaid õpetamismeetodeid: laule, rolli-
mänge, pühakirjade lugemist.

 3. Innustage lapsi õpitut rakendama. Andke las-
tele võimalusi õpetust ellu rakendada. Mõelge, 
kuidas nad saaksid väljendada tundeid, mida 
õpetus neis tekitab, või millise eesmärgi võiksid 
nad seoses õpituga endale seada.

Mõne nädala kohta on trükises esitatud näidis-
plaanid, kuidas õppetundi läbi viia. Ülejäänud 
nädalate kohta näidisplaanid puuduvad, kuid 

teemale on lisatud soovi-
tusi tunni läbiviimiseks. 
Täiendage neid omapool-
sete mõtetega. Ideede 
leidmiseks tutvuge teiste 
trükises avaldatud õppe-
tundide plaanidega. Vii-
enda pühapäeva ühishetke 
kasutage eelmiste õppe-
tundide kordamiseks. Õp-
petundide planeerimisel 
ja ettevalmistamisel võite 
saada juhatust Vaimult.

Kaasake tundide ettevalmistamisse muusika-
õpetaja. Laulud aitavad õpetusi kinnistada. Ühe 
või teise teema õpetamisel võite appi paluda teisi 
õpetajaid ja nende klasse.

Vahel on kasulik kutsuda Algühingu tundi 
külalisesinejaid. Selleks vajate oma piiskopi või 
koguduse juhataja luba.

Mõtelge igaks õppetunniks 
hoolikalt läbi 1) kuidas tutvus-
tada seda evangeeliumi õpe-
tust, mida käsitlema hakkate, 
2) kuidas aidata lastel õpetust 
mõista ja 3) kuidas aidata neil 

seda oma elus rakendada.

Kasutage internetti:  
vajalikku teavet, näitlikke 
abivahendeid ja selles 
trükises viidatud materjale 
leiate Kiriku inglisekeel-
selt kodulehelt LDS.org 
Serving in the Church 
(Kirikus teenimine) alt.
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Ettevalmistus: 
Palvetage, et saada 
ühishetkedeks valmis-
tudes juhatust ja laske 
Vaimul end mõjutada. 
Kui valmistute ja õpetate 
Vaimu abiga, kinnitab Ta, 
et see, mida õpetate, on 
õige. (Vt TNGC, lk 13.)

Trükises kasutatud materjalid

Trükises kasutatakse läbivalt järgmisi lühendeid:

KL  Kiriku lauluraamat

EK  Evangeeliumi kunstiraamat

TNGC   „Teaching, No Greater Call” („Õpetamine – 
ülim kutse”)

Paljudes õppetundides soovitatakse kasutada pilte. 
Pilte võib leida Evangeeliumi kunstiraamatust, 
Algühingu käsiraamatute pildipakist, Kiriku aja-
kirjadest ja internetiaadressilt images .lds .org.

Õppekava 2013

Üldõppekava
Lastetuba: „Hoidke oma väikesi”; Päikesekiired: 
„Algühing 1”; VÕ 4–7: „Algühing 3”; Ustavad 
8–11: „Primary 5”

Põhiõppekava
Päikesekiired: „Algühing 1”; VÕ 4–7: „Algühing 3”; 
Ustavad 8–11: „Algühing 7”

Trükis sisaldab nõuanded, mis aitavad täiustada 
teie õpetamisoskust. Lisatud on ka pildid, kuidas 
mingi tegevus võiks välja näha. Kuigi õpetamisos-
kuse arendamine on tähtis, on teie enda vaimne 
ettevalmistus ja tunnistus need, mis kutsuvad 
Vaimu kinnistama õpetused laste südamesse.

Lauluaeg
Muusika loob Algühingus harda meeleolu, õpetab 
evangeeliumi, aitab lastel tunda Püha Vaimu mõju 

ja rõõmu, mida laulmine kaasa toob. 20 minutit 
ühishetkest peaks olema pühendatud muusikale. 
Sellest piisab, et õpetada lastele selgeks uus laul ja 
aidata neil laulmisest rõõmu tunda.

Trükise lõpust leiate uue laulu, mille lapsed tä-
navu selgeks saavad õppida (vt lk 28). Lisaks sel-
lele sisaldab trükis peatükki pealkirjaga „Kuidas 
kasutada muusikat Algühingus” (vt lk 26–27) ja 
täiendavaid soovitusi lastele laulude õpetamiseks 
(vt lk 9, 17).

Juhised sakramendikoosoleku ettekande läbiviimiseks

Sakramendikoosoleku lasteettekanne toimub 
piiskopi või koguduse juhataja juhendamisel aasta 
neljandas kvartalis. Kohtuge aasta alguses aegsasti 
Algühingu tegevuse eest vastutava nõuandjaga 
piiskopkonnast või koguduse juhatusest ja arutage 
läbi tegevusplaan, mille olete koostanud. Kui 
parandused ja soovitused on sisse viidud, paluge 
plaan kinnitada.

Ettekande koostamisel pidage silmas, et laste 
esitus haakuks igakuiste ühishetkede teemadega. 
Tehke aasta jooksul ülestähendusi laste jutu-
ajamistest ja nende isiklikest kogemustest ning 
kasutage neid võimaluse korral ettekandes. Vaa-
gides, mida lapsed aasta jooksul õpitust teistega 

jagada võiksid, püüdke leida viise, kuidas aidata 
kogudusel keskenduda ettekantavale evangeeliumi 
õpetusele. Koosolek võiks lõppeda piiskopkonna 
või koguduse juhatuse liikme lühikese kokku-
võtva sõnavõtuga.

Ettekandeks valmistumisel pidage meeles järg-
mist:

•	Ärge	kulutage	ettekande	harjutamisele	üleliia	
õppetundide ja perede aega.

•	Sakramendikoosolekul	ei	ole	kohane	kasutada	
näitlikke abivahendeid, kostüüme ega massi-
teabevahendeid.

Abimaterjalid: Täien
davaid abimaterjale, 
nagu värvimislehekülgi, 
lugusid ja tegevusi, leiate 
ajakirjadest Sõbrake 
ja Liahoona, lastetoa 
õpikust ja „Evangee
liumi kunstiraamatust”. 
Kasutage neid oma 
õppetunni näitlikustami
seks. Vaadake ka Kiriku 
ingliskeelselt kodulehelt 
friend.lds.org ajakirjas 
Friend konkreetse teema 
kohta toodud materjalide 
loetelu. Neid materjale 
saate välja trükkida ja ka
sutada laste õpetamisel.
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jaanuar Olen Jumala laps ja Tal 
on minu jaoks plaan
„Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed” (Rm 8:16).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jumal on minu Taevane Isa. Ta tunneb ja armastab mind.

Tutvustage õpetust (äraarvamismäng): Ütelge 
lastele, et mõtlete kellestki, kes kõiki meid armas-
tab, kõiki meid tunneb, kõiki aitab ja elab kaugel 
eemal. Paluge neil ära arvata, kellest te mõtlete 
(Taevaisa). Arutage meie suhet Taevaisaga. Paluge 
lastel koos korrata: „Jumal on minu Taevane Isa. 
Ta tunneb ja armastb mind.” 

Aidake lastel mõista (pühakirjade luge-
mine): Jagage lapsed gruppidesse. Iga grupp 
loeb ühte pühakirjalugu – En 1:5, Ms 1:6 ja JSA 

1:17. Seejärel arutage, kuidas Issand  prohveteid 
kõnetas. Küsige lastelt: „Kui Taevaisa teid külas-
taks, mis nimega ta teid kutsuks?” Tunnistage, et 
Taevaisa tunneb igaüht meist nimepidi.

Innustage lapsi õpitut rakendama (laulude 
laulmine): Paluge lastel seista ringis ja ulatada 
käest kätte erinevaid esemeid, mis kõnelevad 
Jumala armastusest oma laste vastu. Samaaegselt 
laulge laulu „Olen Jumala laps” (KL, lk 58) või  
„Mu Isa elab, tean” (KL, lk 59).

2. ja 3. nädal: Taevaisa plaan on õnneplaan.

Tutvustage õpetust: Kirjutage paberile:  
„Taevaisa plaan on õnneplaan”. Pange paber 
karpi, karp pakkige ära, nagu oleks see kingitus.  

Hoidke seda kingi-
tust kõrgel üles-
tõstetud käes ja ütlege  
lastele, et pakikese 
sees on midagi, mis 
toob neile rõõmu. 
Seejärel laske neil 
arvata, mis see 
võiks olla. Avage 
pakike ja paluge 
kellelgi lastest pa-
berile kirjutatu ette 
lugeda. Selgitage, et 

Taevaisal on plaan, et me võiksime olla õnneli-
kud ja elada ükskord jälle koos Temaga. 

Aidake lastel mõista (laulu laulmine ja küsi-
mustele vastamine): Andke igale rühmale sedelike, 
millele on kirjutatud üks järgmistest küsimustest:

Mis mu selles elus on ja kus see alguse sai?
Mis oli minu valik ja mida ma peaksin otsima?
Mida ma peaksin järgima ja millest tugevasti kinni 
hoidma?
Kuidas ma end tunnen, kui järgin Jumala plaani?
Laulge esimesed kaks rida laulust „I Will  Follow 
God’s Plan” (Ma järgin Jumala plaani) (CS, 
164–165) ja arutage, kuidas vastata  esimesele kü-
simusele. Edasi toimige  ülejäänud lauluridadega 
ja ülejäänud küsimustega samamoodi.

Aidake lastel mõista (lause lõpetamine): 
Asetage erinevatesse kohtadesse klassis pildid, 
mis kujutavad sünnieelset, surelikku ja surma-
järgset elu. Joonistage paberile naerul nägu. Ütelge 

Sünnieelne Surelik Elu pärast 
surma

Aastaülesanne: Kirjeldage 
lühidalt, kuidas olete 
tundnud Jumala armas-
tust. Asetage midagi 
väikest (nt vatitups, uba, 
väike kivike) läbipaist-
vasse purki või muusse 
anumasse. Laske lastel 
aasta kestel kirjeldada 
viise, kuidas nemad on 
tundnud Jumala armastust.  

Iga laps, kes oma 
kogemust kirjeldab, 
võib lisada purki ühe 
eseme. Osutage ikka ja 
jälle purgile, juhtides 
sellega laste tähelepanu 
erinevatele viisidele, 
kuidas Taevaisa 
väljendab meie vastu 
oma armastust.

Laul: „Olen Jumala 
laps” 
(KL, lk 58)

Taevaisa plaan on 

õnneplaan

Kohandage tegevus 
oma Algühingu suurusele. 
Suurema Algühingu jaga-
mine gruppideks annab 
suuremale hulgale lastest 
tegevusvõimalusi. Väikest 
Algühingut kõikide laste 
kaasamiseks gruppidesse 
jagada ei tarvitse.
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lastele, et iga kord, kui seda näitate, peavad nad 
ütlema „õnnelik”. Seiske sünnieelse elu pildi 
kõrval ja kirjeldage taevast nõukogu. Kui või-
malik, laske lastel oma laused lõpetada sõnaga 
„õnnelik” ja tõstke üles joonistus naerul näoga. 
Näiteks: „Taevane Isa soovis, et me oleksime 
õnnelikud. Ta rääkis meile oma plaanist saata 
meid maa peale, et saada keha. Ta ütles, et kui 
me täidame Tema käske, oleme me õnnelikud. Ta 
teadis, et keegi meist pole täiuslik, seepärast on 
vaja Päästjat, kes aitab meil olla õnnelik. Kui me 
kuulsime Taevaisa plaanist, olime me väga õnne-
likud ja hõiskasime rõõmust!” Jätkake õnneplaani 
kirjeldamist, liikudes läbi teiste ajalõikude. „Te 

sündisite oma peredesse ja teie pered olid teie 
saabumise üle väga õnnelikud.” – „Õiged valikud 
teevad meid õnnelikuks.” – „Me oleme õnnelikud, 
elades koos oma perede, Taevaisa ja Jeesuse 
Kristusega igavesti selestilises maailmas.” Lisage 
jutustusse detaile, arvestades laste vanust.

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide 
joonistamine): Jagage välja  paberilehed, millele on 
joonistatud naerul nägu ja kirjutatud sõnad: „Tae-
vaisa plaan on õnneplaan”. Paluge lastel joonistada 
pilt Taevaisa plaani sellest osast, mis teeb neid 
õnnelikuks. Tunnistage, et Isa plaan toob meile 
igikestva õnne.

4. nädal: Mul on valikuvabadus ja ma vastutan oma valikute eest.

Tutvustage õpetust: Valmistage ette kaks pa-
beririba. Ühele kirjutage „Mul on valikuvabadus”,  
teisele „Ma vastutan oma valikute eest.” Jagage 
lapsed kahte rühma. Kutsuge kaks last klassi 
ette. Laske ühel neist hoida üleval esimest sõ-
nariba ja laske ühel grupil seista ja ütelda: „Mul 
on valikuvabadus”. Teisel lapsel paluge hoida 
üleval teist sõnariba ja laske teisel grupil seista 
ja ütelda: „Ma vastutan oma valikute eest.” Tehke 
seda mitu korda, et kumbki  grupp saaks korrata 
mõlemat lauset.

Aidake lastel mõista (arutage tagajärgede üle): 
Küsige lastelt, milline oleks tagajärg, kui nad ühel 
päeval katsuksid palja käega tulikuuma ahju või 
võtaksid nõuks enam mitte süüa või kui nad ei 
lähe enam kunagi kirikusse või pole enam üks-
teise vastu kenad. Selgitage, et Taevaisa armastab 
meid ja soovib, et me teeksime häid valikuid ja 
saaksime nende valikute eest õnnistusi.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mängu 
mängimine): Kirjutage paberiribadele mõned 
head ja mõned halvad valikud, mida laps võib 
teha. Pange paberiribad anumasse. Paluge lastel 

võtta kahte ritta. 
Üks rida tähistab 
valikuid, teine 
tagajärgi. Kutsuge 
kummastki reast 
üks laps klassi ette. 
Kõik koos laulavad 
esimese rea laulust 
„Choose the Right” 
(Vali õige) (Hymns, 
nr. 239). Laske 
valikurea lapsel 
võtta anumast üks 
pabeririba ja see 
ette lugeda. Teise 
rea laps ütleb selle 
teo võimaliku 
tagajärje. Laske 
teistel lastel näidata 
pöidlaga üles, kui 
tegemist on hea va-
likuga, või alla, kui 
tegemist on halva 
valikuga. Jätkake, 
kuni aeg otsa saab.

Abiks muusikaõpetajale

Laulge üheskoos laulu „Olen Jumala laps” (KL, 
lk 58) refrääni ja paluge lastel panna tähele sõnu, 
mida nad tahaksid, et keegi nende heaks teeks. 
Kirjutage nende vastused (juhatage, aidake) 
tahvlile. Esitage küsimusi iga sõna kohta. Näiteks 

„Kes meid juhatab?” või „Miks on meil vaja kel-
legi abi?”. Tunnistage õnnistustest, mis tulevad 
vanematelt, juhtidelt, prohvetitelt, pühakirjadest 
ja Pühalt Vaimult ja mis aitavad meil leida tee 
tagasi Taevaisa juurde.

Näidake üles armas-
tust: „Kui näitame 
armastust nende vastu, 
keda õpetame, muutuvad 
nad Vaimu suhtes tundli-
kumaks” (TNGC, lk 31). 
Armastage neid, palvetage 
nende eest, õppige tundma 
nende huvisid ja muresid, 
kutsuge neid nimepidi, 
kuulake nad ära.

Haarates tegevusse kõik 
lapsed, hoiate ülal nende 

tähelepanu ja loote 
võimaluse õppeprotsessis 

kogemusi omandada.
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veebruar Maa loodi Taevaisa laste tarvis
„Teeme maa, mille peal nemad võivad elada ja paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad 
teevad kõike, mida iganes Issand, nende Jumal, neil teha käsib” (Aabr 3:24–25).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Taevaisa juhatusel lõi Jeesus Kristus maailma.

Tutvustage õpetust (piltide vaatamine): Näi-
dake lastele pilti maailmaruumist ja küsige neilt, 
kes lõi maailma. Selgitage, et Taevaisa juhatusel lõi 
Jeesus Kristus maailma. Seejärel näidake Jeesuse 
Kristuse pilti ja laske lastel öelda: „Jeesus Kristus 
lõi maailma.”

Aidake lastel mõista (piltide joonistamine): 
Rääkige lastele, et üks osa Taevaisa plaanist oli 
maa loomine, kus me võime saada keha ja kus 
me võime kasvada ja õppida. Joonistage tahvlile 
kuus ringi ja kirjutage neile numbrid juurde. 
Jagage lapsed kuude gruppi ja laske igal grupil ette 
lugeda ühe järgnevatest loomist kirjeldavatest pü-
hakirjakohtadest: 1Ms 1:1–5 (1. päev); 1Ms 1:6–8 
(2. päev); 1Ms 1:9–13 (3. päev); 1Ms 1:14–19 
(4. päev); 1Ms 1:20–23 (5. päev); 1Ms 1:24–31 
(6. päev). Kutsuge grupid ükshaaval klassi ette, et 

nad jutustaksid, mis juhtus sel päeval, mille kohta 
nad lugesid, ja joonistaksid seejärel selle päeva 
kohta tahvlile vastava numbriga ringi sisse pildi. 
Lugege koos 1Ms 2:1–3. Korrake koos lastega, mis 
juhtus igal loomise päeval.

2. nädal: Langemine oli osa Jumala plaanist.

Tutvustage õpetust (pildi vaatamine): Näidake 
pilti Aadamast ja Eevast. Rääkige lastele, et  
Aadam ja Eeva olid esimesed inimesed, kes tulid 
maa peale ja said keha; nad elasid aias, mida 
kutsuti Eedeni aiaks. Selgitage, et kui nad aiast 
lahkusid, saime meie maa peale tulla. Nende aiast 
lahkumist nimetatakse langemiseks. Kirjutage 
tahvlile: „ Langemine oli osa Jumala plaanist” ja 
korrake seda lauset koos lastega.

Aidake lastel mõista (õpetuse tutvustamine): 
Joonistage tahvlile kaks ringi. Ühele neist kirju-
tage vaimumaailm, teisele maailm. Selgitage, et 
kui Aadam ja Eeva olid Eedeni aias, olime meie 
vaimumaailmas. Näidake pilti lastest ja kinnitage 
see kleeplindiga tahvlile ringi sisse, millele on kir-
jutatud „vaimumaailm”. Selgitage, et pärast seda, 

kui Aadam ja Eeva aiast lahkusid, võisime meie 
maailma tulla. Laske lastel tõsta laste pilt  „vai-
mumaailma” ringist „maailma” ringi. Paluge lastel 
pöörata pöidlad üles, kui nad arvavad, et lange-
mine oli hea asi. Laske kellelgi lastest selgitada, 
mispärast see oli hea. 

Innustage lapsi õpitut rakendama (mängu 
mängimine): Valmistage ette mitu sõnapaari, mis 
kõnelevad õnnistustest, mida me surelikkuses 
kogeme (näiteks: keha, perekonnad, valikud hea 
ja halva vahel, võimalus õppida, tervis ja haigus, 
õnn ja kurbus, rõõm ja valu). Asetage paberid 
tagurpidi tahvlile. Laske lastel ükshaaval valida 
kaks paberit, et näha, kas nad leiavad paari. Kui 
leitakse paar, arutage, mispärast see on õnnistus.

Laul: „My Heavenly 
Father Loves Me”  
(Mu Taevaisa armastab 
mind)
(CS, 228–229)

Ettevalmistus: Palve-
tage, et saada ühishet-
kedeks valmistudes 
juhatust ja laske Vaimul 
end mõjutada. Kui val-
mistute ja õpetate Vaimu 
abiga, kinnitab Ta, et see, 
mida õpetate, on õige.
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Mind saadeti maailma, et ma  
saaksin _______ ja et mind 

pandaks proovile.

ÕL 10:5

ÕL 59:9–10 ÕL 119:4

 ÕL 1:37

Joonistused: Innustage 
lapsi näitama joonistusi 
oma perele ja nende ümber 
arutlema. See aitab neil 
õpitut meeles pidada. 
Lisaks sellele annab see 
vanematele võimaluse 
arutada lastega evan-
geeliumi põhimõtteid 
(vt TNGC, lk 167).

3. nädal: Mind saadeti maailma, et ma saaksin keha ja et mind pandaks 
proovile. 

Tutvustage õpetust (näitlik abivahend): 
Kirjutage tahvlile: „Mind saadeti maailma, et ma 
saaksin _______ ja et mind pandaks proovile.” 
Kutsuge keegi lastest klassi ette ja paluge tal 
joonistada tahvlile või suuremale paberilehele ise-
ennast – oma keha. Küsige lastelt, mida joonistus 
kujutab (keha). Täitke lünk ja korrake koos lastega 
lauset.

Aidake lastel mõista ja innustage neid 
õpitut rakendama (tegevuses osalemine): 
Valmistage pööratav ketas, millele on joonistatud 
erinevad kehaosad (vt  näidist allpool). Arutage 
asju, mida meie kehad on võimelised tegema, ja 
kutsuge lapsi tegema seda koos teiega (nt sõrmede 
liigutamine, jalgade trampimine, ümberpööra-
mine). Selgitage, et üks põhjusi, miks me maa 
peale tulime, oli see, et meid saaks proovile panna 
nägemaks, kas me kasutame oma kehasid nii 
nagu Taevaisale meelepärane. Laske lastel keerata 
kordamööda ketta noolekest ja ütelda, kuidas 
nad vastavat kehaosa kasutades saavad Taevaisale 
kuulekad olla. (Kui teil sellist ketast pole, osutage 
omaenda erinevatele kehaosadele ja paluge lastel 
ütelda, kuidas nad seda kehaosa kasutades saavad 
Taevaisale kuulekad olla. Laulge koos lastega 
„I have two ears” (Mul on kaks kõrva) (CS, lk 269).

4. nädal: Kui ma pean käske, võin ma elada ükskord jälle koos Taevaisaga.

Tutvustage õpetust (laulu): Kirjutage tahvlile: 
„Kui ma pean _____________, võin ma elada 
taas koos Taevaisaga.” Ümisege laulu „Keep the 
Commandments” (Pidage käske) (CS, lk 146). 
Ütelge lastele, et nad laulu ära tundes tõuseksid 
püsti ja ümiseksid kaasa. Küsige: „Mida me peak-
sime tegema, et võiksime elada taas koos Taevai-
saga?” Kirjutage lünka tahvlil sõna „käske”. Laulge 
seda laulu koos lastega.

Aidake lastel mõista (käskudest rääkimine): 
Paluge mõnel lapsel rääkida reeglitest, mida nende 
vanemad on kehtestanud, et kaitsta pereliikmeid 
ohtude eest. Küsige: „Mis juhtub, kui te reeglitest 
kinni ei pea?” Kirjutage laste vastused tahvlile. 
Selgitage, et reeglite kehtestamisega näitavad 

vanemad üles armastust. Küsige: „Mis juhtub, kui 
me peame kinni Jumala käskudest?” Kirjutage 
mõned laste vastustest tahvlile. Selgitage, et nagu 
vanemate kehtestatud reeglid, nii kaitsevad ka 
Jumala seatud käsud neid ohtude eest. Jagage oma 
tunnistust, et käskude pidamine võimaldab meil 
naasta elama koos Taevaisaga.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pühakir-
jade lugemine): Andke lastele pliiats ja paber, mis 
on jagatud neljaks. Igasse neljandikku on kirjuta-
tud üks järgmistest pühakirjakohtadest: ÕL 1:37, 
ÕL 10:5, ÕL 59:9–10 ja ÕL 119:4. Paluge lastel pü-
hakirjakoht üheskoos ette lugeda, rääkige, millis-
test käskudest need kõnelevad, seejärel laske lastel 
joonistada selle käsu kohta pilt oma paberile.

Lapsed võivad olla teie parimateks 
näitlikeks abivahenditeks.

 
Su

u

 
Põlved

 
Kõrvad 

Mõistus  
Silm

ad

 
Jalad

 
Käed 

Sü
da

Klõpsake siia ringratta valimiseks.

Jaotusmaterjali valimiseks klõpsake siia.
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Jeesus Kristus on meie Päästja
„Võtke kuulda neid sõnu. Vaata, mina olen Jeesus Kristus, maailma Päästja” (ÕL 43:34).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jeesus Kristus õpetas evangeeliumi ja näitas meile eeskuju.

 Tutvustage õpetust (laulu laulmine): Laulge 
laul „Do As I’m Doing” (Tee nagu mina teen) (CS, 
lk 276) mitu korda üheskoos läbi, kutsudes lapsi 
üksteise järel esitama tegevust, millest lauldakse. 
Selgitage, et  järgides kellegi teise tegusid, järgime 
me nende eeskuju. Küsige, kes on meile täiusli-
kuks eeskujuks, keda järgida (Jeesus Kristus). 
Laske lastel üheskoos öelda: „Jeesus Kristus näitas 
meile eeskuju.”

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Kinnitage tahvlile pildid järgmistest sündmustest: 
Kristuse ristimine, Kristus koos lastega, Kristus 
palvetamas ja Kristus õpetamas. Lugege üheskoos 
ühte järgmistest pühakirjasalmidest ja paluge las-
tel selgitada, mida Kristus meile selles salmis õpe-
tab: Mk 16:15; Jh 13:34–35; 3Ne 11:37; 3Ne 18:19. 
Osutage pildile ja ütelge lastele, et nad tõuseksid 
püsti, kui pildil kujutatakse Kristust tegemas seda, 
mida Ta meile äsja loetud pühakirjasalmis õpetas. 
Korrake seda tegevust kõikide nimetatud pühakir-
jasalmidega.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pildi 
joonistamine): Jagage lastele paberilehed ja laske 
neil joonistada pilt sellest, kuidas nad järgivad 
Jeesuse eeskuju. Laps võib joonistada, kuidas 
teda ristitakse, kuidas ta sõbraga evangeeliumi 
jagab või kuidas kedagi abistab. Paluge lastel oma 
joonistusi teistele näidata, innustage näitama neid 
ka oma pereliikmetele.

2. nädal: Tänu Kristuse lepitusele võin ma meelt parandada ja elada taas 
koos Jumalaga.

 Tutvustage õpetust (lünkade täitmine): Enne 
Algühingu tunni algust kirjutage tahvlile: „Tänu 
Kristuse __________ võin ma _______ ja elada 
taas koos _________ .” Kirjutage sõnad „lepitus”, 

„meeleparandus” ja „Jumal” eraldi paberiribadele ja 
kinnitage need kleeplindiga kolme tooli põhja alla. 
Laske lastel sõnaribad üles otsida ja tahvlil õigesse 
lünka asetada. Lugege lauset kõik koos.

Laul: „Kui mu kõrval 
seisaks Päästja”
(käesolev trükis, lk 28)

Innustage head käitu-
mist: Positiivse esiletõst-
mine aitab rohkem kui 
negatiivse mahalaitmine.

märts

Lapsed õpivad kiiremini, kui saavad aktiivselt 
protsessis kaasa lüüa. Tõusmine-istumine 

aitab hoida nende tähelepanu virgena.
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Näitlikud abima-
terjalid: Lastele 
meeldivad näitlikud 
abivahendid. Lai valik 
näitlikke abivahendeid 
hoiab laste huvi virgena 
(vt TNGC, lk 89–90).

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine 
ja küsimustele vastamine): Pange tahvlile pil-
did Kristusest Ketsemani aias ja ristilöömisest. 
Katke pildid kinni mitme väiksema paberitükiga. 
Kirjutage igale paberitükile küsimus pildil oleva 
sündmuse kohta ja pühakirjakoht Mt 26–27 või lk 
22–23, kust otsida vastust. (Näiteks: Mis on selle 
koha nimi, kuhu Jeesus palvetama läks? Mt 26:36.) 
Jagage lapsed rühmadesse ja laske igal rühmal lu-
geda üht pühakirjakohta ja leida sealt küsimusele 
vastus. Laske rühmadel vastata oma küsimustele ja 
eemaldada pildilt vastav paberitükk.

Innustage lapsi õpitut rakendama (näitlikus-
tav õppetund): Arutage lastega sõnade „lepitus” ja 
„meeleparandus” tähendust ning selgitage, kuidas 
lepitus võib meid õnnistada (vt „Usule truu: evan-
geeliumi teatmik” 2005, lk 52–59, 94–98). Näidake 
lastele kingipakki. Paluge ühel lapsel ulatada 
pakk teisele lapsele ja teisel lapsel seda mitte vastu 
võtta. Selgitage, et kui me kingitust vastu ei võta, 
ei saa me ka osa selle õnnistusest. Lugege ühes-
koos ÕL 19:16 ja paluge lastel tähelepanelikult 
kuulata, mida nad peavad tegema, et lunastus-
kinki vastu võtta.

3. nädal: Kuna Jeesus äratati surnuist, äratatakse ka mind.

Tutvustage õpetust (loo kuulamine): Kasutage 
pilti lk 123 lastetoa käsiraamatus (vt juhiseid lk 
121), et rääkida ülestõusmise lugu (vt Jh 19:41–42; 
20:1, 11–18). Selgitage, et kui Jeesus Kristus üles 
tõusis, siis Tema keha ja vaim ühendati uuesti. 
See tegi ülestõusmise võimalikuks kõikide jaoks. 
Laske lastel ütelda: „Kuna Jeesus äratati surnuist, 
äratatakse ka mind.”

Aidake lastel mõista (tunnete arutamine): 
Kirjutage tahvlile sõnad, mis kirjeldavad jüngrite 
tundeid pärast Jeesuse surma (näiteks lein, mure, 
kurbus,  meeleheide ). Paluge lastel nimetada nende 
sõnade vastandeid (näiteks õnn, rõõm, lootus, usk) 
ning kirjutage need tahvlile. Selgitage, et need 

tunded valdasid jüngreid siis, kui Jeesus üles tõu-
sis. Rääkige õnnistustest, mis tulevad teadmisest, 
et meiegi tõuseme üles (vt Js 25:8; Al 22:14).

Innustage lapsi õpitut rakendama (tunnete 
jagamine): Kirjutage tahvlile: „Ma olen tänulik, et 
Jeesus Kristus üles tõusis, sest …” Kutsuge Alg-
ühingu tundi koguduse liige, kellel mõni armasta-
tud inimene on lahkunud ning paluge tal rääkida, 
miks ta on tänulik ülestõusmise eest. Küsige las-
telt, kas neile meenub mõni tuttav, kes on surnud. 
Paluge neil panna silmad kinni ja mõelda selle 
inimese peale. Paluge mõnel lapsel minna tahvli 
juurde, lõpetada tahvlile kirjutatud lause ja ütelda, 
mida ülestõusmine tema jaoks tähendab. 

4. nädal: Jeesus Kristus on meie Päästja.

 Tutvustage õpetust (sõna „Päästja” aruta-
mine): Näidake esemeid või pilte, mis kõnelevad 
inimestest, kes võivad meie elu päästa (arst, po-
litseinik, vetelpäästja) ja arutage, kuidas nad seda 
teevad. Näidake Jeesuse pilti ja selgitage, et Tema 
on ainuke, kes võib meid päästa surma ja patu 
igikestvate tagajärgede käest. Kirjutage tahvlile: 
„Jeesus Kristus on meie Päästja”. Lugege seda 
koos lastega rõhuga sõnal „Päästja”.

Aidake lastel mõista (Pühakirjalugude 
kuulmine): Jutustage lastele lugusid pühakirjade 
tegelastest, kelle Päästja patust päästis (nt Alma 
noorem [vt Al 36:6–24], Eenos [vt En 1:1–8], Sees-
rom [vt Al 15:3–12], Lamooni isa [vt Al 22:1–26] 
või mees, kes toodi Jeesuse juurde [vt lk 5:17–26]). 
Selgitage, et läbi Jeesuse Kristuse lunastuse võime 
me kõik saada patust päästetud. Tunnistage, et 
Jeesus Kristus on meie Päästja, ja kutsuge mõned 
lapsed jagama tunnistust Temast.

Nooremate laste puhul lugege pühakirjasalm ise ette ja paluge lastel 
püsti tõusta, kui nad mingit kindlat sõna või lausekatket kuulevad.
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Jeesus Kristus taastas oma 
Kiriku viimsetel aegadel
„Ma olen saatnud välja oma evangeeliumi täiuse minu teenija Josephi käe läbi” (ÕL 35:17).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Pärast Jeesuse Kristuse ja tema apostlite surma läksid 
evangeeliumi tõed kaduma.

 Tutvustage õpetust (arutelu): Paluge lastel 
nimetada asju, mida Jeesus Kristus õpetas, kui Ta 
oli maa peal. Näidake pilti, kus Kristus pühitseb 
apostleid ametisse. Selgitage, et pärast Kristuse 
surma ja ülestõusmist õpetasid apostlid evangee-
liumi, ent mitte kõik inimesed ei kuulanud neid. 

Kui apostlid surid, ei õpetatud enam paljusid 
tähtsaid evangeeliumi tõdesid. Kirjutage tahvlile: 
„Pärast Jeesuse Kristuse ja tema apostlite surma 
läksid evangeeliumi tõed kaduma.” Korrake seda 
lauset koos lastega.

Aidake lastel mõista (piltide joonistamine): 
Kirjutage tahvlile mõned evangeeliumi põhimõt-
ted, mis usust taganemise käigus kadusid või 
muutusid (ristimine, preesterlus, templid, elavad 
prohveid, sakrament). Jagage lapsed väikestesse 
gruppidesse. Andke igale grupile paberileht, 
millele on kirjutatud üks evangeeliumi põhimõte 
ja paluge lastel joonistada pilt, mis seda põhimõtet 
illustreerib. Paluge igast rühmast ühel lapsel oma 
pilt tahvlile kinnitada. Selgitage, et kui Kristus oli 
maa peal, õpetas Ta kõiki neid tähtsaid evangee-
liumi tõdesid. Paluge lastel silmad sulgeda. Võtke 
kõik pildid tahvlilt maha ja peitke ära. Seejärel 
paluge lastel silmad avada. Selgitage, et pärast 
Jeesuse Kristuse ja apostlite surma läksid evan-
geeliumi tõed kaduma. Rääkige lastele, et Joseph 
Smith taastas evangeeliumi. Pange joonistused 
tahvlile tagasi ja tunnistage, et Viimse Aja Pühade 
Jeesuse Kristuse Kirikus on olemas kõik kunagi 
kaotsi läinud tõed. (Hoidke pildid alles, et neid 4. 
nädalal kasutada.)

2. nädal: Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile.

Tutvustage õpetust (pildi vaatamine): Katke 
pilt esimesest nägemusest väiksemate paberitük-
kidega kinni. Laske lastel paberitükid ükshaaval 
eemaldada. Ütelge lastele, et nad vaikselt käe 
tõstaksid, kui pildi ära tunnevad. Kui kõik pa-
beritükid on eemaldatud, laske lastel jutustada, 
mis pildil toimub.

Aidake lastel mõista (pühakirja lugemine): 
Näidake lastele, kust saame lugeda, mida koges 
Joseph Smith pühas metsasalus (JSA 1:14–19). Lu-
gege või paluge ühel lastest lugeda mõned salmid 
sellest, mis juhtus. Väiksematel lastel võite lasta 
teha lihtsaid liigutusi – tõusta püsti ja sirutada 
käed üles, nagu oleksid nad puud, või panna käed 

rinnal kokku, nagu ütleksid nad palvet. Küsige 
lastelt, millised tunded oleksid neid vallanud, kui 
nad oleksid näinud oma silmaga, kuidas Taevaisa 
ja Jeesus Kristus Joseph Smithiga rääkisid. Aru-
tage selle sündmuse tähtsust.

Innustage lapsi õpitut rakendama (tun-
nistuse jagamine): Laske lastel laulda laulu „The 
Sacred Grove” (Püha metsasalu) (CS, lk 87). 
Seejärel jagage oma tunnistust sellest, et Taevaisa 
ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile. Paluge 
ka mõnel lapsel jagada oma tunnistust esimesest 
nägemusest.

Laul vabal valikul 
Kiriku lauluraamatu 
lastelaulude osast.

Tunnista: Lapsi õpe-
tades kasutage juhust 
jagada lühikest tunnistust 
evangeeliumi tõdedest 
(vt TNGC, lk 45).

Joonistamine aitab lastel väljendada oma arusaamist evangeeliumi põhimõtetest. 
Lastele meeldib, kui nende pilte kasutatakse näitlike abivahenditena.

aprill
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Joseph Smith tõlkis 
Mormoni Raamatu  

ja taastas 
evangeeliumi tõed.

Külalisesinejad võivad tuua argiellu vaheldust 
ja äratada laste huvi Algühingu vastu.

3. nädal: Preesterluse volitus taastati taevaste sõnumitoojate kaudu.

Tutvustage õpetust (laulu laulmine): Küsige 
lastelt, kuidas nemad teataksid millestki väga 
tähtsast. Selgitage, et ammu aega tagasi, kui 
oli tarvis teada anda millestki tähtsast, puhuti 
pasunaid. Paluge lastel silmad kinni panna ja 
kujutleda, et nad kuulevad hüüdmas pasunad, 
kui klaveril mängitakse laulu „The Priesthood Is 
Restored” (Preesterlus on taastatud) (CS, lk 89). 
Paluge lastel seda laulu laulda ja leida üles tähtis 
sõnum, mida laul kuulutab. Paluge mõnel lapsel 
laulu sisu lahti seletada.

Aidake lastel mõista (külalisesineja 
kuulamine): Näidake lastele pilte Aaroni 
preesterluse taastamisest ja Melkise-
deki preesterluse taastamisest. Kutsuge 
Aaroni preesterluse 
hoidja jutustama lugu 
Aaroni preesterluse 
taastamisest (vt ÕL 13; 
JSA 1:68–72). Seejärel 
kutsuge Melkisedeki 
preesterluse hoidja 
lastele Melkisedeki 
preesterlusest rääkima 

(vt ÕL 27:12–13; JSA 1:72). 
Näidake uuesti pilte ja laske 
lastel ära arvata, keda nad 
piltidel näevad.

Innustage lapsi õpitut 
rakendama (tunnistuste 
jagamine): Laske lastel kir-
jutada paberile üks asi, mis 
meil tänu Aaroni preesterluse 
taastamisele täna olemas 
on  (ristimine, sakrament) ja 
üks asi, mis meil on olemas 

tänu Melkisedeki 
preesterluse taas-
tamisele (kinni-
tamine, haigete 
õnnistamine). 
Laske mõnel lapsel 
jagada, mida nad 
kirjutasid. Väljen-
dage oma tänulikkust 
õnnistuste eest, mis 
tulevad Taevaisalt tänu 

preesterluse taastamisele.

4. nädal: Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatu ja taastas  
evangeeliumi tõed.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(arutelu): Enne tunni algust kirjutage pabe-
rile: „Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatu 
ja taastas evangeeliumi tõed.” Lõigake paber 
tükkideks, et sellest saaks hiljem kokku panna 
mosaiikpildi. Iga tüki taha kirjutage inimese, 
eseme või nähtuse nimi, mis on seotud Mormoni 
Raamatu tõlkimisega ( Joseph Smith, Uurim ja 
Tummim, ingel Moroni, kuldplaadid, Jumala 
vägi, Oliver Cowdery). Andke igale vanuserüh-
male üks tükike mosaiikpildist ja paluge neil 
mõistatada, kuidas paberi taha kirjutatud nimi 
või ese on seotud Mormoni Raamatu tõlkimisega. 
Kutsuge grupid kordamööda klassi ette, et lapsed 

saaksid oma arutluskäiku jagada ja kinnitada 
oma tükikese pildist tahvlile. Kui pilt koos, 
lugege sõnum üheskoos ette.

Aidake lastel mõista (külaliskõneleja kuula-
mine): Kutsuge preesterluse hoidja Joseph Smithi 
mängima ja jutustama lugu sellest, kuidas ta 
Mormoni Raamatu tõlkis. Andke talle pildid, 
mis lapsed 1. nädalal joonistasid, ja paluge rää-
kida, kuidas Joseph Smith taastas evangeeliumi 
põhimõtted. Külalisesineja võiks kanda lihtsat 
kostüümi (kas või ainult mustast nöörist kiki-
lipsu). Paluge tal „kostüüm” seljast võtta ja jagada 
tunnistust Joseph Smithist.

Innustage lapsi õpitut rakendama (ideede ja-
gamine): Paluge lastel püsti tõusta, kui nad teavad 
nimetada evangeeliumi tõde, mis oli kadunud ja 
mis taastati Joseph Smithi kaudu. Laske mõnel 
lapsel jagada oma mõtteid. Jagage oma tunnistust 
taastatud evangeeliumist ja Mormoni Raamatust.

Kohandage tegevused 
laste eale vastavaks: 
mõned tegevused selles 
trükises on mõeldud va-
nematele lastele, teised jäl-
legi noorematele. Tunniks 
valmistudes arvestage 
laste vanust ja võimeid.

Mosaiikpildi valimiseks klõpsake siia.
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Prohvetid õpetavad meid elama 
taastatud evangeeliumi järgi
„Tõesti, Issand Jumal ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile” (Am 3:7).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. ja 2. nädal: Elav prohvet juhib Kirikut Jeesuse Kristuse juhatuste järgi.

Tutvustage õpetust  (piltide vaatamine ja 
mängu mängimine): Näidake lastele elava  prohveti 
pilti. Kutsuge lapsed kordamööda klassi ette ja 
paluge neil teistele ette näidata mingeid lihtsa-
maid tegevusi, nagu hüppamine või käte plak-
sutamine, mida teised lapsed  nende eeskujul 
järgi teeksid. Osutage prohveti pildile ja selgitage, 
et pildil on Kiriku president ja me kõik peame 
tegema seda, mida tema meil teha palub. Küsige: 
„Keda järgib prohvet?” Näidake Jeesuse Kristuse 
pilti ja selgitage, et prohvet töötab Jeesuse 
Kristuse juhatusel.

Aidake lastel mõista (prohveti õpetuste 
arutamine): Näidake lastele ajakirjade Ensign 
või Liahoona viimaseid numbreid. Selgitage, et 
üldkonverentsil õpetavad prohvetid meile, mida 
Jeesus Kristus tahab, et me teeksime. Valige välja 

mõned laused prohveti kõnedest ja paluge lastel 
need ette lugeda. Tehke üheskoos nimekiri asja-
dest, mida lapsed võivad teha, et järgida prohvetit.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pildi 
joonistamine): Jagage välja paberilehed. Laske 
need pooleks murda. Paluge, et lapsed joonis-
taksid ühele lehepoolele prohveti pildi, teisele 
kirjutaksid või joonistaksid ühe viisi, kuidas nad 
prohvetit järgivad. Seejärel tõusevad lapsed püsti, 
hoiavad käes oma joonistusi ja laulavad refrääni 
laulust „Follow the Prophet” (Järgi prohvetit) (CS, 
lk 110–111).

2. nädalal õpetage lastele midagi, millest prohvet 
rääkis viimasel üldkonverentsil. Tunniks valmis-
tudes mõtelge hoolikalt läbi prohveti õpetussõ-
nad ning kuidas aidata neid lastel mõista ja ellu 
rakendada.

3. nädal: Prohvetid õpetavad mind kümnist maksma.

Tutvustage õpetust (pühakirja lugemine ja 
loo kuulamine): Selgitage, et Malakia oli Vana 
Testamendi prohvet, kes õpetas inimesi kümnist 
maksma. Laske ühel lastest lugeda ette Ml 3:10. 
Teised kuulavad, mida Issand meile lubab, kui 
kümnist maksame. Selgitage, et sõnad „avan teile 

taevaluugid” tähendavad õnnistusi, mida kümnist 
makstes saame.

Aidake lastel mõista (näitlikustav õppetund): 
Kutsuge 10 last klassi ette. Andke igale lapsele õun 
(või muu puuvili). Paluge neil käsi õunaga üles 
tõsta ja kujutleda, et nad on õunapuud. Ülejäänud 

Laul vabal valikul 
Kiriku lauluraamatu 
lastelaulude osast.

Kinnitage õpetust: 
Terve selle kuu jooksul rõ-
hutage, et elavad prohvetid 
õpetavad meile seda, mida 
Jeesus Kristus tahab, et me 
tänapäeval teaksime. Ai-
dake lastel mõista, et kui 
me järgime prohvetit, jär-
gime me Jeesust Kristust.

mai
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lapsed nopivad õunad „puude” otsast ära ja pane-
vad korvi. Selgitage, et kümnis on üks kümnendik 
sellest, mida teenime, ja seda makstakse tavaliselt 
rahas. Kuid oli aegu, kui inimesed maksid sellega, 
mis neil parasjagu oli. Küsige, mitu õuna laps 
piiskopile kümniseks annaks.

Innustage lapsi õpitut rakendama (arutage 
kümnise seadust): Näidake kümnise sedelit ja 
ümbrikku. Arutage kümnise maksmise protsessi. 
Laske lastel jutustada, kuidas kümnise maks-
mine on nende peresid õnnistanud. Tunnistage 
õnnistustest, mis tulevad kuuletumisest prohveti 
nõuandele ja kümnise maksmisest.

4. nädal: Prohvetid õpetavad mind Tarkuse Sõna järgi elama.

Tutvustage õpetust (pühakirja lugemine): 
Paluge lastel meenutada juhtumeid, kui nende va-
nemad hoiatasid neid ohu eest. Küsige neilt, miks 
nende vanemad neid hoiatasid. Selgitage, et Taeva-
isa armastab meid ja hoiatab meid ohtude eest läbi 
oma prohvetite. Paluge ühel lapsel lugeda ette ÕL 
89:4. Teised lapsed kuulavad ja mõtlevad, kuidas 
seda ohtu võiks nimetada. Selgitage, et prohvet 
Joseph Smith sai hoiatused Jumalalt. Kõik need 
hoiatused kokku kannavad nime Tarkuse Sõna.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Enne Algühingu tunni algust kleepige toolipõh-
jade alla järgmised pühakirjasalmid: ÕL 89:7, 
ÕL 89:8, ÕL 89:9, ÕL 89:10, ÕL 89:12, Õl 89:16. 
Selgitage, et Taevaisa andis meile füüsilised kehad 
ja tahab, et me nende eest hoolitseksime. Ta andis 
meile Tarkuse Sõna, et me teaksime, mis on meie 
kehale kasulik ja mis on kahjulik. Laske lastel 
vaadata oma tooli alla ja leida üles pühakirjasal-
mid. Iga laps, kes pühakirjasalmi leiab, loeb selle 

selge häälega ette. Arutage, mida need salmid tä-
hendavad. Selgitage, et  „vägijoogid” on alkohool-
sed joogid ja „kuumad joogid” 
on kohv ja tee.

Innustage lapsi õpitut ra-
kendama (mängu mängimine): 
Pange kotti pildid erinevatest 
toitudest, jookidest ja muudest 
asjadest, mis on kehale head või 
halvad. Üks lastest võtab kotist 
pildi ja näitab seda teistele. 
Mängu reegel on selline, et hea 
asja korral teevad lapsed suu 
lahti, halva asja korral tõsta-
vad käe suu ette. Lugege ÕL 
89:18–21 ja arutage õnnistusi, 
mida saame, kui järgime proh-
veti nõuandeid ja elame Tarkuse 
Sõna järgi

Abiks muusikaõpetajale

Selle kuu lauluks võiks olla „Tänu, Looja, Sul’ 
prohvetitest” (KL lk 36). Järgnevalt mõned ideed, 
mida kasutada laulude õpetamisel. Allpool too-
dud näites kasutatakse sõnaribasid, kuid väik-
semate laste õpetamisel võib mõne laulu puhul 
kasutada ka pilte.

Kirjutage iga laulurida erinevat värvi paberiribale 
(või siis kirjutage iga rida erineva värviga). 
Iga laulurida jagage kaheks. Kasutage laulu 
õpetamisel ühte järgmistest meetoditest:

 1. Jaotage sõnaribad suvalises järjekorras mööda 
klassituba laiali. Paluge mõnel lapsel lauluread 
õigesse järjekorda seada, samas kui te ülejää-
nud lastega laulu üha uuesti ja uuesti kordate. 
Laulge, peatuge aruteluks iga laulurea juures 
ning lõpuks laulge kogu laul tervikuna läbi.

 2. Alustuseks kinnitage kõik sõnaribad tahvlile. 
Laulge laulu koos lastega. Laske lastel üks 
sõnariba eemaldada ja laulge laul uuesti läbi. 
Korrake laulu, kuni kõik sõnaribad on eemal-
datud. 

 3. Asetage kõikide lauluridade esimesed pooled 
õiges järjestuses tahvlile, teised pooled läbisegi 

suvalises järjestuses. Laulge ette laulurea esi-
mene pool ja paluge lastel leida üles teine pool 
ning selgitada, millest laulurida kõneleb.

 4. Jagage lapsed kahte rühma. Laske ühel rühmal 
laulda laulurea esimene pool, teisel rühmal 
teine pool. Vahetage rühmad ära ja korrake 
tegevust.

Õppida võib ka läbi lõbu ja liikumise 
tasakaalukust kaotamata.

Tänu, Looja, Sul’ prohvetitest,

viimse aja juhtide eest,

evangeeliumi lähetusest,

meile valguse saatmise eest.

Me täname Sind õnnistustest,

helde käega annetatuist.

Me rõõmsad nüüd teenistuses,

Sinu käsud täidame kõik.

Sõnaribade valimiseks klõpsake siia.
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Ma järgin Jeesust 
Kristust, …

saades ristitud 
ja kinnitatud

ning pidades oma 
ristimislepinguid

Ma järgin Taevaisa plaani, 
saades ristitud ja kinnitatud
„Tulge minu juurde ja saage ristitud minu nimel, et te võiksite saada oma patud andeks ja 
täituda Püha Vaimuga” (3Ne 30:2).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Ma järgin Jeesust Kristust, saades ristitud ja kinnitatud ning 
pidades kinni oma ristimislepingutest.

Enne Algühingu tunni algust lõigake erinevat 
värvi paberist välja kaks suurt jalajälge. Ühele kir-
jutage  „ristimine ja kinnitamine”, teisele „ristimis-
lepingute pidamine”. Lisaks suurtele jalajälgedele 
lõigake mõlemat värvi paberist välja mitu väikse-
mat jalajälge. Üht värvi väiksematele jalajälgedele 
kirjutage midagi järgnevast: 8-aastane, meelepa-
randus, vestlus piiskopiga, vee alla kastmine, prees-
terluse volitus, leping, valged riided, Püha Vaim. 
Teist värvi väiksematele jalajälgedele kirjutage 
üks käitumisnorm raamatust „My Gospel Stan-
dards” (Minu evangeeliumistandardid). Jaotage 
väiksemad jalajäljed mööda klassi laiali.

Tutvustage õpetust: Kirjutage tahvlile „Ma 
järgin Jeesust … Kinnitage mõlemad suu-
red jalajäljed tahvlile ja lugege üheskoos ette, 
mis neile on kirjutatud. Selgitage, et need on 
vajalikud sammud Taevaisa plaanis. Kui peate 
vajalikuks, selgitage lastele, mida tähendab 
ristimisleping.

Aidake lastel mõista (mängu mängimine): 
Paluge lapsel võtta üks väiksem jalajälg nende hul-
gast, mis on sama värvi kui suur jalajärg kirjaga 
„ristimine ja kinnitamine”. Laske tal ette lugeda, 
mis on sellele kirjutatud, ja asetada see tahvlile 

vastava suure jalajälje alla. Küsige lastelt, mis on 
loetul ühist ristimise ja kinnitamisega. Korrake 
üle kõik esimest värvi jalajälgede tähendused.

Edasi paluge lapsel leida üks teist värvi jalajälg. 
Laske tal ette lugeda, mis sellele on kirjutatud ja 

asetada see tahvlile vastava suure jaltajälje alla. 
Arutage, kuidas nimetatud evangeeliumi nor-
mide järgi elamine aitab lastel oma ristimisle-
pingutest kinni pidada. Korrake sama ülejäänud 
jalajälgedega.

2. nädal: Kui ma elan väärilisena, aitab Püha Vaim mul teha õigeid 
valikuid.

Tutvustage õpetust (laulu laulmine): Küsige 
lastelt, millise anni me saame  pärast ristimist. 
Laulge teine salm laulust „The Holy Ghost” (Püha 
Vaim) (CS, lk 105).

Aidake lastel mõista (näitlikustav õppetund): 
Selgitage, et me peame õppima kuulama Püha 
Vaimu õhutusi, pöörates tähelepanu mõtetele oma 
meeltes ja tunnetele oma südames (vt ÕL 8:2). 
Laske lapsel panna klaaspurki münt ja seda siis 
loksutada. Pöörake laste tähelepanu sellele, kui 

selge on heli. Laske lastel lisada purki lusikatäie 
haaval mulda, riisi, liiva või vatitupse. Pärast igat 
lusikatäit laske lastel purki uuesti loksutada ja 
kuulatada. Jätkake purgi täitmist lusikatäie haaval, 
kuni lapsed ei kuule enam mündi kõlinat. Selgi-
tage, et sama raske on kuulata Püha Vaimu, kui 
meie elu on täis patutegusid ja asju, mis hajutavad 
meie tähelepanu. Kallake purgist välja kõik peale 
mündi ja kuulatage, kui selge on jälle kõlin. Tun-
nistage, et käskude pidamine ja pattude kahetse-
mine aitab meil kuulda Püha Vaimu.

Laul: „When I Am 
Baptized” (Kui olen 
ristitud)
(CS, lk 103)

Näidake üles armas-
tust: Et näidata üles ar-
mastust oma õpilaste vastu 
kiida lapsi, kes tunnis 
osalevad, isegi kui nende 
vastused ei ole päris õiged.

juuni

Näitlikustav õpetus 
aitab lastel õpetust 

meeles pidada.

8-aastane

vee alla 

kastmine
meeleparandus

Püha Vaim

Klõpsa siia, et näha „jalajälgi”.
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Innustage lapsi õpitut rakendama (ideede 
jagamine): Jagage lapsed rühmadesse ja laske 
neil laulu „The Holy Ghost” (Püha Vaim) saatel 
käest kätte edasi anda mingit väikest eset. Peatage 

tegevus suvalisel ajal ja laske lapsel, kelle käes 
on ese, ütelda üks asi, mida nad saaksid teha, et 
selgemini kuulda Püha Vaimu. Lõpetuseks laulge 
kõik koos laulu „The Holy Ghost” (Püha Vaim).

3. nädal: Sakramenti võttes uuendan ma oma ristimislepingut.

Tutvustage õpetust (pildi vaatamine):  
Näidake pilti ristimisest ja pilti sakramendist ning 
küsige, mis on nendel kahel pildil ühist. Tuletage 

lastele meelde, et ristitud saades sõlmime lepin-
guid Taevase Isaga ja sakramenti võttes uuendame 
oma ristimislepinguid.

Aidake lastel mõista (kuulamine ja arutamine): 
Paluge lastel osutada kas iseendale või taevasse, 
et näidata, kes annab lubaduse, kui te loete ette 
sakramendipalve lubadused (vt ÕL 20:77): „nad 
on nõus võtma enda peale sinu Poja nime”; „teda 
alati meeles pidama”; „kinni pidama tema käsku-
dest”; „tema Vaim oleks alati nendega”. Arutage iga 
lubaduse tähendust.

Innustage lapsi õpitut rakendama (liigutuste 
tegemine): Laske lastel välja mõelda liigutusi, mis 
tuletaksid neile meelde sakramendipalves kuul-
dud lepinguid. Näiteks: käe südamele panemine 
(võtma enda peale Sinu Poja nime), otsaesisele 
osutamine (Teda alati meeles pidama), kokku-
pandud peopesade avamine (kinni pidama Tema 
käskudest), käte enda ümber panemine (et Tema 
Vaim oleks alati nendega). Korrake kõiki nelja 
lubadust koos liigutustega mitu korda. Julgustage 
lapsi sakramendipalvet kuuldes neid liigutusi mõt-
tes kordama. 

4. nädal: Kui ma parandan meelt, antakse mulle andeks.

Tutvustage õpetust (sõnade mäng): Paluge 
lastel lahti seletada sõnad „meeleparandus” ja „an-
destus”. Andke igale klassile ümbrik, mille sees on 
järgmised sõnad, iga sõna eri paberitükil: Kui, ma, 
parandan, meelt, antakse, mulle, andeks. Laske igal 
klassil sõnad õigesse järjekorda seada. Kui lause 
koos, korrake seda üheskoos.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo etenda-
mine): Jutustage oma sõnadega lugu kadunud 
pojast (vt Lk 15:11–24), kasutades sealjuures 
võimalikult palju erinevaid liigutusi (nt rääkides 
kahest vennast, näidake kahte sõrme; rääkides 
näljast, hõõruge oma kõhtu). Paluge lastel vaikselt 

kuulata ja liigutused kaasa teha. Näidake pilti 
kadunud pojast ja küsige, mille poolest sarnaneb 
isa selles loos meie Taevaisaga. Selgitage, et nagu 
too isa, nii armastab ka meie Taevane Isa meid ja 
soovib, et me Tema juurde tagasi läheksime. Kui 
me meelt parandame, andestab Ta meile kõik, mis 
me valesti oleme teinud.

Innustage lapsi õpitut rakendama (püha-
kirja lugemine): Laske kellelgi lastest lugeda ette 
Mo 26:30 ja ülejäänutel tähelepanelikult kuulata, 
mitu korda võib keegi andeks saada. Paluge neil 
omaette vaikselt mõelda, mida nad järgmine kord 
ette võtavad, kui midagi valesti on läinud.

Püüdke haarata te-
gevusse kõik lapsed: 
Lapsed õpivad ja mäle-
tavad läbi liigutuste ja 
tegevuste. Lugu jutustades 
laske neil teha lihtsaid 
tegevusi ja liigutusi.
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Perepalve

Perekond on osa Taevaisa plaanist
„Perekond on seatud Jumala poolt” („Perekond: läkitus maailmale”).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidsa aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Taevaisa plaan nägi ette, et ma sünniksin perekonda.

Tutvustage õpetust: Näidake lastele avaldust 
„Perekond: läkitus maailmale” ja selgitage, et selles 
kõneldakse Taevaisa plaanist, et Tema lapsed 
tuleksid maailma perekonda.

Aidake lastel mõista (pildi vaatamine): Jagage 
lapsed rühmadesse ja andke igale rühmale pilt 
perekonnast (näiteks Aadam ja Eeva oma lapsi 
õpetamas [EK, nr 5], Kristus äratab Jairuse tütre 
surnuist [EK, nr 41], Lehhi pere saabub lubatud 
maale [EK, nr 71], pere palvetamas [EK, nr 112]).

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
poistel püsti tõusta. Selgitage, et ühel päeval või-
vad nad saada õigemeelseteks pereisadeks. Laske 
mõnel poisil ütelda, mida nad teeksid, et olla hea 
isa. Paluge püsti tõusta tüdrukutel ja selgitage, et 
nemad võivad saada õigemeelseteks pereemadeks. 
Laske mõnel neist öelda, mida nad teeksid, et olla 
hea ema. Paluge kõikidel lastel mõelda ja ütelda, 

mida nad võiksid teha, et oma praegustele pere-
dele rõõmu valmistada. 

2. nädal: Perepalve, pühakirjade lugemine pere ringis ja pereõhtu 
tugevdavad mu peret.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(näitlikustav õppetund): Andke lapsele kätte kimp 
pulki. Selgitage, et pulgad tähistavad pereliikmeid. 

Kirjutage kolmele eraldi paberiribale „perepalve”, 
„pühakirjade lugemine pere ringis” ja „pereõhtu”. 
Küsige lastelt, kuidas need tegevused peresid tu-
gevdada saavad. Paluge lastel keerata paberiribad 
ümber pulgakimbu. Selgitage, et need tegevused 
kutsuvad kodudesse Vaimu ja aitavad meil saada 
lähedasemaks Taevaisa ja Jeesuse Kristusega, mis 
omakorda tugevdab meie peresid.

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide 
joonistamine): Jagage lastele välja  paberilehed ja 
paluge neil joonistada pilt mingist oma pere tege-
vusest, mis on nende peret tugevdanud. Innustage 
neid oma joonistusi kodus lähedastele näitama.

Laul: „Families Can 
Be Together Forever” 
(Perekonnad võivad 
olla koos igavesti)
(CS, lk 188)

Kohandage tegevused 
laste vanuse järgi: 
Teine tegevus 1. nädalal 
sobib hästi noorema-
tele lastele. Vanemate 
laste puhul mõtelge 
järele, kuidas õpetada 
eelpool loetletud peredest 
pühakirjade kaudu.

Lapsed õpivad paremini ja mäletavad õpitut 
kauem, kui kasutate õpetamisel pilte ja muid 

näitlikke abivahendeid (vt TNGC, lk 176).

juuli

Näitlikustavat õppetundi 
võib kasutada huvi 
äratamiseks, laste 

tähelepanu köitmiseks 
ja evangeeliumi 

põhimõtete õpetamiseks 
(vt TNGC, lk 164).
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3. nädal: Preesterlus võib minu peret õnnistada ja tugevdada.

Tutvustage õpetust (arvamismängu mängi-
mine): Ütelge lastele, et te annate neile vihjeid mil-
legi kohta, mis õnnistab nende peret. Paluge neil 
käsi püsti tõsta, kui nad vastust teavad. Andke 
neile vihjeid preesterluse kohta: 
„isad võivad sellega oma peret 
õnnistada”, „12-aastaselt võivad 
poisid selle saada”. Kui lapsed 
on õigesti ära arvanud, millest 
jutt, ütelge koos: „Preesterlus 
võib minu peret õnnistada ja 
tugevdada.”

Aidake lastel mõista (preesterluse 
arutamine): Laske lastel 
nimetada mõningaid asju, 
mida preesterluse hoidjad 
võivad teha (nt ristida, 

anda Püha Vaimu andi, haigeid õnnistada, sakra-
menti jagada). Näidake pilte nendest talitustest, 
kui te nendest räägite, ja aidake lastel mõista, 
kuidas need talitused õnnistavad ja tugevdavad 
peresid. Näidake pilti templist. Selgitage, et üks 

preesterluse suurimatest õnnistustest 
on võimalus minna templisse ja saada 
pitseeritud igaveseks perekonnaks.

Innustage lapsi õpitut raken-
dama (ideede jagamine): 
Kutsuge lapsi jagama teistega 
paari-kolme viisi, kuidas 
preesterlus on nende peresid 
õnnistanud. Julgustage neid 
jagama oma ideid kodus pere 
ringis.

4. nädal: Taevane Isa soovib, et ma abielluksin templis ja saaksin  
igavese pere.

Tutvustage õpetust (pildi vaatamine): Näi-
dake lastele pilti templiriietes noorpaarist seismas 
temple ees. Küsige, miks tahab Teavaisa, et me 
abielluksime templis. Selgitage, et kui me abiel-
lume templis, võivad meie pered olla igavesed.

Aidake lastel mõista (tunnistuste kuulamine): 
Kutsuge mõned õpetajad, ka abielupaarid, rääkima 
õnnistustest, mida nad on saanud tänu templile ja 
templiabielule. Paluge lastel tähele panna õnnis-
tusi, mida õpetajad oma tunnistustes mainivad. 
Kirjutage need õnnistused tahvlile.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
mõnel lapsel püsti tõusta ja ütelda, miks nad 
tahaksid templis abielluda ning mida nad võiksid 
teha, et selleks õnnistuseks valmis olla.

Nõuanne: Kui õpetate 
igavestest perekondadest, 
arvestage lastega, kellel 
ei ole kodus mõlemaid 
vanemaid. Arvestage ka 
lastega, kelle vanemad või 
õed-vennad on väheak-
tiivsed või ei ole üldse 
Kiriku liikmed. Innus-
tage kõiki lapsi elama 
vääriliselt ja valmistuma 
ajaks, mil nad loovad 
omaenda igavese pere.
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august Taevane Isa kuuleb minu 
palveid ja vastab neile  
„Ole alandlik, ja Issand, sinu Jumal, juhib sind kättpidi ning vastab sinu palvetele” (ÕL 112:10).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hooli-
kalt, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Pühakirjad õpetavad mind palvetama.

Tutvustage õpetust: Näidake lastele pühakirju 
ja laske neil nimetada mõningaid asju, mida me 
võime pühakirjadest õppida. Ütelge lastele, et üks 
asi, mida me võime pühakirjadest õppida, on see, 
kuidas palvetada.

Aidake lastel mõista ja ellu rakendada 
(pühakirjaloo kuulamine): Jutustage lugu Almast 
ja Amulekist soramlasi õpetamas (Al 31; 33–34). 
Laske lastel jäljendada õiget palvetamisviisi. 
Küsige lastelt, mida see lugu palve kohta õpetab. 
Kirjutage laste vastused tahvlile. Laske neil arut-
leda, kuidas see lugu neid puudutab. 

2. nädal: Taevaisa tahab, et ma tihti Tema poole palvetaksin – igal ajal, 
igas kohas.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(pühakirjade lugemine): Ütelge lastele, et nad 
võivad palvetada Taevaisa poole igal ajal ja igas 
kohas. Paluge neil üles otsida Al 33:3–9. Lugege 
salmid üheskoos ette ja paluge lastel käsi tõsta iga 
kord, kui nimetatakse kohti, kus Seenos palvetas. 
Kirjutage need kohad tahvlile. Aidake lastel ära 
arvata, kuidas võiks neid paiku tänapäeva mõistes 
ja tänapäeva keeles nimetada (nii näiteks võiks 
„kõnnumaa” olla paik, kus sa tundsid end eksinu 

ja üksikuna; „põld” võiks olla õu, mänguväljak või 
park; „kogudused” võiksid olla meie tunnid ja kiriku 
koosolekud). Kirjutage need paberiribadele. Laske 
lastel sõnaribad tahvlile kirjutatud sõnade juurde 
sobitada.

Innustage lapsi õpitut rakendama (palve 
arutelu): Jagage lapsed rühmadesse ja paluge neil 
jagada oma kogemusi palvetamisest Seenose nime-
tatud paikades.

3. ja 4. nädal: Vastused palvetele tulevad Taevaisalt mitmel viisil.

Tutvustage õpetust (mängu mängimine): Enne 
tunni algust kirjutage tahvlile: „Vastused palvetele 
tulevad Taevaisalt mitmel viisil.” Katke sõnad pa-
beritükikestega kinni, iga sõna eraldi. Laske lastel 
üks paberitükk eemaldada ja püüda ära arvata, 
mis on tahvlile kirjutatud. Eemaldage sõnadelt 
ükshaaval paberitükke, kuni lapsed lause ära 
arvavad. Laske see neil üheskoos ette lugeda. 

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Jutustage lastele, et Joseph Smith palvetas, et teada 
saada, millise kirikuga ta peaks liituma. Lugege 
koos JSA 1:17, et teada saada, kuidas tema palvele 
vastati (Taevaisa ja Jeesus Kristus külastasid teda). 
Rääkige lastele, et Alma palvetas, et tema poeg, 
Alma noorem, saaks teada tõde. Lugege koos Mo 
27:11, et teada saada, kuidas Alma palvele vastati 
(ingel ilmus Alma nooremale). Selgitage, et enamik 

Laul: „A Child’s 
Prayer” (Lapse palve)
(CS, lk 12–13)

Aupaklikkus: Lapsed 
õpivad läbi liigutuste ja 
tegevuste. Mõtelge järele, 
kuidas liikumistegevus 
aupaklikult lõpetada, et 
aidata lastel valmis olla 
järgmiseks tegevuseks. 
Kaaluge harrast austust 
väljendava laulu laulmist. 

Lapsed võivad ise olla 
mõjusad näitlikud 

abivahendid. Selles 
tegevuses on lastel 

võimalus näidata, kuidas 
õigesti palvetada.
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Pühakirjad: Oluline on, 
et lapsed õpiksid evan-
geeliumi tõdesid pühakir-
jadest. Hoidke pühakirju 
käes, kui te neist õpetate.

vastuseid palvetele tuleb muul moel. Kirjutage 
eraldi paberilehtedele järgmised pühakirjakohad, 
mis kõnelevad erinevatest palvele vastamise viisi-
dest: ÕL 6:22–23 (sügava rahutunde kaudu); ÕL 
8:2 mõtete kaudu meie meeles ja tunnete kaudu 
meie südames; Mo 27:36 (teiste inimeste tegude 
kaudu);  2Ne 32:3 (pühakirjade kaudu). Pange 
paberitükid anumasse. Laske lapsel valida üks 
paberitükike ja see ette lugeda. Otsige üles vastav 
pühakirjakoht, lugege see üheskoos ette ja küsige 
lastelt, mida see õpetab sellest, kuidas Taevaisa 
palvetele vastab.

Innustage lapsi õpitut rakendama (lugude 
kuulamine): Kutsuge neli külalist jutustama 
lugusid, mis kirjeldavad palvetele vastamise viise. 
Näited võivad tulla isiklikest kogemustest, Kiriku 
ajakirjadest või pühakirjadest. Paluge lastel küsida 
kodus oma pere liikmetelt, kuidas nende palvetele 
on vastatud.

Abiks muusikaõpetajale

Õpetades lastele laulu „A Child’s Prayer” (Lapse 
palve) (CS, lk 12–13), pidage silmas järgmist:

•	Paluge	lastel	ette	kujutada,	et	nad	on	oma	
peredest kaua aega eemal olnud ja lõpuks koju 
saabunud; nad avavad ukse ja neid ümbritseb 
rahu ja armastus. Selgitage, et palvetamine on 
nagu ukse avamine Taevase Isa juurde; Ta on 
tõesti seal, et meid lohutada ja armastada ning 
on valmis kuulama iga lapse palvet ja sellele 
vastama.

•	Paluge	lastel	kuulata	riimuvaid	sõnu,	kui	
laulu „A Child’s Prayer” (Lapse palve) kahte 
esimest rida laulate. Laske neil puudutada 
oma kõrvu, kui nad neid sõnu kuulevad. 
Laulge need kaks esimest rida üheskoos läbi. 
Laulge ära kogu laul, lastes lastel kuulata 
erinevaid riimuvaid sõnu.

•	Laulge	teist	salmi	üks	rida	korraga.	Laske	
lastel korrata rida, millele osutate. Seejärel 
jagage lapsed kahte rühma ja laske ühel rüh-
mal laulda esimene ja teisel teine rida (näiteks 
laulab esimene grupp „Pray” ja teine grupp „he 
is there”). Viimase salmi laulavad lapsed püsti 
seistes. 

Rääkige õpetusest, mida õpetate, selgete ja arusaadavate 
sõnadega. Korrake õpetust koos lastega ühishetke alguses.
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september Ma teenin Jumalat kõigest 
oma südamest, kõigest oma 
väest, meelest ja jõust
„Sa pead armastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma väest, 
meelest ja jõust, ja Jeesuse Kristuse nimel pead sa teda teenima” (ÕL 59:5).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hooli-
kalt, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jeesus Kristus õpetas meile, kuidas teisi teenida.

Tutvustage 
õpetust (piltide 
vaatamine): Pange 
välja mõned pildid, 
millel kujutatakse 
Jeesust Kristust 
teisi teenimas. Võite 
kasutada EK pilte 
41, 42, 46, 47 ja 55. 
Laske lastel kirjel-
dada, mis piltidel 
toimub. Juhtige 
laste tähelepanu 
sellele, et kõikidel 
piltidel näeme 
Jeesust kedagi 
teenimas. Kirjutage 
tahvlile: „Jeesus 
Kristus õpetas meile, kuidas teisi teenida.”

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine ja 
rollimäng): Paluge lastel kordamööda demonst-
reerida üht Mt 25:35–36 kirjeldatud hädadest. 
Laps võib kujutada, et on näljane, janune, 
võõras või haige. Paluge teistel lastel ära arvata, 
millise hädaga on tegu, ja näidata siis, kuidas 
nad kedagi sellises olukorras saaksid aidata. 
Lugege koos Mt 25:35–40 ja paluge lastel tähele 
panna, keda me Jeesuse Kristuse sõnul tegeli-
kult teenime, kui teenime teisi.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Jagage 
lastele kätte paberilehed ja paluge neil joonistada 
inimesi või kirjutada üles nende nimed, keda 
nad võiksid teenida ning kuidas nad seda teek-
sid. Paluge neil oma ülestähendusi jagada kodus 
pere ringis.

2. nädal: Prohvetid ja apostlid näitavad meile, kuidas teenida.

Tutvustage õpetust: Pange välja pildid Moo-
sesest, kuningas Benjaminist, Joseph Smithist ja 
Thomas S. Monsonist. Seletage lastele, et need 
prohvetid nagu kõik teisedki prohvetid ja apostlid 
näitavad meile, kuidas teisi teenida.

Aidake lastel 
mõista (ära-
arvamismäng): 
Valmistage ette 
näited selle kohta, 
kuidas Mooses, 
kuningas Benjamin, 
Joseph Smith ja 
Thomas S. Monson 
on näidanud 
meile, kuidas teisi 
teenida. President 

Monsoni kohta võiks välja pakkuda tema sõnad: 
„Ma külastasin tihti oma koguduse lesknaisi”, 
„Kui ma olin laps, andsin ma ühele poisile oma 
lemmikmänguasja”, „Ma külastan tihti inimesi 
haiglates”. Vihjeid leiate mõistagi ka pühakirja-
dest. Moosese kohta: 2Ms 2:16–17; 1Ne 17:24–29. 
Kuningas Benjamini kohta: Mo 2:12–19. Joseph 
Smithi kohta: JSA 1:62, 67; ÕL 135:3. Thomas 
S. Monsoni kohta leiate vihjeid ajakirjast Ensign, 
sept 1994, lk 12–17; dets 1995, lk 2–4; nov 2006, 
lk 56–59.

Valige välja neli last, kes hakkavad mängima neid 
nelja prohvetit, ja laske ühel neist ette lugeda 
vihjed, mis te ette olete valmistanud. Teistel lastel 
paluge tõsta käsi, kui nad arvavad teavat, kellest 
jutt. Seejärel laske neil leida üles selle prohveti 
pilt. Korrake sama teiste prohvetitega.

Rollimängud: Rolli-
mäng või olukordade 
etendamine aitab lastel 
rakendada evangeeliumi 
põhimõtteid tõsielulistes 
olukordades. Rollimän-
gud annavad võimaluse 
aktiivseks osalemiseks.

Lihtsad kostüümid, 
nagu hõlstid ja 

peakatted, muudavad 
dramatiseeringu 

huvitavamaks. 
Dramatiseering aitab 

lastel paremini mõista 
evangeeliumi põhimõtteid 

ja pühakirjalugusid. 
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Evangeeliumi õpeta-
des olgu õpetus puhas 
ja selge. Kasutage alati 
Kiriku poolt välja antud 
ja heakskiidetud õppema-
terjale (vt TNGC, lk 52).

Innustage lapsi õpitut rakendama (kon-
verentsi kuulamine): Innustage lapsi vaatama ja 
kuulama eeloleval kuul toimuvat üldkonverentsi. 

Julgustage neid kuulama lugusid sellest, kuidas 
teisi teenida. Andke neile võimalusi jagada õpitut 
teistega.

3. ja 4. nädal: Kui ma teenin teisi, teenin ma Jumalat.

Tutvustage õpetust (pühakirja päheõppimine): 
Aidake lastel viimane osa Mo 2:17 pähe õppida. 
Kirjutage tahvlile: „Kui te olete oma kaasinimeste 

teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistu-
ses.” Laske lastel seda lauset kaks või kolm korda 
korrata. Kustutage üks või kaks sõna lausest ära 
ja laske lastel lauset uuesti korrata. Korrake, kuni 
kõik sõnad on tahvlilt ära kustutatud.

Aidake lastel mõista (teenimislugude kuula-
mine, ettemäng ja arutelu): Tunniks valmistudes 
süvenege palvemeelselt president Dieter F. Ucht-
dorfi 2010. aasta kevadise üldkonverentsi kõnesse 
„Teie olete minu käed” (vt Ensign või Liahona, mai 
2010, lk 68–70, 75). Küsige lastelt, kuidas mõista, 
et me teenime Jumalat, kui  teenime inimesi enda 
ümber (me teeme seda, mida Temagi teeks, kui 
oleks siin). Jagage lugu või isiklikku kogemust 
teenimisest ja selgitage, kuidas see õnnistas nii 
seda, keda teeniti, kui seda, kes teenis. (Teenimis-
teemalisi lugusid võite leida ajakirjadest Friend või 
Liahona.) Valmistage ette mõni lugu teenimisest 
(vt TNGC, lk 161–62), mis näitab, kuidas lapsed 

võivad teisi aidata. Näiteks: „Annie komistas ko-
duteel ja kukkus. Kõik tema raamatud ja vihikud 
pudenesid tänavale laiali. David jäi seisma, aitas 
tüdrukul püsti tõusta ja korjas tema raamatud 
kokku.” „Mary naaber ei saanud hakkama oma os-
tude majja viimisega, sest tema beebi nuttis. Mary 
aitas ostud sisse kanda.” Laske lastel need lood 
ette mängida ja ütelda, keda teeniti (nii abi saanud 
inimest kui Jumalat).

Aidake lastel mõista (mängu mängimine): 
Leidke või joonistage pilte inimestest, keda lapsed 
võivad teenida (lapsevanem, vend, õde, vana-
vanem, sõber, naaber). Tehke piltidest koopiad 
ja mängige nendega paari leidmise mängu (vt 
TNGC, lk 169). Kui laps leiab paari, laske tal 
nimetada üks viis, kuidas ta võib pildil olevat ini-
mest teenida. Kirjuta laste ideed tahvlile. Erinevate 
teenimisideede leidmiseks vt Algühing 4, lk 166.

Mängud toovad õppetundi vaheldust, võimaldavad lastel omavahel suhelda 
ja aitavad õpetada evangeeliumi põhimõtteid meeleolukamal viisil.
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Kordamine: Andke 
lastele võimalusi jagada, 
mida nad üldkonve-
rentsi vaadates või 
kuulates õppisid (vt 
september, 2. nädal).

Ma jagan evangeeliumi 
kõikide Jumala lastega
„Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa,  
kes on taevas” (Mt 5:16).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Evangeeliumi järgi elamine aitab mul olla misjonär juba praegu.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(loo kuulamine): Näidake pilti misjonäridest. 
Küsige lastelt, mida misjonärid teevad. Rääkige 
neile järgnev lugu või valige mõni muu lugu 
ajakirjadest Friend või Liahona: „Ühel päeval 
koputasid misjonärid ühe kodu uksele. Pr James 
avas ukse. Misjonärid ütlesid talle, et nad on 
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust. Pr 
James kutsus misjonärid sisse ja ütles, et sooviks 
Kiriku kohta rohkem teada saada. Pr James rää-
kis misjonäridele, et elas varem kohas, kus tema 
naabrid olid Kiriku liikmed. Ta ütles, et selle 

pere lapsed olid alati viisakad ja lahked. Teiste 
lastega mängides olid nad siirad ja otsekohesed, 
austasid teiste inimeste vara. Pr. James ütles, et 
ta sooviks teada rohkem Kirikust, mis õpetas 
neile lastele, kuidas olla head naabrid” (Algühing 
2, lk 52). Küsige: „Mille järgi saab otsustada, et 
pr Jamesi naabrilapsed olid nagu misjonärid?” 
Selgitage, et kui me elame evangeeliumi järgi, 
oleme me kõik misjonärid. Korrake koos lastega 
lauset „Evangeeliumi järgi elamine aitab mul olla 
misjonär juba praegu” rõhuga sõnal praegu.

2. nädal: Evangeeliumi järgi elamine aitab mul olla misjonär juba praegu.

Aidake lastel mõista (laulu laulmine ja evan-
geeliuminormide arutamine): Võtke 13 kaarti. Igale 
kaardile kirjutage üks evangeeliuminormidest 
(„My Gospel Standards”) (vt „Sharing Time: Keep 

the Commandments”, Friend, juuni 2006, lk 36). 
Jagage osa kaartidest laste vahel laiali ja paluge 
neil neid üksteisele edasi anda. Samal ajal laulavad 
kõik „I Want to Be a Missionary Now” (Ma tahan 
olla misjonär praegu) (CS, lk 168).

Innustage lapsi õpitut rakendama (ees-
märkide seadmine): Paluge lastel valida välja üks 
evangeeliuminorm, mida nad eeloleval nädalal 
paremini täita püüaksid. Laske neil sellest kirju-
tada või joonistada  pilt, mille vaatamine lubadust 
meeles aitaks pidada. Nädala möödudes jagavad 
lapsed oma kogemust Algühingus.

Laulmine aitab lastel õpetust paremini meelde jätta. Õpetamine on tõhusam, 
kui kasutate näitlikke abivahendeid või panete lapsed muusika taktis liikuma.

oktoober
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Innustage lapsi 
osalema: Kui lapsed 
räägivad, kuidas nad 
võivad õpetust raken-
dada, kinnitab see sõnumi 
nende südamesse ja 
kutsub Vaimu. Pärast 
õpetuse õpetamist andke 
lastele võimalus jagada, 
kuidas nad seda oma 
elus rakendada saavad.

TUNNISTUS

NB!: Mõneks nädalaks 
võib koguneda rohkem 
ideid, kui te ühishetkes 
läbi jõuate võtta. Valige 
palvemeelselt välja see, 
mis teie Abiühingu 
lastele kõige olulisem.

3. nädal: Ma võin jagada evangeeliumi oma pere ja sõpradega.

Tutvustage õpetust (loo kuulamine): Enne 
Algühingu tundi lugege meeldetuletuseks läbi 
vanem Robert C. Oaksi 2000. aasta sügisese üld-
konverentsi kõne „Sharing the Gospel” (Evangee-
liumi jagamine) (vt Ensign, nov 2000, lk 81–82). 
Jutustage lastele lugu apelsinimahlast. Selgitage, et 
evangeelium on palju magusam kui apelsinimahl 
ja meil tuleb seda teistega jagada. Ütelge koos 
lastega: „Ma võin jagada evangeeliumi oma pere ja 
sõpradega.“

Aidake lastel mõista (külaliskõneleja kuula-
mine): Kutsuge tundi misjonär (pole tähtis, kas ta 
teenib praegu või on teenimiselt juba naasnud), 
kes räägiks lastele, kuidas saavad lapsed teistega 

evangeeliumi jagada (nad võivad olla heaks 
eeskujuks, kutsuda sõpru Algühingusse, jagada 
oma tunnistust) ja kuidas nad sellega Taevaisa ja 
misjonäre aitavad.

Innustage lapsi õpitut rakendama (loo 
kuulamine ja ideede jagamine): Tuletage lastele 
meelde, et nad võivad misjonärid olla juba praegu. 
Jutustage lastele mõnest oma tuttavast, kes on ja-
ganud evangeeliumi. Laske lastel ükshaaval püsti 
tõusta ja ütelda üks sõna lausest „Ma võin jagada 
evangeeliumi”. Laps, kes ütleb sõna „evangeelium”, 
räägib teistele ühest viisist, kuidas ta võiks jagada 
evangeeliumi oma pere või sõpradega. Korrake 
tegevust, kuni aeg otsa saab.

4. nädal: Evangeeliumi jagamine tugevdab minu tunnistust.

Tutvustage õpetust (näitlikustav õppetund): 
Täitke läbipaistev anum veega. Selgitage, et iga 
kord, kui me jagame evangeeliumi, tugevneb meie 
tunnistus. Lisage veele kübeke toiduvärvi. Tooge 
mõned näited, kuidas me võime jagada evangee-
liumi. Iga näite juures lisage veele kübeke värvi 
juurde. Märkige, et nii nagu tugevneb järjekordse 
värvikübeme lisamisel vee värv purgis, nii tugev-
neb ka meie tunnistus, kui jagame evangeeliumi.

Aidake lastel mõista (tunnistuse arutamine): 
Pange koti sisse Jeesuse Kristuse, Joseph Smithi 
ja praeguse prohveti pildid, Mormoni Raamatu ja 
paberiribale kirjutatud sõnad „õige Kirik”. Kirju-
tage tahvlile sõna „tunnistus” ja küsige lastelt, mis 
on tunnistus. Vahetage mõtteid laste vastuste üle. 

Jutustage järgmine lugu: „Tüdruk kartis oma tun-
nistust jagada, sest ei olnud oma tunnetes kindel. 
Kuid ta teadis, et see on tähtis ja seepärast tõusis 
ta ühel päeval püsti ja jagas oma tunnistust, nime-
tades viis asja, millesse ta uskus. Kui ta lõpetas, 
tundis ta ennast hästi ja teadis, et tema tunnistus 
oli tugevamaks saanud.” Tõmmates kotist üks-
haaval välja sinna peidetud esemed, aidake lastel 
avastada, mis olid need viis asja, millest tüdruk 
tunnistust jagas. Vahetage mõtteid iga asja üle ja 
asetage need  klassi ette igaühele vaadata.

Innustage lapsi õpitut rakendama (näidete 
jagamine): Laske igal lapsel tuua näiteid selle 
kohta, kuidas nad võiksid evangeeliumi jagada. 
Iga uue näite korral lisage veeanumasse kübeke 
toiduvärvi lisaks näitamaks, kuidas evangeeliumi 
jagamine tugevdab tunnistust. (Kui Algühing on 
suur, tehke seda rühmades, et igal lapsel oleks 
võimalus jagada oma ideid.)

Näitlikustav õppetund äratab huvi ja hoiab 
laste tähelepanu põhimõttel, mida õpetate.

ÕIGE  
KIRIK
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november Me peaksime tänama 
Jumalat kõigis asjades
„Ja ta käskis neid, et … et iga päev nad peaksid Issandat, oma Jumalat, tänama” (Mo 18:23).
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Ma olen tänulik oma keha eest ja ma tean, et see on tempel.

Tutvustage õpetust (piltide vaatamine ja pü-
hakirjade lugemine): Näidake pilti lapsest ja pilti 
templist. Lugege kõik koos valju häälega 1Kr 3:16. 
Küsige: „Mida õpetab see pühakiri meile meie ke-
hadest?” Kirjutage tahvlile: „Mu keha on tempel.”

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Arutage, kuidas me saame näidata Taevaisale, et 
me oleme oma kehade eest tänulikud (me hoolit-
seme oma keha eest, me hoiame seda puhtana). 
Selgitage, et prohvetid on öelnud, et me peame 
oma kehade eest hoolitsema. Me ei tohi suitsetada, 

tarbida alkoholi, kasutada narkootikume, teha 
tätoveeringuid. Jagage lapsed rühmadesse ja laske 
igal rühmal jagada ja arutada ühte või mitut järg-
mistest pühakirjakohtadest: ÕL 88:124; 89:7, 8, 9, 
10–11, 12, 16–17. Laske igal grupil jagada, mida 
nad pühakirjast õppisid ja kuidas nad võivad oma 
keha eest hoolitseda.

Innustage lapsi õpitut rakendama (eesmärgi 
seadmine): Laske lastel kirjutada või joonistada, 
kuidas nad eeloleval nädalal kavatsevad oma 
kehade eest hoolitseda.

2. nädal: Ma olen tänulik ajalike õnnistuste eest.

Tutvustage õpetust: Kirjutage tahvlile: „Ma 
olen tänulik ajalike õnnistuste eest.” Paluge lastel 
lauset korrata. Selgitage, et ajalikud õnnistused 
on õnnistused, mida me saame katsuda, kuulda, 
maitsta või nuusutada.

Aidake lastel mõista (arvamismängu mängi-
mine): Näidake esemeid või pilte, mis tähistavad 
mõningaid ajalikke õnnistusi (kehad, kodud, toit, 

vesi, riided, tervis, päike, kuu, tähed, maailm, 
loomad, taimed, perekond, sõbrad, mänguasjad, 
raamatud, kool). Kirjeldage ühte neist õnnistustest 
ja laske lastel arvata, millist õnnistust te kirjeldate. 
Vanemate laste puhul kirjutage need õnnistused 
eraldi paberiribadele ja pange anumasse. Lapsed 
võtavad kordamööda anumast pabeririba ja kirjel-
davad sellele kirjutatud õnnistust  teistele lastele. 
Kui õnnistus ära arvatud, kirjutage see tahvlile ja 
paluge lapsel öelda, miks ta selle eest tänulik on. 

Innustage lapsi õpitut rakendama (ideede 
jagamine): Paluge lastel mõtelda, mida nad võivad 
teha, et näidata tänulikkust õnnistuste eest, mil-
lest te rääkisite. Laske lastel jagada oma ideid.

Lapsed omandavad õpitut paremini, kui kasutate 
erinevaid õpetamismeetodeid. Valige tegevusi 
ja meetodeid, mis haaravad kõiki lapsi.

Algühingu laulud aita-
vad lastel õpetusi meeles 
pidada. Laulge laule, mis 
teie õpetust kinnitavad. 
Sel kuul võiksid nendeks 
lauludeks olla „Children 
All Over the World” (Kogu 
maailma lapsed) (CS, 
lk 16–17), „For Health 
and Strength” (Tervise ja 
tugevuse nimel) (CS, lk 
21), „I Think the World 
Is Glorious” (Ma arvan, 
et maailm on suure-
pärane) (CS, lk 230), 
„My Heavenly Father 
Loves Me” (Mu Taevaisa 
armastab mind) (CS, lk 
228–229) ja „Thanks 
to Our Father” (Tänu 
meie Isale) (CS, lk 20).
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Jagades lapsed gruppidesse, 
saate tegevusse haarata 
rohkem lapsi. Väiksema 
grupi puhul on õpetajal 
lihtsam jälgida, et kõik 
lapsed tegevusest osa 
võtaksid ja lugupidavat 
suhtumist ei kaotaks.

3. nädal: Ma olen tänulik vaimsete õnnistuste eest.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(pühakirjade lugemine): Valmistage kingituspa-
kike, mille sees on Päästja pilt ja viide pühakirja-
salmile Mr 10:8–17. Kirjutage tahvlile: „Ma olen 
tänulik vaimsete õnnistuste eest.” Selgitage, et 
Issand annab meile palju vaimseid õnnistusi. Ta 
annab meile neid õnnistusi Püha Vaimu väe läbi. 
Laske lapsel kingituspakike avada ja näidata, mis 
selle sees on. Paluge lastel pühakirjasalm läbi 
lugeda ja leida need vaimsed õnnistused, mida 
Issand meile anda võib. Kirjutage need tahvlile. 
Arutlege nende üle ja selgitage, et peaksime neid 
kasutama teiste abistamiseks.

4. nädal: Me peaksime tänama Taevaisa kõikide oma õnnistuste eest.

Tutvustage õpetust: Näidake lastele paari eset, 
mille keegi on teile kinkinud. Selgitage, et need 
kingid on teile väga kallid ja et te olete nende 
eest aitäh öelnud. Paluge lastel nimetada erine-
vaid viise, kuidas kingituse eest tänulikkust üles 
näidata. Küsige lastelt, keda me peaksime tänama 
õnnistuste eest. Arutage, mispärast me peaksime 
tänama  oma õnnistuste eest Taevaisa.

Aidake lastel mõista (nimekirja tegemine): 
Võtke viis kotti, igasse kotti pange paberileht, 
pastapliiats ja üks järgmistest esemetest: kogu-
dusehoone pilt, rõivaese, pühakiri, perepilt ja pilt 
Päästjast. Jagage lapsed rühmadesse, igale rühmale 

andke kott. Paluge lastel tutvuda koti sisuga ja 
kirjutada paberile üks viis, kuidas nad võiksid 
nende esemete eest tänulikkust üles näidata. 
Seejärel paluge panna kõik esemed, kaasa arvatud 
paber ja pastapliiats, kotti tagasi ja anda kott edasi 
järgmisele rühmale. Kõik rühmad vaatavad kõi-
kide kottide sisu järele. Seejärel loeb igast rühmast 
keegi ette, mis nad on paberile kirjutanud.

Innustage lapsi õpitut rakendama (ideede 
jagamine): Paluge lastel jagada, mida nad on sel-
lest tegevusest õppinud ja kuidas nad võiksid seda 
oma elus rakendada.

Tahvel: Tahvel on üks 
kõige lihtsamaid ja kät-
tesaadavamaid õppeva-
hendeid. Te saate näidata 
heakskiitu laste vastustele 
ja ideedele, kui need 
tahvlile üles kirjutate.
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Ma tean, et Jeesus Kristus tuleb taas
„Sest ma tean, et mu Lunastaja elab, ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma!” (Ii 19:25)
Täiendage trükises toodud soovitusi omapoolsete mõtetega. Mõtelge igaks õppetunniks hoolikalt 
läbi, 1) kuidas tutvustada seda evangeeliumi õpetust, mida käsitlema hakkate, 2) kuidas aidata 
lastel õpetust mõista ja 3) kuidas aidata neil seda oma elus rakendada. Küsige endalt: „Mida 
lapsed teevad, et õpetus meelde jääks, ja kuidas saan mina aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Prohvetid kuulutasid ette, et Jeesus Kristus tuleb maa peale.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Näidake pilte Jesajast, Nefist, kuningas Benjaminist, 
Abinadist, Almast ja laamanlasest Saamuelist. Pil-
did leiate Evangeeliumi kunstiraamatust ja Algühing 4 
pildimapist. Moodustage lastest rühmad ja andke 
igale rühmale kätte üks järgmistest pühakirjasal-
midest: (1) Js 7:14; 9:6; (2) 1Ne 11:14–15, 20–21; 
(3) Mo 3:5–8; (4) Mo 15:1; (5) Al 7:10–12; ja 
(6) Hl 14:1–3. Paluge lastel tähele panna, milline 
prohvet kõneleb ja kelle kohta käib ettekuulutus. 
Paluge igal rühmal näidata vastava prohveti pilti ja 

rääkida teistele, kes ta on ja mida ta ütles. (Väik-
semate laste puhul lase kuuel lapsel selga panna 
lihtsad kostüümid, et nad võiksid mängida kuut 
prohvetit. Räägi neile lühidalt igast prohvetist ja 
mida nad ütlesid Jeesuse Kristuse sünni ja missi-
ooni kohta.) Selgitage, et kõik need prohvetid kuu-
lutasid ette Jeesuse Kristuse maa peale tulemist. 
Laulge „Samuel Tells of the Baby Jesus” (Saamuel 
räägib Jeesuslapsest) (CS, lk 36). Tunnistage, et 
Jeesus Kristus tuli maa peale, nagu prohvetid olid 
kuulutanud.

2. nädal: Jeesus Kristus tuleb tagasi maa peale.

Tutvustage õpetust: Näidake pilti teisest 
tulemisest (EK, nr 66). Tuletage lastele meelde, et 
esimest korda tuli Jeesus maa peale Petlemmas 
lapsena. Selgitage, et pühakirjadest võime lugeda, 
et ükskord tuleb Ta taas maa peale.

Aidake lastel mõista (mängu mängimine): 
Kirjutage kahes eksemplaris eraldi paberilehtedele 
järgmised pühakirjasalmid: Mt 16:27; Mt 24:30, 
36, 42; Ap 1:9–11; ÕL 36:8; ÕL 45:57–59; ÕL 

88:95–98. Kinnitage lehed, tagakülg väljapoole, 
tahvlile. Laske lastel kordamööda valida kaks 
lehte. Pöörake lehed ümber, vaadake, kas  tekstid 
kattuvad. Kui mitte, asetage need tagurpidi tahv-
lile tagasi. Kui tekst on sama, jätke paber õiget pidi 
ja paluge lastel pühakirjasalm pühakirjadest üles 
leida ja lugeda, mida see õpetab Kristuse taastule-
mise kohta. Korrake, kuni kõik pühakirjapaarid 
on üles leitud.

3. nädal: Ma valmistun elama taas Taevaisa ja Jeesuse Kristusega.

Tutvustage õpetust (arvamismängu mängi-
mine): Kutsuge kaks-kolm last klassi ette, et nad 
näitaksid, kuidas nad valmistuvad magama, ki-
rikusse või pikale reisile minekuks. Paluge teistel 
lastel püüda ära arvata, mida nad teevad. Arutage 
lastega, mis juhtuks, kui me nende asjade tegemi-
seks ettevalmistusi ei teeks. Selgitage, et üks tähtis 
asi, milleks me peaksime valmistuma, on elu koos 
Taevaisa ja Jeesuse Kristusega.

Aidake lastel mõista (laulude laulmine): Laulge 
kolmas salm laulust „Olen Jumala laps” (KL, lk 58) 
ja paluge lastel tähelepanelikult kuulata, kuidas  
valmistuda, et taas kord elada koos Taevaisaga. 

Paluge lastel püsti tõusta ja laulda veel kord sõnu 
„Kui õpin käsud täitma kõik”. Selgitage, et mõned 
Algühingu laulud tuletavad meile meelde, mida 
me peame tegema, et elada taas koos Taevaisaga 
(näiteks „I Will Follow God’s Plan” (Ma  järgin 
Jumala plaani) [CS, lk 164–165], „Keep the 
Commandments” (Pea kinni käskudest) [CS, lk 

Tegevuse läbimängimine on tõhus 
viis huvi äratamiseks ja tähelepanu 

koondamiseks. Need, kes ise mängus ei 
osale, on haaratud teiste vaatamisest. 

detsember

Kohandage tegevus: 
Kasutage tegevust, mida 
lubavad teie käsutuses 
olevad vahendid ja mis 
sobib teie Algühingu 
lastele. 3. nädalal võite 
rakendamistegevuse 
juures kirjutamise asemel 
paluda lastel ettevalmis-
tamisviisi näitamiseks 
püsti tõsta ühe sõrme.
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146–147], „Headus just algab algab siit” [KL, lk 63] 
ja „When I Am Baptized” (Kui ma saan  ristitud) 
[CS, lk 103]). Paluge klaverimängijal mängida 
mõnest laulust paar nooti ja lastel ära arvata laulu 
pealkiri. Paluge lastel laulu laulda ja püsti tõusta, 
kui laulusõnad räägivad, kuidas valmistuda ela-
miseks taas koos Taevaisaga. Korrake sama teiste 
lauludega.

Innustage lapsi õpitut rakendama (joonis-
tamine): Laske lastel mõelda viise, kuidas nad 
võivad valmistuda elama taas Taevaisa ja Jeesuse 
Kristusega. Andke igale lapsele paberileht ja 
paluge neil joonistada oma käe piirjooned, iga 
sõrme kohale paluge kirjutada või joonistada üks 
viis, kuidas nad võivad valmistuda. Paluge lastel 
nende ettevalmistusviiside seast valida üks, mida 
nad eeloleval nädalal rakendama hakkavad, ja 
järgmises tunnis sellest teistele jutustada.

4. nädal: Mul on tunnistus, et ma olen Jumala laps.

Tutvustage õpetust (äraarvamismängu 
mängimine): Kirjutage tahvlile: „Mul on 
______________.” Ütelge lastele, et nad kuu-
laksid ära järgmised vihjed ja kui nad arvavad, 
et oskavad lünka täita, paneksid käed kokku ja 
tõuseksid püsti.

•	See	teeb	meid	rõõmsaks	ja	annab	meile	hea	ja	
mõnusa enesetunde.

•	Püha	Vaim	annab	selle	meile.

•	See	aitab	meil	teha	häid	valikuid.

•	Me	võime	seda	Algühingus,	pereõhtul	ja	tun-
nistuste koosolekul teistega jagada.

Küsige: „Mis see imeline asi võiks olla?” Täitke 
lünk sõnaga „tunnistus” ja ütelge lastele, et nad 
võivad saada tunnistuse sellest, et on Jumala 
lapsed.

Aidake lastel mõista (laulu laulmine): Laske 
lastel laulda laulu „Olen Jumala laps” (KL, lk 58) ja 
paluge neil laulmise ajal mõtelda oma enesetunde 
peale. Küsige mõnelt lapselt, kuidas nad ennast 
tunnevad. Selgitage, et head tunded,  mis neid 
valdasid, tulid Pühalt Vaimult, kes tahab neile 
sellega öelda, et nad on tõepoolest Jumala lapsed. 
Selgitage, et teadmine, et see on tõsi, ongi tun-
nistuse omamine. Selgitage, et on palju võimalusi 
teada, et me oleme Jumala lapsed. Küsige: „Kuidas 
sina tead, et sa oled Jumala laps?”

Innustage lapsi õpitut rakendama (tunnis-
tuste kuulamine): Küsige lastelt: „Miks on tähtis 
omada tunnistust sellest, et me oleme Jumala 
lapsed? Kuidas aitab tunnistus meil teha õigeid 
valikuid?” Jagage oma tunnistust ja kutsuge mõni 
laps ja täiskasvanu jagama tunnistust sellest, et 
nad on Jumala lapsed.

Tunnistage: Tunnistage 
sellest, mida õpetate. Püha 
Vaim võib tunnistada 
igale lapsele tõde teie 
sõnade kohta. Tunnistuse 
jagamine aitab lastel 
tunda Vaimu ja  tugev-
dada nende tunnistust.

Oma käega kirju-
tamine aitab lastel 
evangeeliumi põhimõtet 
paremini meeles pidada.
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Kui mu  
kõrval  

seisaks 
Päästja,

kui vaid ma 
Päästjat 
näeksin 
seismas 

siin, minust 
hoolimas??kas ma  

teeksin, 
mida teen? ?Kas ma 

kuulaksin 
Ta käske, ?oleks ustavam 

ma veel? ?Kas ma  
teeksin nii 
kui Tema? ?Kas veel  

parem oleks 
ma,

Muusika kasutamine Algühingus
Muusika eesmärgiks Algühingus on õpetada lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Algühingu 
laulud teevad evangeeliumi õppimise nauditavaks, kutsuvad kohale Vaimu ning loovad harda ja 
õppimist soodustava õhkkonna (vt Handbook 2: Administering the Church 2010, 11.2.4).

Kui hakkate lastele uut laulu õpetama, mõelge kõigepealt sellele, kuidas äratada lastes huvi? 
Milliseid küsimusi esitada, et lapsed mõistaksid evangeeliumi sõnumit laulus? Millist meetodit 
kasutada, et seda laulu õpetada? Järgnevalt on ära toodud mõned ideed, mida  kasutada. Need 
aitavad teil õpetada selles trükises soovitatud laule. Lisaideede saamiseks vaadake Algühingu 
osa internetilehel LDS.org (Serving in the Church (Kirikus teenimine) osas) ja „How to Use Music 
in Primary” (Kuidas kasutada muusikat Algühingus) osas 2010., 2011. ja 2012. aasta ühishetke 
trükistes.

Rõhutage evangeeliumi põhimõtteid laulus.

Kasuta laulu „Families Can Be Together Forever” 
(Pered võivad olla koos igavesti) (CS, lk 188) 
õpetamisel järgmisi ideid. Esimese rea juures 
paluge lastel kuulata, kelle jaoks on Taevasel Isal 
plaan. Kui nad vastust teavad, paluge neil püsti 
tõusta (pere). Märkige ära, et „here on earth” 
(siin maa peal) ja „good to me” (mu vastu lahke) 
lauldakse sama viisiga ja paluge lastel neid sõnu 
laulda. Järgmist osa laulust kuulates paluge lastel 
tähele panna, kui kaua nad võivad olla koos 
oma peredega. Laulge teist rida, rõhutades sõnu 
„through all eternity” (kogu igaviku). Laulge 
seda rida koos lastega ja seejärel mõlemad read 
koos. Paluge lastel kuulata, millist sõna kasuta-
takse refräänis igaviku asemel. Laulge  „Families 
can be together forever” (Pered võivad olla alati 
koos) ja laske neil seda korrata. Laulge ise ees  
„Through Heavenly Father’s plan” (läbi Taevaisa 
plaani) ja laske lastel seda enda järel korrata. 
Küsige, mis on Taevaisa plaan, tuletades lastele 

meelde, et Taevaisa soovib, et nad abielluksid 
templis ja rajaksid omaenda igavese perekonna. 
Lõpetage refrään, lauldes seda rida rea haaval ja 
lastes lastel enda järel korrata. 

Sõnade õpetamisel kasutage näitlikustavaid abivahendeid.

Õpetades laulu „Kui mu kõrval seisaks Päästja” (lk 
28 selles trükises) kaaluge järgmisi ideid:

•	Valmistage	laulu	iga	fraasi	kohta	sõnariba	
ja leidke pildid, mis neid iseloomustavad. 
Asetage pildid ruumi ühte otsa, sõnaribad 
teise. Arutage lastega, kuidas muutuks nende 

Kohanda tegevus: 
Mõned siin kirjeldatud 
õpetamismeetoditest 
sobivad rohkem väikse-
mate laste õpetamisel. 
Kohandage oma meetod 
vastavaks laste eale, et 
kõik oleksid haaratud.

Harjutamine: Et laulu 
efektiivselt õpetada, 
peab see teil endal 
perfektselt selge olema. 
Harjutage kodus, et 
lapsi õpetades saaksite 
neile otsa vaadata.

Et aidata lastel 
viisi omandada, 
hoidke käsi hori-
sontaalselt enda 
ees, sõnu lauldes 
tõstke kõrgete 
nootide puhul 
käed üles, mada-
late nootide puhul 
langetage alla 
(TNGC, lk 174).

Näitlikustavate abivahendite 
leidmiseks klõpsake siia.
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Kordamine aitab lastel 
uue laulu selgeks saada. 
Korrake laulu erineval 
viisil: sosistades, ümisedes, 
takti lüües, tempot muutes 
või istuli või püsti seistes.

Tunnistage: Jagage 
lastega lühikest tunnis-
tust Algühingu lauludes 
peituvate evangeeliumi 
tõdede kohta. Aidake 
lastel mõista, et laulmine 
on üks viis tunnistust 
jagada ja Vaimu tunda.

käitumine, kui nad näeksid  enda kõrval 
seismas Päästjat. Laulge laulu ja laske lastel 
sobitada pildid sõnadega.

•	Osutage	piltidele	ja	laulge	laul	koos	lastega	
läbi.

•	Jagage	laul	osadeks	–	igale	klassile	üks	osa,	
mida püsti seistes lauldakse. Edasi vahetage 
osasid nii, et  iga klass saaks kõik osad läbi 
laulda.

Tähelepenu köitmiseks ja paremaks meelde jätmiseks kasutage sobivaid 
tegevusi.

Laulu „My Heavenly Father Loves Me” (Mu Taeva-
isa armastab mind) (CS, lk 228–229) õpetamisel 
kaaluge järgmisi ideid. Küsige lastelt, kuidas nad 
on näidanud üles oma armastust pereliikmete 
vastu. Küsige, kuidas on Taevane Isa näidanud 
üles oma armastust nende vastu. Laulge laul 
lastele rida rea haaval ette ja kutsuge neid kaasa 
laulma ning saatma laulus toimuvat tegevust  
sobivate liigutustega: linnud laulavad, vaatavad 
taevasse, vihma sajab nende näole jne. Teise salmi 
juures laske neil osutada oma silmale, imiteerida 

liblikaid, tõsta käsi kõrva juurde. Paluge neil 
ennast emmata, kui nad laulavad „he gave me 
my life” (Ta andis mulle elu), osutada oma peale 
(„my mind (mu mõistuse)), panna käsi südamele 
(„my heart” (mu südame)), langetada pea ja panna 
käed kokku („I thank him reverently” (Tänan 
teda  hardalt)). Kui laulate: „Yes, I know Heavenly 
 Father loves me” (Jah ma tean, et mu Taevaisa 
mind armastab), asetage kõik käsi südamele.
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Puuetega laste õpetamine
Päästja õpetas: „Kõiki su lapsi õpetab Issand; ning suur saab olema su laste rahu” (3Ne 22:13).
Algühingu juhid on kohustatud õpetama Jeesuse Kristuse evangeeliumi kõikidele lastele, 
sealhulgas ka puuetega lastele. Algühing on koht, kus iga laps peaks olema oodatud, armasta-
tud, hoitud ja kaasatud. Sellises õhkkonnas on kõigil lastel kergem mõista meie Taevase Isa ja 
Jeesuse Kristuse armastust ning tunda ja märgata Püha Vaimu mõjutusi.

Jumalale on kallid kõik lapsed. Kõik vajavad armastust, austust ja tuge.

Küsige nõu, kui Algühingus on  puudega lapsi, 
keda teil tuleb õpetada.

 1. Pidage nõu laste vanematega.  Vanemad 
tunnevad oma last kõige paremini. Nad saavad 
rääkida teile, kuidas arvestada lapse vajadus-
tega, milline on tema keskendumisvõime,  
millisele õpetamisviisile ta oleks 
kõige vastvõtlikum. Mõni laps on 
vastuvõtlik muusikale, teistele 
meeldib kuulata lugusid, vaadata 
pilte, mõni reageerib kõige 
paremini pühakirjadele, mõni 
liikumisele. Kasutage erinevaid 
õpetamismeetodeid, võtteid, mis 
lapsele kõige rohkem sobivad.

 2. Pidage nõu teiste Algühingu 
juhtide ja õpetajatega.  Palve-
tage ja otsige üheskoos võima-
lusi, kuidas aidata igal lapsel 
õppida Jeesuse Kristuse evangee-
liumi ja tunda, et teda armasta-
takse.

 3. Pidage nõu koguduse nõu-
koguga.  Preesterluse ja teiste 
abiorganisatsioonide juhtidel 
võib olla mõtteid erivajadustega 
laste aitamiseks. Ühes koguduses 
näiteks leidsid ülempreestrid 
autismihäirega poisile Algühingu 
ajaks „vanaisa”, kes istus igas 
tunnis tema kõrval. (Soovitav 
oleks, et selles rollis oleks alati 
üks ja sama inimene.) See aitas 
poisil keskenduda õppetunnile ja 
tunda, et teda armastatakse.

Vanem M. Russell Ballard õpetas: „Nende jaoks, 
kelle hoolde on usaldatud kallid lapsed, on see 
ülesanne püha ja üllas. Meie oleme need, kelle 
Jumal on määranud ümbritsema tänapäeva lapsi 
armastuse ja usutulega ning teadmisega, kes nad 
on” (Great Shall Be the Peace of Thy Children. – 
Ensign, apr 1994, lk 60).

Täiendavat inglise-
keelset teavet eriva-
jadustega laste aitamise 
kohta leiate interneti-
aadressilt disabi lities.
lds.org ja trükisest 
TNGC, lk 38–39.

Mõned puuetega lapsed 
reageerivad hästi 

piltmärguannetele. 
Kasutage taolisi 

märguandeid, et osutada, 
millal on aeg palvetada, 
vaikne olla või laulda.

Õppetundide ko-
handamine: Kui teil 
tekib vajadus kohandada 
ühishetki puuetega lastele, 
leiate näiteid internetiaad-
ressilt sharingtime .lds .org.

Kujundite valimiseks klõpsake siia.



Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
© 2012  Kõik õigused kuuluvad IRI-le. Trükitud Ameerika Ühendriikides. Ingliskeelse tõlke heakskiit: 10/11.  
Tõlke heakskiit: 10/11. Originaali pealkiri: 2013 Outline for Sharing Time: I Am a Child of God. Eesti . 08994 124
Piltide autorid: Lk 2: foto planeedist. Avaldatud NASA/JPL loal. Lk 4: foto maast © Corbis. Lk 15: foto pilvedest © Getty Images
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	märts
	1. nädal: Jeesus Kristus õpetas evangeeliumi ja näitas meile eeskuju.
	2. nädal: Tänu Kristuse lepitusele võin ma meelt parandada ja elada taas koos Jumalaga.
	3. nädal: Kuna Jeesus äratati surnuist, äratatakse ka mind.
	4. nädal: Jeesus Kristus on meie Päästja.

	aprill
	1. nädal: Pärast Jeesuse Kristuse ja tema apostlite surma läksid evangeeliumi tõed kaduma.
	2. nädal: Taevane Isa ja Jeesus Kristus ilmusid Joseph Smithile.
	3. nädal: Preesterluse volitus taastati taevaste sõnumitoojate kaudu.
	4. nädal: Joseph Smith tõlkis Mormoni Raamatu ja taastas evangeeliumi tõed.

	mai
	1. ja 2. nädal: Elav prohvet juhib Kirikut Jeesuse Kristuse juhatuste järgi.
	3. nädal: Prohvetid õpetavad mind kümnist maksma.
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