
Ühishetke juhis 2014

Pered on igavesed
„Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole” (Malakia 3:24).



Juhised ühishetkede ja 
sakramendikoosoleku lasteettekande 
läbiviimiseks

Kallid Algühingute juhatused ja muusikaõpetajad!

Sel aastal on meil imeline võimalus aidata igal Algühingu lapsel mõista perekondade tähtsust 
meie Taevaisa plaanis. Lapsed õpivad, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt määratud, 
et perekond on Jumala plaanis kesksel kohal ja et läbi pühade templitalituste võivad perekon-
nad olla igavesti koos. Ühishetke õpetused toetavad seda, mida lapsed oma kodus õpivad ja 
kuidas elavad. Õpitavad õpetused tugevdavad nende peresid praegu ja aitavad lastel valmistuda 
saama ustavateks emadeks ja isadeks tulevikus. Igal nädalal, kui te palvemeelselt valmistute ja 
oma tundi Vaimu kutsute, kinnitatakse evangeeliumi tõed laste südamesse. Leidke võimalusi, 
kuidas lapsed saaks oma perega jagada, mida nad Algühingus õpivad ja tunnevad.

Algühingu juhatusena palvetame me teie eest ja teame, et Issand aitab teid nende tähtsate 
kohustuste täitmisel. Teie pühendunud püüdlused lapsi ja nende peresid õpetada ja teenida 
tugevdavad neid. Me armastame teid ja täname teid ustava teenimise eest.

Algühingu üldjuhatus

Juhised ühishetkede läbiviimiseks

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

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

 Õpetage Vaimuga.Palvetage, et saada õppetundide 
ettevalmistamisel juhatust, 
ja püüdke tugevdada oma 
tunnistust põhimõtetest, 
mida hakkate õpetama. 
See aitab teil õpetada 
Vaimuga.

Innustage lapsi õppima. 
Selle trükise eesmärk on 
aidata teil teada mitte 
ainult mida, vaid ka kui-
das õpetada ning kuidas 
innustada lapsi õppima. 
Evangeeliumi õpeta-
mine on tõhusam, kui peate igas tunnis 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 augusti 
kolmanda nädala ja novembri teise nädala 
õppetundidest.)

 2. Aidake lastel mõista. Et lapsed õpetust pare-
mini mõistaksid, kasutage nende kaasamiseks 
erinevaid õpetamismeetodeid: laule, rollimänge 
ja 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 
selles trükises esitatud 
näidisplaanid, kuidas 
õppetundi läbi viia. 
Ülejäänud nädalate kohta 
näidisplaanid puudu-
vad, kuid teemale on 
lisatud soovitusi tunni 
läbiviimiseks. Täienda-
ge neid enda mõtetega. 
Ideede leidmiseks tutvuge 
teiste trükises avaldatud 
õppetundide plaanidega. 

Viienda pühapäeva ühishetke kasutage varasemate 
õppetundide kordamiseks. Õppetundide planee-
rimisel ja tegevuste ettevalmistamisel võite saada 
Vaimult juhatust.

Valmistage õppetunnid ette koostöös muusika-
õpetajaga. Laulud aitavad õpetust kinnistada. 

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 ingliskeel
selt kodulehelt LDS.org 
Primary (Algühingu) alt.
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Ettevalmistus: Palveta
ge, et saada ühishetkedeks 
valmistudes juhatust ja 
otsige Vaimu mõjutust. 
Kui valmistute ja õpetate 
Vaimuga, 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 www.images.lds.org.

Õppekava 2014. aastaks

Üldõppekava
Lastetuba: Hoidke oma väikesi; Päikesekiired: 
Algühing 1; VÕ 4–7: Algühing 2; Ustavad 8–11: 
Algühing 6

Põhiõppekava
Päikesekiired: Algühing 1; VÕ 4–7: Algühing 2; 
Ustavad 8–11: Algühing 4

Mõne teema või selle osade õpetamisel võite enda-
le aeg-ajalt appi paluda õpetajaid ja nende klasse.

Vahetevahel on otstarbekas kutsuda Algühin-
gusse külalisesinejaid. Selleks vajate enne nende 
inimeste kutsumist oma piiskopi või koguduse 
juhataja luba.

Õppetundidega käivad kaasas mitmed õpeta-
misega seotud nõuanded, mis aitavad teil oma 
õpetamisoskust parandada. Lisatud on ka pildid, 
mis aitavad aru saada, kuidas mingi tegevus välja 
võiks näha. Kuigi õpetamisoskuse arendamine 
on tähtis, on teie isiklik vaimne ettevalmistus ja 
tunnistus need, mis kutsuvad Vaimu kinnistama 
neid õpetusi laste südamesse.

Lauluaeg
Muusika loob Algühingus harda meeleolu, õpetab 
evangeeliumi ja aitab lastel tunda Püha Vaimu 
mõju ja rõõmu, mida laulmine kaasa toob. 20 
minutit ühishetkest peaks olema pühendatud laul-
misele ja muusika õpetamisele. Sellest piisab, et 
õpetada lastele uut laulu ja aidata neil laulmisest 
rõõmu tunda.

Trükisele on lisatud uus laul, mille lapsed tänavu 
selgeks saavad õppida (vt lk 28–29). Lisaks sellele 
sisaldab trükis peatükki pealkirjaga „Kuidas kasu-
tada Algühingus muusikat,” milles on täiendavaid 
soovitusi lastele laulude õpetamiseks (vt lk 26–27).

Juhised sakramendikoosoleku ettekande läbiviimiseks

Sakramendikoosoleku lasteettekanne toimub 
piiskopi või koguduse juhataja juhtimisel aasta 
neljandas kvartalis. Kohtuge aasta alguses aegsasti 
piiskopkonna või koguduse juhatuse nõuandjaga, 
kes vastutab Algühingu tegevuse eest, ja tutvustage 
talle oma esialgset plaani. Kui parandused ja soovi-
tused on sisse viidud, paluge plaan kinnitada.

Ettekande koostamisel pidage silmas, et laste 
esitus haakuks igakuiste ühishetkede teemadega. 
Tehke aasta jooksul märkmeid laste kõnede ja 
kogemuste kohta ning kasutage neid võimaluse 
korral ettekandes ära. Vaagides, mida lapsed aasta 

teema kohta õpitust teistega jagada võiksid, püüd-
ke leida viise, kuidas aidata kogudusel keskendu-
da ettekantavale evangeeliumi õpetusele. Koosolek 
võiks lõppeda piiskopkonna või koguduse juhatu-
se liikme lühikese kokkuvõtva sõnavõtuga.

Ettekandeks valmistumisel pidage meeles järg-
mist:

•	Ärge	kulutage	ettekande	harjutamisele	üleliia	
õppetundide või perede aega.

•	Sakramendikoosolekul	ei	ole	kohane	kasu-
tada näitlikke abivahendeid, kostüüme ega 
 multimeediat.

Abimaterjalid: Täienda
vaid abimaterjale, nagu 
värvimislehekülgi, lugusid 
ja tegevusi, leiate ajakir
jadest „Sõbrake” ja „Lia
hoona”, lastetoa õpikust ja 
„Evangeeliumi kunstiraa
matust”. Kasutage neid 
oma õppetunni täiendami
seks. Vaadake ka Kiriku 
ingliskeelselt kodulehelt 
friend.lds.org ajakirjas 
Friend konkreetse teema 
kohta toodud materjalide 
loetelu. Neid materjale 
saate välja trükkida ja 
laste õpetamisel kasutada.
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Taevaisa valmistas mulle tee 
pöördumaks tagasi Tema juurde
„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et 
ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!” ( Johannese 3:16)
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu ning 
aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Ma olen Jumala laps ja võin ühel päeval saada Tema sarnaseks.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(vaadates pilte, lauldes laule ja lugedes pühakirju): 
Näidake lastele mitut pilti loomapoegadest ja 
küsige neilt, mis loom igast loomapojast kasvab 
(näiteks saab kassipojast kass). Näidake neile beebi 
pilti ja küsige, kelleks tema kasvab. Selgitage, et 
inimbeebi on millegi erilise poolest loomapoe-
gadest erinev. Paluge lastel kuulata, kelle lapsed 
me oleme, kui te laulate koos laulu „Olen Jumala 
laps”(KL, lk 58). Paluge ühel lapsel lugeda Laulud 
82:6 ja arutage, mida laul ja pühakirjasalm õpe-
tavad. Kirjutage tahvlile „Ma olen Jumala laps ja 

võin ühel päeval saada Tema sarnaseks” ja paluge 
lastel see valjusti ette lugeda.

Innustage lapsi õpitut rakendama (seda 
jagades): Paluge mõnel lapsel jagada teistega, 
kuidas nad tunnevad vanema armastust. Selgitage, 
et Taevaisa soovib, et me tunneksime ka Tema 
armastust. Selgitage, kuidas teie tunnete Jumala 
armastust enda vastu, ja paluge mõnel lapsel jaga-
da, kuidas nemad tunnevad Tema armastust enese 
vastu. Paluge lastel kuulata, mis sosistab meile Isa 
armastusest, kui te laulate koos laulu „Mu Isa elab, 
tean” (KL, lk 59).

2. nädal: Taevaisa andis Päästja ja teeb võimalikuks, et ma saan pöörduda 
tagasi Tema juurde.

Aidake lastel mõista (lepitusest rääkimine): 
Joonistage tahvlile sirge rada, mis viib paika ni-
mega „Igavene elu koos meie Taevaisaga”. Asetage 
raja algusesse inimese pilt. Selgitage, et see pilt tä-
histab kõiki meid ja me peame järgima seda rada, 
et jõuda tagasi Taevaisa juurde. Selgitage lastele, 
et me ei suuda ise Teavaisa juurde tagasi pöördu-
da. Kustutage osa rajast ja küsige: „Mis aitab meil 
rada mööda edasi minna?” Paluge ühel lapsel ette 
lugeda kolmas usuartikkel. Näidake pilti Kristu-
sest Ketsemani aias ja rääkige lühidalt lepitusest. 
Selgitage lastele, et Kristuse lepitus on kui sild, 
mis aitab meil tagasi Taevaisa juurde pöörduda; 
kui me parandame meelt ja peame käske, võime 
taas koos Temaga elada. Joonistage tahvlile sild ja 
pange inimese pilt raja lõppu. Paluge lastel jagada 
oma tundeid Jeesuse Kristuse ja Tema lepituse 
kohta. Kui aeg lubab, laulge laulu „I Lived in Hea-
ven” (Ma elasin taevas) (CS, lk 4).

3. nädal: Jeesus Kristus on minu täiuslik eeskuju, keda järgida.

Tutvustage õpetust (näidete arutamine): 
Küsige: „Kes on näidanud meile head eeskuju?” 
Kirjutage ise või laske ühel lapsel kirjutada tahv-
lile vastused, sealhulgas Jeesus Kristus. Selgitage, 
et kõik need inimesed on näidanud meile head 

eeskuju, kuid ainult Jeesus oli täiuslik eeskuju. 
Rääkige lastele, et Ta „käis mööda maad head 
tehes” (Apostlite teod 10:38) ja näitas oma armas-
tust teisi teenides ning Ta soovib, et me järgiksime 
Tema eeskuju.

Laul: „He Sent His 
Son” (Ta saatis oma 
Poja)
(CS, lk 34–35)

Kutsuge osalema: 
Lapsed tunnevad end 
olulisena, kui nad õppi
mises osalevad. Alati, kui 
võimalik, kutsuge lapsi 
tahvlile kirjutama või 
pühakirju lugema, selle 
asemel, et seda ise teha.

Muusika kasutami-
ne ja soovitused selles 
juhises toodud laulude 
õpetamiseks võib leida 
lehekülgedel 26–27.
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Õpetage Vaimuga: 
Ühishetkeks valmis
tudes paluge juhatust 
ja otsige Vaimu. Kui 
valmistate ette ja õpetate 
Vaimuga, kinnitab Tema 
teie õpetuse õigsust.

Nõuanne: Rollimängudes 
ei peaks lapsed kunagi 
Päästjat mängima.

Aidake lastel mõista (lugude kuulamine ja piltide joonistamine) Enne Algühingut paluge neljal täis-
kasvanul valmistuda, et tulla ja lühidalt arutada ühe järgmise pildi ja pühakirja üle ning rääkida, kuidas 
me võime järgida Jeesuse eeskuju.

Klassi õpetajad 
 saavad aidata läbi 
viia rühma arutelusid, 
innustada  osalemist ja 
hoida aupaklikust.

Johannese 13:14–15 Matteuse 5:1–2 Luuka 15:4 3. Nefi 17:1–10

Jagage lapsed nelja rühma ja määrake üks täis-
kasvanu iga rühma juurde. Paluge lastel kuulata, 
kuidas täiskasvanu Päästjast räägib, ja laske neil 
paberile joonistada või kirjutada, kuidas nad Jee-
suse eeskuju järgivad. Paluge, et igast rühmast üks 
laps jagaks õpitut ülejäänud lastega.

Innustage lapsi õpitut rakendama (laulu 
laulmine): Laulge laulu „Kui Jeesus ma olla 
püüan” (Liahoona, aprill 2012, lk 64–65). Paluge 
lastel järgmisel nädalal Jeesuse eeskuju järgida ja 
olla valmis järgmises tunnis oma tegevustest aru 
andma.

4. nädal: Ma võin naasta Taevaisa juurde, kui järgin Jeesust Kristust.

Tutvustage õpetust (kordamine): Joonistage 
tahvlile rada 2. nädala õpetusest. Küsige las-
telt, kes võimaldab meil Taevaisa juurde tagasi 
pöörduda. Paluge mõnel lapsel rääkida, kuidas 
nad eelmisel nädalal Kristuse eeskuju järgisid. 
Kutsuge neid rääkima teistest viisidest, kuidas 
nad saavad Jeesust järgida (nagu ristitud saamine, 
palvetamine ja käskudest kinnipidamine). Kirjuta-
ge vastused tahvlile.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo kuulamine): 
Jutustage lugu, kuidas Jeesus kutsus apostlid 
(vt Matteuse 4:18–22) ja paluge lastel liigutusi 
kaasa teha. Näiteks: „Peetrus ja Andreas teenisid 
elatist kalapüügiga. Ühel päeval, kui nad oma 
võrgud Galilea järve heitsid, (heida võrke) nägid 
nad Naatsareti Jeesust. Nad kuulsid Teda ütlemas 
(pane käsi kõrva juurde): „Järgnege mulle.” Kuigi 
Peetrusel ja Andreasel oli töö pooleli, (tõmba võrke), 
jätsid nad koheselt oma võrgud sinnapaika (viska 
võrgud maha), ja järgnesid Talle (sammu kohapeal). 
Jaakobus ja Johannes olid teises paadis ja paran-
dasid võrke (paranda võrke). Jeesus kutsus neid ja 
nad jätsid võrgud sinnapaika ning järgnesid Talle 
(sammu kohapeal).” Küsige lastelt, kas nemad jätak-
sid oma tegevuse pooleli, kui Päästja ütleks neile: 

„Järgnege mulle.” Laske igal klassil näidata teistele 
lastele ette üks kujuteldav tegevus, nagu ujumi-
ne või mänguasjadega mängimine. Paluge neil 
tegevus pooleli jätta ja kohapeal sammuda, kui 
nad kuulevad sõnu „Järgnege mulle”. Iga tegevuse 
ettenäitamise ajal tõstke üles Jeesuse Kristuse pilt 
ja öelge õrnal häälel: „Järgnege mulle.”

Innustage lapsi õpitut rakendama (näidete 
arutamine): Paluge lastel ütelda, mil viisil saavad 
nad järgida Jeesust Kristust tänapäeval. Näiteks 
võiksid nad kuuletuda vanema kutsele perepalvet 
teha või õpetaja palvele olla aupaklik.
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Taevaisal on oma laste jaoks plaan
„Oo, kui suurepärane on meie Jumala plaan!” (2. Nefi 9:13)
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu ning 
aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Taevaisal on oma laste jaoks plaan.

Tutvustage õpetust (õpetuse ütlemine): Kutsuge 
kolm last klassi ette. Laske esimesel ütelda: 

„ Taeva  isal,” teisel: „on plaan” ja kolmandal: „oma 
laste jaoks.” Jagage lapsed kolme rühma ja laske 
igal rühmal püsti seista ja kolme klassi ees seisva 
lapse kui rühma juhi abiga korrata oma osa 
lausest. Korrake seda mitu korda, nii et iga rühm 
saaks öelda iga fraasi.

Aidake lastel mõista(pühakirjade lugemine): 
Selgitage, et enne sündi elasime me taevas koos 
oma taevaste vanematega. Taevaisa soovis, et me 
saaksime rohkem Tema sarnaseks ja tutvustas 
meile plaani. Jagage tahvel kolmeks ja kirjutage 
osade peale „Surelikkusele eelnev elu,” „Surelik 
elu” ja „Elu pärast surma”. Arutage lühidalt iga 
osa (vt Usule truu: Evangeeliumi teatmik 2005, lk 

133–136). Jagage lapsed väikestesse rühmadesse 
ja andke igale rühmale üks või enam järgmistest 
pühakirjakohtadest: 1 Moosese 1:1; Alma 12:24; 
Alma 34:32; Alma 40:12; ÕL 76:62; Moosese 4:2; 
Aabrahami 3:22–23. Paluge igal rühmal lugeda 
ette oma pühakirjakoht, seletada teistele lastele, 
millest nende koht räägib ja kirjutada pühakirja-
viide tahvlile õige pealkirja alla.

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide 
joonistamine): Andke igale lapsele kolmeks osaks 
jaotatud paber. Paluge neil joonistada midagi, mis 
esindab Jumala plaani iga osa (surelikkusele eel-
nev elu, surelik elu ja elu pärast surma). Julgusta-
ge neid näitama enda joonistust kodus oma perele. 
Laulge koos laulu „I Will Follow God’s Plan” (Ma 
järgin Jumala plaani) (CS, lk 164–165).

2. nädal: Taevaisa käskis Jeesusel Kristusel luua maailm Tema lastele 
koduks.

Aidake lastel mõista (piltide arutamine): 
 Selgitage, et osana Taevaisa plaanist pidime me 
Tema juurest lahkuma. Sellepärast käskis Taevaisa 
Jeesusel Kristusel meile maailm luua. Pange 
klassi tuppa mõned pildid Taevaisa loodust (nt 
päike, kuu, vesi, taimed ja loomad). Valige välja 

üks laps, kes pildi tahvlile asetab. Arutage, miks 
see loodu meie jaoks tähtis on. Jätkake, kuni kõik 
pildid on tahvlile asetatud. Paluge lastel kuulata, 
mispärast need asjad loodi, kui keegi loeb ette ÕL 
59:18–19.

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide 
joonistamine): Andke igale lapsele paber ja paluge 
joonistada üks nende lemmikutest Taevaisa 
loodud nähtustest. Laulge „My Heavenly Father 
Loves Me” (Mu Taevaisa armastab mind) (CS, lk 
228–229).

Laul: „I Will Follow 
God’s Plan” (Ma järgin 
Jumala plaani)
(CS, lk 164–165)

Näitlikud abimaterja-
lid: Lapsed reageerivad 
hästi näitlikele abivahen
ditele. Kaaluge erinevate 
näitlike abivahendite, 
näiteks esemete, tahvli
joonistuste, sõnaribade, 
piltide ja nukkude 
kasutamist  
(vt TNGC, lk 89–90).
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3. nädal: Minu keha on loodud Jumala kuju järgi.

Tutvustage õpetust (peegelpildi vaatamine): 
Näidake mõnele lapsele peeglit ja laske neil kirjel-
dada, mida nad näevad (silmad, kõrvad, suu jne). 
Selgitage, et see, mida nad nägid on nende „kuju”. 
Paluge lastel kuulata, kelle kuju järgi meid loodi, 
kui keegi loeb ette 1. Moosese 1:27. Selgitage, et 
Jumalal on silmad, kõrvad, suu, jne ja sellepärast 
on need ka meil. (Nooremate laste puhul laske 
neil liigutada või katsuda erinevaid kehaosi, sel 
ajal kui seletate, et need on ka Jumalal.)

Innustage lapsi õpitut rakendama (mängu 
mängimine): Joonistage või kirjutage kandilise 
klotsi või paberkuubiku igale küljele erineva keha-
osa nimi. Paluge lastel seda üksteisele edasi anda, 
kui nad kuulavad või laulavad laulu „Issand andis 
mulle templi” (KL, lk 62). Jätke muusika äkitselt 
seisma ja laske klotsi hoidval lapsel seda veere-
tada. Küsige: „Kuidas soovib Taevaisa, et sa seda 
kehaosa kasutad ja selle eest hoolitsed?” Jätkake, 
kuni on aega.

4. nädal: Valikuvabadus on võime ise otsustada.

Tutvustage õpetust (näitlikustav õppetund): 
Tooge klassi mitu eset, mille vahel lapsed võivad 
valida. Näiteks võite tuua kaht eri sorti puuvilja, 
pastaka ja pliiatsi või kaks erinevat kinga. Paluge 
mõnel lapsel üks ese valida. Selgitage, et võimet 
ise valida kutsutakse valikuvabaduseks.Meil on 
vabadus ise valida, kuid igale valikule järgneb 
tagajärg.

Aidake lastel mõista (pühakirja lugemine): 
Jutustage lastele, et kui me olime vaimud surelik-
kusele eelnevas elus, kasutasime me oma valiku-
vabadust, et teha õige valik. Me kõik otsustasime 
järgida Taevaisa plaani. Paluge kellelgi lugeda 
2. Nefi 2:27. Arutage, mida pühakirjad ütlevad 
Jeesuse Kristuse järgimise ja mitte järgimise vali-
ku tagajärgede kohta.

Innustage lapsi õpitut rakendama (rolli
mäng): Laske igal klassil mängida rollimängu, 
milles nad võivad kasutada oma valikuvabadust, 
et käsku järgida. (Näiteks võivad nad mängida 
oma vanemate sõna kuulamist või sõbraga mängu-
asja jagamist.) Laske teistel lastel arutada nende 
valikute heade tagajärgede üle.

Laste kaasamine 
annab neile või
maluse õppimises 
aktiivselt osaleda.

Ettevalmistus: Ühishet
kede planeerimisel lugege 
esiteks läbi kõik selle kuu 
õpetused. Seejärel organi
seerige planeeritud 
tegevused vastavalt ajale ja 
teie Algühingu vajadustele. 
Näiteks võite te õpetada 
pool pikemast õpetusest 
ühel nädalal ja lõpetada 
järgmisel nädalal või teha 
lühemaid tegevusi uuesti,  
et aidata lastel korrata.
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Klõpsake siia, et näha paberkuubikut.

Kuidas peaksin ma hoolitsema oma silmade  eest või neid  kasutama?

Kuidas peaksin ma hoolitsema oma kõrvade  eest või neid  kasutama?

Kuidas peaksin ma hoolitsema oma  suu  eest või  seda kasutama?

Kuidas peaksin ma hoolitsema oma mõistuse eest või  seda kasutama?

Kuidas peaksin ma hoolitsema oma käte  eest või neid  kasutama?

Kuidas peaksin ma hoolitsema oma jalgade  eest või neid  kasutama?

Kuidas peaksin ma 

hoolitsema oma 
mõistuse 

eest või seda 
kasutama?

Kuidas peaksin ma 

hoolitsema oma 

käte  

eest või neid  

kasutama?

Kuidas peaksin ma  
hoolitsema oma  

kõrvade  
eest või neid  

kasutama?



Jeesus Kristus on meie Päästja
„Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks”  
(1. Johannese 4:14).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu ning 
aidata neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Ma võin saada tunnistuse Jeesusest Kristusest

Tutvustage õpetust (loo kuulamine): Jutustage 
järgmine lugu: „Kui president James E. Faust oli 
laps, nägi ta halba und ja ärkas nuttes üles. Tema 
vanaema kallistas teda, lohutas teda ja ütles, et 
midagi halba ei juhtu, sest Jeesus Kristus valvab 
nende üle. Poiss läks rahus magama tagasi, tundes 
kindlust, et Jeesus meie üle valvab.” Ütelge lastele, 
et see kogemus aitas president Faustil saada 
tunnistuse Jeesusest Kristusest (vt „A Growing 
Testimony”, Ensign, nov 2000, lk 53).

Aidake lastel mõista (mängu mängimine): Val-
mistage 10 sõnariba, mis kirjeldavad, kuidas võib 
saada tunnistuse, ja mõned, mis kirjeldavad asju, 
mis ei aita tunnistuse saamisele kaasa (näidissõna-
ribad on saadaval veebilehel sharingtime.lds.org). 
Asetage põrandale pikk nöör või pael, milles on 10 
sõlme. Paluge ühel lapsel seista nööri ühes otsas 
ja hoida silti, millele on kirjutatud: „tunnistuse 
Jeesusest Kristusest.” Kutsuge teine laps seisma 
nööri teises otsas sildiga, millele on kirjutatud: 

„Ma võin saada.” Laske ühel lapsel valida sõnariba 
ja see valjusti ette lugeda. Kui see kirjeldab midagi, 
mis aitab meil tunnistust saada, lase lapsel, kes 
hoiab „Ma võin saada” silti, astuda edasi järgmise 
sõlme juurde, kui see ei aita tunnistust saada, 
siis jäägu sildiga laps paigale. Korrake, kuni laps 
jõuab nööri lõppu. Laske kõigil ütelda: „Ma võin 
saada tunnistuse Jeesusest Kristusest.” Selgitage, 
et meie tunnistused ei lakka kunagi kasvamast. 
Kui me jätkuvalt Jeesust Kristust järgime ja kogu 
elu jooksul õigeid valikuid teeme, kasvab meie 
tunnistus aina tugevamaks.

2. nädal: Läbi Jeesuse Kristuse lepituse võin ma meelt parandada ja oma 
patud andeks saada.

Tutvustage õpetust (pühakirjade arutamine): 
Näidake pilti Jeesusest Kristusest Ketsemani aias 
ja korrake lühidalt õpetust lunastusest 
(vt Luuka 22:39–44). Laske kellelgi lu-
geda ÕL 19:16 ja paluge lastel kuulata, 
mida nad peavad tegema, et nautida 
lepituse õnnistusi.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo 
kuulamine): Jutustage lugu Alma noo-
remast ja kutsuge lapsi tegema teiega 
kaasa liigutusi, mis looga kaasas käivad. 
Järgnev on näide: „Alma noorem tegi 
halbu valikuid (tehke kurja nägu). Ta 
püüdis koos sõpradega Kirikut hävita-
da. Ühel päeval tuli ingel neid peatama. 
Alma kartis (mängige kartmist). Ta kartis 
nii väga, et kukkus maha, nagu oleks ta 
surnud (mängige surnut). Ta tundis nii 
suurt kahetsust oma pattude pärast, et 
ei suutnud ennast kolm päeva liigutada 
(ärge liigutage). Viimaks meenus talle, 

et Jeesus Kristus oli tema pattude eest tasunud 
ehk need lepitanud. Kui ta mõtles, mida Jeesus 

Laul „Oi, Jeesuse 
halastuses leian  
varju ma”
(Kiriku lauluraamat, lk 22)

märts

Rollimängud annavad võimaluse kaasata kõiki lapsi.
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Sõnaribad leiad siit.

Ma võin saada

tunnistuse 

Jeesusest 
Kristusest



Nõuanne:  Ühishetke 
 planeerides võtke   
arvesse, kui palju aega 
teil on. Näiteks 3. nädala 
tegevuses paluge igal 
külalisesinejal kõneleda 
umbes kaks minutit. Võite 
kutsuda vähem külalis
esinejaid, et neil kõnelemi
seks rohkem aega oleks.

oli teinud, tundis ta suurt rõõmu (hüpake rõõmust). 
Alma parandas meelt ja temast sai suur prohvet, 
kes õpetas inimestele Jeesusest Kristusest” (vt 
Alma 36).

Innustage lapsi õpitut rakendama ( arutamine): 
Arutage lühidalt järgmiseid meeleparanduse 
põhimõtteid: (1) mõistad, et tegid midagi valesti, 
(2) tunned kurbust oma patu pärast, (3) tunnistad 
üles Taevaisale, (4) heastad kahju ja (5) ei tee seda 
enam.

3. nädal: Jeesus Kristus tõusis üles ja ka mina tõusen üles.

Tutvustage õpetust (laulu laulmine): Laulge 
koos laulu „Did Jesus Really Live Again?” (Kas 
Jeesus tõesti elas taas). (CS, lk 64) või „Jesus Has 
Risen” (Jeesus on üles tõusnud) (CS, lk 70). Paluge 
ühel lapsel selgitada, mida see laul õpetab. Rääki-
ge lastele, et kuna Jeesus Kristus tõusis üles, tõu-
seme ka meie kõik üles. Hoidke käes pühakirju ja 
selgitage, et me teame Jeesuse Kristuse ülestõus-
misest, kuna me saame seda pühakirjadest lugeda. 
Selgitage, et kuigi me ise ei ole ehk ülestõusnud 
Kristust näinud, on Teda näinud teised, kes on 
meile sellest rääkinud.

Aidake lastel mõista (külalisesinejate  kuulamine): 
Paluge mõnel täiskasvanud koguduse liikmel 
ühishetkest osa võtta ja iseloomustada lastele üht 
järgmistest ülestõusnud Kristuse tunnistajatest: 
Maarja Magdaleena (vt Johannese 20:1–18), Too-
mas (vt Johannese 20:19–29), nefilane (vt 3. Nefi 
11:1–17; 17) ja Joseph Smith (vt JSA 1:11, 14–17; 
vt ka ÕL 76:22–24). Paluge neil liikmetel jagada 
pühakirjalugu ning tunnistada Kristuse ülestõus-
misest.

4. nädal: Ma näitan austust Päästja vastu, kui ma olen aupaklik.

Aidake lastel mõista (piltide vaatamine): 
Näidake pilte pühadest paikadest, nagu Ketse-
mani aed, Jeesuse hauakamber, Püha metsasalu, 
tempel ja kogudusehoone. Pilte näidates küsige: 

„Miks on see koht püha või eriline? Kuidas sa seal 
olles käituksid?” Arutage, mis on aupaklikkus ja 
kuidas näitab aupaklik käitumine meie armastust 
ja austust Päästja vastu. Selgitage, et kui me oleme 
aupaklikud, võime end tunda Talle lähedastena.

Innustage lapsi õpitut rakendama (näidete 
leidmine): Kirjutage tahvlile sõnad aupaklik ja 
mitte aupaklik. Jagage lapsed mitmesse rühma. 
Andke igale rühmale väikesed paberid ja paluge 
neil kirjutada igale paberile midagi, mis näitab 
 kirikus aupaklikkust ja midagi, mis ei näita. 
 Laske igal rühmal paberid ühekaupa ette lugeda. 
Paluge lastel käed kokku panna, kui loetud näide 
on aupaklikkusest, või oma sõrmi liigutada, kui 
see ei ole aupaklikkusest. Seejärel paluge ühel 
rühma liikmel paber tahvlile õige pealkirja alla 
panna.

Mängud: Sobilikud 
mängud aitavad säilitada 
Algühingus aupakliku 
õhkkonna. Mängud toovad 
õpetusse vaheldust ja 
annavad lastele võima
luse üksteisega suhelda. 
Samuti kinnitavad need 
lõbusal viisil evangeeliumi 
põhimõtet, mida õpetate.
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Perekond on Jumala plaanis  
kesksel kohal
„Abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning perekond on kesksel kohal Looja 
plaanis Tema laste igavese saatuse suhtes” (Perekond: Läkitus maailmale).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja kuidas ma 
saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Perekond on Jumala plaanis kesksel kohal.

Tutvustage õpetust (puuduolevate sõnade 
leidmine): Enne Algühingu tunni algust kinnita-
ge kahe tooli alla sõnad perekond ja kesksel kohal. 
Kirjutage tahvlile järgmine lause: „__________ 
on __________ Jumala plaanis.” Paluge las-
tel vaadata oma toolide alla, et leida puuduvad 
sõnad. Laske neil, kes sõnad leiavad, panna need 
tahvlile õigesse lünka. Paluge lastel üheskoos 
lauset  lugeda.

Aidake lastel mõista (perekondadest rääkimi
ne ja laulu laulmine): Selgitage, et kesksel kohal 
tähendab, et sellel on Jumala plaanis vajalik osa. 
Paluge lastel näppude peal näidata, mitu liiget on 
nende peres, ja arutage, kuidas igaüks on pere osa. 
Laulge laulu „Igavene pere” (Liahoona, apr 2013).

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide 
joonistamine): Paluge lastel joonistada suur ring ja 
selle keskele pilt oma perest. Innustage lapsi joo-
nistusi koju kaasa võtma ja õpetama oma perele, 
et perekond on Jumala plaanis kesksel kohal.

2. nädal: Vanematel on perekonnas tähtsad kohustused.

Tutvustage õpetust (laulmine): Paluge lastel 
mõelda oma lemmiku Algühingu laulu peale. 
Öelge, et kui te kolmeni loete, tõusku kõik püsti ja 
laulgu korraga igaüks oma laulu. Lugege  kolmeni 
ja laske neil laulda. Peatage laulmine ja laske 
 muusikajuhatajal juhatada neid kõiki sama laulu 
laulmisel. Märkige ära, et ilma muusikajuhata-
jata oli nende seas segadus. Selgitage, et ka meie 
kodudes valitseks segadus, kui Taevaisa ei oleks 
vanematele andnud tähtsat kohustust perekonda 
juhtida.

Aidake lastel mõista (vanema rolli arutamine): 
Kutsuge kaks poissi ja kaks tüdrukut klassi ette. 
Andke igaühele rekvisiit, mis esindab üht perelii-
get (isa, ema, poega ja tütart). Seiske „isa” kõrvale 
ja selgitage, et isa kohus on olla oma pere patriarh 
ja peret juhatada, pere vajaduste eest hoolitseda ja 
peret kaitsta. Paluge lastel tuua näiteid, mida isad 
teevad, et neid rolle täita, ja paluge „isal” nende 
öeldut viipeid kasutades ette näidata. Seiske „ema” 
kõrvale ja selgitage, et ema kohus on pere eest 
hoolitseda. Paluge lastel tuua näiteid, mida emad 
teevad, et neid rolle täita ja palu „emal” nende 
öeldut viipeid kasutades ette näidata. Öelge 
lastele, et mõlemal vanemal on kohustus näidata 

Laul: „The Family Is 
of God” (Perekond on 
Jumalast)
(lk 28–29 selles juhises)

Nõuanne: Perekondadest 
õpetades arvestage iga 
lapse perekondliku olu
korraga. Julgustage kõiki 
lapsi elama vääriliselt 
ja valmistuma, et ühel 
päeval võiks neil endal 
olla igavene perekond.

aprill

Laste kaasamine näitlikesse 
õppetundidesse köidab laste tähelepanu 

ja valmistab neid õppimiseks ette.
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Näidake üles armas-
tust: Näitamaks oma 
õpilaste vastu armas
tust, tehke neile siiraid 
komplimente, täpsustades 
seda, mida nad tunnis 
hästi on teinud. Selle 
asemel, et öelda pelgalt 
„tubli” või „aitäh”, öelge: 
„Aitäh, et rääkisid meile 
loo oma perekonnast!”

head  eeskuju ja õpetada evangeeliumi. Andke 
igale klassile midagi, mis sümboliseerib, kuidas 
vanemad saavad oma peret õpetada (näiteks 
pühakirjad, pereõhtu käsiraamat või pildid perest, 

kes koos sööb, palvetab või töötab). Kutsuge igast 
klassist üks laps rääkima sellest, kuidas vanemad 
saavad seda eset kasutada, et oma perekonda 
aidata.

3. nädal: Lastel on kohustus oma vanemate sõna kuulata.

Tutvustage õpetust (pühakirja lugemine): 
Enne Algühingut peitke ära paberitükk, millele 
on kirjutatud Efeslastele 6:1. Paluge ühel lapsel 
püsti seista ja juhatage ta peidetud paberi juurde. 
Te võite näiteks ütelda: „Astu kolm suurt sammu 
edasi. Astu kuus sammu vasakule.” Kui laps on 
paberi üles leidnud, laske kõigil lastel see salm 
pühakirjadest üles otsida ja paluge ühel lapsel see 

valjusti ette lugeda. Selgitage, et „Issandas” tähen-
dab „tehes seda, mis on õige”.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo arutamine): 
Jutustage lugu, kuidas Lehhi saatis oma pojad 
vaskplaatide järele (vt 1. Nefi 3–4). Korrake lugu 
küsides: „Kes olid selles loos lapsed? Kes oli lap-
sevanem? Mida lapsevanem teha palus? Kas seda 
palvet oli kerge täita? Mis juhtus, kui lapsed olid 
oma vanemale kuulekad?”

4. nädal: Ma saan näidata armastust iga pereliikme vastu.

Aidake lastel mõista (arvamismängu mängi
mine ja laulu laulmine): Andke vihjeid järgmiste 
pereliikmete kohta ja paluge lastel oma nina 
puudutada, kui nad teavad, kas sa kirjeldad isa, 
ema, venda, õde, vanaema, vanaisa, onu, tädi või 
nõbu. Näiteks võivad vihjed tädi kohta olla: „Ma 
olen tüdruk. Ma kasvasin üles koos sinu isaga. Ma 
olen sinu nõo ema.” Kui lapsed on õige pereliikme 
ära arvanud, andke ühele lapsele ese, mis esindab 
seda isikut, ja paluge lapsel klassi ette minna. 
Selgitage, et igas perekonnas ei ole alati kõiki neid 
pereliikmeid ja kuigi kõik pered on erinevad, on 
neil kõikidel üks asi ühine:– armastus. Laulge 
koos laulu „A Happy Family” (õnnelik perekond) 
(CS, lk 198).

Innustage lapsi õpitut rakendama (perekon
dadest rääkimine): Laske lapsel hoida maja pilti. 
Paluge mõnel lapsel nimetada selles majas elavaid 
pereliikmeid ja viise, kuidas nad nende vastu ar-
mastust välja näitavad. Paluge teisel lapsel esimese 
kõrvale seista ja hoida ühe teise maja pilti. Küsige: 

„Kellel on pereliikmeid, kes elavad nende lähedal? 

Kuidas te nende vastu armastust näitate?” Lõpuks 
paluge kolmandal lapsel hoida maja pilti ja seista 
teistest kaugel eemal. Küsige: „Kas teist kellelgi on 
pereliikmeid, kes elavad teist kaugel?” Arutage vii-
side üle, kuidas lapsed saavad näidata armastust 
nende pereliikmete vastu. Julgustage lapsi valima, 
mil viisil järgmise nädala jooksul oma pereliikme-
te vastu armastust näidata.
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Perekondi õnnistatakse, kui nad 
järgivad prohvetit
„Et te mäletaksite sõnu, mida pühad prohvetid enne on rääkinud” (2. Peetruse 3:2).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu ja aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja kuidas ma 
saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jumal räägib meile prohvetite kaudu.

Tutvustage õpetust (sõnumi sosistamine): 
Sosistage ühele lapsele kõrva: „Jumal räägib meile 
prohvetite kaudu.” Paluge tal see järgmisele lapsele 
edasi sosistada ja jätkake, kuni kõik lapsed on 
kuulnud sõnumit. (Suurtes Algühingutes võite 
seda teha väikestes rühmades.) Paluge viimasel 
lapsel püsti tõusta ja sõnum kõva häälega välja 
öelda. Märkige ära, et just nagu lapsed andsid 
sõnumi üksteisele edasi, palub Jumal prohvetitel 
Tema eest rääkida (või sõnumeid tuua).

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine ja 
teiste õpetamine): Näidake lastele Noa pilti. Jagage 
lapsed nelja rühma. Andke igale rühmale üks 
järgmistest pühakirjakohtadest: Mooses 8:20–26; 

1. Moosese 6:13–17; 
1. Moosese 6:18–22; 
1. Moosese 7:7–12. 
Paluge igal rühmal 
lugeda neile määra-
tud pühakirjakohta 
ja siis kordamööda 
õpitust teistele 
lastele rääkida. 
Küsige lastelt, mis 
nende arvates juhtus inimestega, 
kes järgisid Noa sõnumit, ja nendega, kes seda 
ei  järginud (vt 1. Moosese 7:23). Tunnistage, et 
Jumal kõneleb meile oma prohvetite kaudu ja kui 
me neid  järgime, siis hoitakse meid ohu eest.

2. nädal: Pühakirjade prohvetid on minu perele eeskujuks.

Tutvustage õpetust (eeskuju järgimine): Plaksu-
tage lihtsat rütmi ja paluge lastel seda teie eeskuju 
järgides korrata. Arutage, mis on eeskuju. Selgi-
tage, et pühakirjade prohvetid on meile kõigile 
eeskujuks.

Aidake lastel mõista ja rakendada (püha
kirjade lugemine): Jagage lapsed rühmadesse. 
Andke täiskasvanule igas rühmas üks järgnevatest 
sõnaribadest ja paluge neil sõnaribadele kirjutatud 
pühakirjakohad oma rühma lastele ette lugeda:

Ristija Johannes: ÕL 84:27–28 (sai ristitud)

Alma noorem: Moosia 27:23–24 (parandas meelt)

Joosua: Joosua 24:15 (teenis Issandat)

Kuningas Benjamin: Moosia 2:17–18 (teenis teisi)

Lehhi: 1. Nefi 1:5 (palvetas)

Nefi: 1. Nefi 3:7 (pidas kinni käskudest)

Jeredi vend: Eteri 3:9 (omas usku)

Paluge lastel kuulata, mida prohvet tegi, et ees-
kujuks olla. Paluge igal rühmal mõelda välja oma 
prohveti kohta salm, mida saaks laulda viisil „Fol-
low the Prophet” (Prohvetit järgi) (CS, lk 110–111), 
ja laske neil jagada oma salmi teiste lastega.

3. nädal: Minu pere saab õnnistusi, kui me järgime prohvetit.

Tutvustage õpetust (juhiste järgimine): Valmis-
tage sõnariba, millel on kirjas: „Minu pere saab 
õnnistusi, kui me järgime prohvetit”, ja peitke see 
enne Algühingu algust klassis ära. Kutsuge ühte 
last teie juhiste järgi sõnariba üles leidma. Selgita-
ge, et just nagu laps järgis juhiseid, võib meie pere 
järgida prohveti juhiseid. Paluge lastel sõnariba 
koos lugeda.

Aidake lastel mõista (kõnelejate kuulamine): 
Võtke nädala sees ühendust mõne perega ja palu-
ge neil tulla Algühingusse ning rääkida, kuidas 
prohvetile kuuletumine on nende peret õnnista-
nud.

Õpetuse kordamine: 
Sellel kuul õpivad lapsed 
erinevaid pühakirja
lugusid, mis näitavad, 
kuidas peresid õnnis
tatakse, kui nad proh
vetit järgivad. Kaaluge 
võimalust kutsuda lapsi 
iga nädal õpetust ütlema.

Laul: laul vabal valikul 
Kiriku lauluraamatust 
või lastelaulude 
hulgast (Children’s 
Songbook või Kiriku 
ajakirjad)
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Näidake armastust: 
„Kui me suhtume armas
tusega neisse, keda 
õpetame, oleme üheskoos 
Vaimule vastuvõtliku
mad.” (Vt TNGC, lk 31) 
Teie armastus laste vastu 
kasvab, kui palvetate 
nende eest, õpite tundma 
nende huvisid ja muresid, 
kutsute neid nimepidi ja 
kuulate tähelepanelikult.

Innustage lapsi õpitut rakendama (laulmine 
ja arutamine): Näidake praeguse prohveti pilti ja 
selgitage, et meid juhib tänapäeva prohvet ja meid 
õnnistatakse, kui me teda kuulame ja järgime. 
Laulge „Quickly I’ll Obey” (Kiirelt ma kuuletun) 

(CS, lk 197), muutes esimest rida: „Kui prohvet 
ütleb mulle.” Tutvustage soovitusi ja nõuandeid, 
mida prohvet andis viimasel üldkonverentsil. 
Paluge mõnel lapsel jagada, kuidas selle juhatuse 
järgimine nende peret õnnistab.

4. nädal: Prohvet kõneleb meile üldkonverentsil.

Tutvustage õpetust (piltide vaatamine): Paluge 
lastel püsti tõusta, kui nad teavad, kes Kirikut 
juhib. Näidake prohveti pilti ja küsige lastelt, mis 
tema nimi on. Selgitage, et Jumal kõneleb meile 
tema kaudu. Näidake Konverentsikeskuse pilti. 
Öelge lastele, et üldkonverentside ajal kõneleb 
prohvet meile sellest hoonest.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo arutamine): 
Öelge lastele, et Jumal on alati rääkinud oma 
rahvaga prohvetite kaudu. Näidake kuningas 
Benjamini pilti ja jutustage lugu pühakirjakohast 
Moosia 2:1–8. Paluge lastel lugu näidelda. Tuleta-
ge lastele meelde, et kuningas Benjamin kõneles 

tornist ja seejärel kirjutati ta kõne üles, et kõik 
saaksid seda lugeda. Paluge lastel võrrelda kunin-
gas Benjamini lugu sellega, mis toimub üldkonve-
rentsi ajal tänapäeval.

Lihtsate esemete või kostüümide kasutamine võib edendada 
Algühingu tundi ja köita laste tähelepanu.
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Preesterluse talitused ja templitöö 
õnnistavad minu perekonda

„Mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas” (Matteuse 18:18).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu ja aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja kuidas ma 
saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Preesterluse talitused õnnistavad ja tugevdavad minu perekonda.

Tutvustage õpetust (laulu laulmine): Paluge 
lastel kuulata ja leida laulus midagi, mis õnnis-
tab nende perekonda, kui te laulate koos teise 
salmi laulust „Love Is Spoken Here” (Armastus 
on kõneks siin) (CS, lk 190–191). Selgitage, et 
preesterluse talitused võivad perekondi õnnistada 
ja tugevdada.

Aidake lastel mõista (piltide arutamine): Jagage 
lapsed rühmadesse ja andke igale rühmale pilt 
ühest preesterluse talitusest. Paluge igal rühmal 
mõelda välja paar vihjet, mis aitaksid teistel pildil 
näidatud talitust ära arvata (näiteks: „See talitus 
toimub kirikus igal pühapäeval”). Laske igal rüh-
mal oma vihjeid öelda ja teistel lastel mõistatada, 
millist preesterluse talitust nad kirjeldavad. Kui 
nad on vastuse ära arvanud, asetage pilt tahvlile ja 
arutage, kuidas see talitus meid õnnistab.

Innustage lapsi õpitut rakendama (kogemuste 
jagamine): Paluge lastel rääkida kodus oma perega, 
millal preesterluse talitused on nende elu õnnista-
nud ja tugevdanud. 

2. nädal: Tänu templitele võivad pered olla igavesti koos.

Tutvustage õpetust(laulu laulmine): Näidake 
lastele teie elukohale kõige lähema templi pilti. 
Kutsuge neid laulma esimest salmi laulust „I Love 
to See the Temple” (Mul meeldib näha templit) 
(CS, lk 95). Märkige ära fraas: „Kord sinna lähen 
ma”, ja paluge lastel teist salmi lauldes kuulata, 
miks Kiriku liikmed templis käivad. Arutage 
nende vastuseid ja rõhutage, et templitalitused 
võimaldavad peredel olla igavesti koos.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pildi joo
nistamine) Andke igale lapsele paber, millele on 
joonistatud tempel (saadaval veebilehel sharing-
time.lds.org). Paluge lastel joonistada pilt, millel 
nende pere liikmed templi juures käest kinni hoi-
avad. Julgustage neid oma pilte kodustele näitama.

Laul: laul vabal valikul 
Kiriku lauluraamatust 
(või Children’s 
Songbook) või Kiriku 
ajakirjadest.

Teiste õpetamine: 
Kui lapsed saavad 
 jagada Algühingus 
õpitut teistega, aitab see 
neil õpetust paremini 
 mõista ja tugevdab nende 
tunnistust. Sellel kuul 
innustatakse neid rääkima 
õpitust kodustega. See 
loob võimaluse vestelda 
kodus evangeeliumist ja 
tugevdab perekonda.

Pildi joonistamine aitab neil 
õpetatut meeles pidada.
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Laulud: Kui laulate 
lastega uut laulu, laulge 
neile üks fraas ette ja 
laske seda korrata. 
Tehke nii iga fraasiga.

3. nädal: Ma võin valmistuda praegu, et võiksin olla templivääriline.

Tutvustage õpetust (laulu laulmine): Paluge 
lastel kuulata, mis on nende püha kohustus, kui 
nad laulavad esimese salmi laulust „I Love to See 
the Temple” (Mul meeldib näha templit) (CS, lk 
95). Öelge lastele, et nad võivad juba praegu val-
mistuda suureks saades templisse minekuks.

Aidake lastel mõista (väärilisuse arutamine): 
Näidake templi pilti. Selgitage, et kuna tempel on 
püha paik, võivad sinna siseneda ainult väärilised 
inimesed. Rääkige lastele, et „Sulle, noor” brošüü-

ris toodud käitumisnormide järgi 
elamine aitab meil olla vääriline. 
Kirjutage mõned käitumis-
normid eraldi sõnaribadele. 
Jagage lapsed rühmadesse ja 
andke igale rühmale sõnariba. 
Laske igal rühmal selgitada, 
kuidas selle käitumisnormi 
järgi elamine aitab meil olla 
 templivääriline.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mängu 
mängimine): joonistage eri paberitele suu, silmad, 
kõrvad, käed ja jalad (näidisjoonistused on 
saadaval veebilehel sharingtime.lds.org). Sel ajal, 
kui klaverimägija mängib laulu „I Love to See 

the Temple” (Mul meeldib näha templit), laske 
lastel joonistused ringis edasi anda. Kui muusi-
ka peatub, küsige pilte hoidvatelt lastelt, mida 
nad saavad selle kehaosaga teha, et valmistuda 
templisse minekuks (näiteks võivad nad suuga 
palvetada, ütelda lahkeid sõnu ja tõtt rääkida). Kui 
aeg võimaldab, korrake tegevust.

4. nädal: Pereajaloo töö ühendab mind mu esivanematega.

Aidake lastel mõista (laulu laulmine ja jutus
tuse kuulamine): Jutustage järgmine lugu: Kui te 
ütlete sõnu „laul” või „laulmine”, paluge kõigil 
laulda laulu „Family History–I Am Doing It” 
(Pereajalugu, ma teen seda) (CS, lk 94). Alustage 
ainult esimese lause laulmisega ja lisage iga kor-
raga üks lause juurde. „Üks perekond armastab 
muusikat ja laulmist. Oma 
pereajaloost õppisid nad, et 
nende esivanemad, Mary 
Jones ja tema vanemad, 
armastasid samuti muu-
sikat ja laulmist. Joneside 
pere armastas ka Kirikut. 
Nad said ristitud Walesis 
ja otsustasid Ameerikasse 
Utah’sse kolida. Mõlemad 
Mary vanemad surid reisi 
ajal ja kuigi ta oli väike 
tüdruk, jätkas Mary oma 
teekonda üle tasandike, 
kandes kaasas puust kasti 
oma isa kirjutatud kiriku-
lauludega. Hiljem õpetas 

Mary oma lapsi laulmist armastama. Tänaseks 
armastavad laulmist ka tema lapselapselapselapse-
lapsed. Need lapsed tunnevad sidet Maryga ja 
teavad, et ta on neile edasi andnud oma armastuse 
Kiriku ja laulmise vastu.”

Innustage lapsi õpitut rakendama (värvimine): 
Andke igale lapsele kaks paberit. Ühe pealkirjaks 

pange „Mina” ja teise peal-
kirjaks „Minu esivanem”. 
Paluge neil esimese paberi 
peale joonistada pilt ise-
endast. Seejärel öelge, et 
nad laseksid kodus oma 
vanematel rääkida neile 
ühest oma esivanemast, et 
nad saaksid selle esivane-
ma pildi teisele paberile 
joonistada.
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Me saame Kiriku liikmeks ristimise ja 
liikmeks kinnitamise kaudu
„Kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki” ( Johannese 3:5).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks teevad ja kuidas ma 
saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud.

Tutvustage õpetust (pildi nägemine): Näidake 
prohvet Joseph Smithi pilti ja küsige lastelt, mida 
nad tema kohta teavad. Selgitage, et Jeesuse Kris-
tuse Kirik taastati Joseph Smithi kaudu.

Aidake lastel mõista (näitlikustav õppetund): 
Selgitage, et kui Jeesus oli maa peal, rajas ta oma 
Kiriku preesterluse juhtide ja õige õpetusega. 
Paluge lastel nimetada mõned Kiriku õpetused 
ja juhtivad kutsed, iga vastuse puhul laske neil 
panna lauale üks klots, millest saab kokku hoone. 
Kui ehitis on valmis, selgitage, et see esindab 
Jeesuse Kristuse Kirikut. Näidake pilte Kristuse 
ristilöömisest ja ülestõusmisest ning selgitage, et 
pärast neid sündmusi hakkasid inimesed valesid 
õpetusi õpetama. Selgitage lühidalt, mis on usust 
taganemine, ja lükake klotsid ümber. Arutage 
Joseph Smithi kutset taastada Kirik, korrake samu 
õpetusi ja juhtivaid kutseid, mida lapsed nimeta-
sid, ning ehitage klotsidest uus hoone. Jagage tun-
nistust Kiriku taastamisest Joseph Smithi kaudu.

2. nädal: Ma saan Kiriku liikmeks ristimise ja liikmeks kinnitamise kaudu.

Tutvustage õpetust (piltide vaatamine): Mängi-
ge reporterit. Öelge lastele: „Tere tulemast Heade 
Uudiste Kanalisse! Täna on mul teile teatada 
suurim uudis: – igaüks teist võib saada Jeesu-
se Kristuse Kiriku liikmeks. See on üks kõige 
tähtsam asi, mida te võite oma elus teha. Te saate 
Kiriku liikmeks ristimise (näita pilti lapse risti-
misest) ja liikmeks kinnitamise kaudu (näita pilti 
lapse kinnitamisest).”

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Jagage lapsed rühmadesse ja andke igale rühmale 
üks või enam järgnevatest küsimustest ja sellega 
kaasnev pühakirja viide. Paluge neil ette kujuta-
da, mida nad ütleksid, kui reporter küsiks neilt 
järgmisi küsimusi. Paluge neil leida vastused 
pühakirjadest.

 1. Miks ma pean saama ristitud? (Vt Johannese 
3:5; Apostlite teod 2:38.)

 2. Kui vanalt võin ma ristitud saada?  
(Vt ÕL 68:27.)

 3. Kes võib mind ristida? (Vt ÕL 20:73.)

 4. Mil moel peaksin ma ristitud saama?  
(Vt ÕL 20:74.)

 5. Mida ristimine sümboliseerib?  
(Vt Roomlastele 6:3–5.)

 6. Kuidas ma ristimiseks ette valmistun?  
(Vt Alma 7:15–16; 19:35.)

 7. Mida ma ristimisega luban? (Vt Moosia 18:10.)

 8. Mida luban ma igal pühapäeval, kui sakramenti 
võttes oma ristimislepinguid uuendan?  
(Vt ÕL 20:77.)

Innustage lapsi õpitut rakendama (küsimus
tele vastamine): Mängige mõne lapse intervjueeri-
mist. Paluge neil rääkida, mida nad õppisid selle 
kohta, kuidas saada Kiriku liikmeks.

Laul: „Baptism” 
(Ristimine)
(CS, lk 100–101)

juuli

Kui teil ei ole materjale, 
et viia läbi 1. nädala 

näitlikustav õppetund, 
kasutage neid materjale, 
mis on kättesaadavad.
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3. nädal: Püha Vaim trööstib ja juhatab mind.

Tutvustage õpetust ja aidake lastel mõista 
(tunnistuste kuulamine): Paluge lastel sosistada: 
„Püha Vaim trööstib ja juhatab mind.” Paluge ühel 
õpetajal lühidalt jagada kogemust, mil Püha Vaim 
teda trööstis või juhatas.

Innustage lapsi õpitut rakendama (laulu 
laulmine): Andke igale lapsele paber ja paluge 
neil kirjutada mõned sõnad, mis neil seostuvad 
Püha Vaimu trööstimise ja juhatusega. Kutsu lapsi 
laulma laule „The Holy Ghost” (Püha Vaim) (CS, 

lk 105) ja „Let the Holy Spirit Guide” (Las Püha 
Vaim juhatab) (Hymns, lk 143) ja kuulama, kas 
nad kuulevad oma kirjutatud sõnu. Paluge neil 
sõnadele ring ümber tõmmata, kui nad laulavad. 
Laske lastel jagada üksteisega sõnu, millele nad 
ringi ümber tõmbasid, ja arutage, mida iga sõna 
tähendab. Samuti võite paluda lastel jagada neid 
sõnu, millele pole ringi ümber tõmmatud. Paluge 
mõnel lapsel jagada kogemusi, mil Püha Vaim on 
toonud neile tröösti või juhatust.

4. nädal: Ma võin teada tõde Püha Vaimu mõju kaudu.

Tutvustage õpetust (erista tõde ja valet): Kirju-
tage eraldi paberitele mõned laused, mis on selgelt 
tõesed, ja mõned, mis on selgelt valed (nagu 

„päike on soe”, „jää on tuline”, „tähed säravad öösel” 
ja „tuli on külm”). Laske ühel lapsel valida paber 
ja see valjusti ette lugeda. Paluge lastel tõusta, kui 
lause on tõene, ja istuda, kui see on vale. Küsi: 

„Kuidas te teate?” Korda tegevust iga lause puhul. 
Selgitage, et veel üks vahend tõe äratundmiseks 
on Püha Vaimu vägi. Loe Moroni 10:5.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Selgitage, et tänu Püha Vaimu väele võime me tea-

da tõde. Me võime kuulda Vaimu häält või tunda 
teda rääkimas meie meeles või südames. Näidake 
pilte pea (meele) ja südame ja kõrva kohta (näidis-
pildid on saadaval veebilehel sharingtime.lds.org). 
Jagage lapsed nelja rühma ja laske igal rühmal 
üheskoos ette lugeda üks järgmistest pühakirja-
kohtadest (vt „Choral Readings,” (Kooris lugemine) 
TNGC, lk 163): ÕL 11:13, Heelamani 5:45, ÕL 8:2, 
Heelamani 5:46–47. Samal ajal, kui iga rühm loeb 
ette oma pühakirjakohta, paluge teistel näidata, 
milline pilt käib selle kohaga kokku, asetades käe 
kas pea, kõrva või südame peale.

Nõuanne: Oluline on, 
et lapsed õpiksid evan
geeliumi tõdesid püha
kirjadest. Aidake lastel 
keskenduda ja kuulata, 
kui pühakirju loetakse. 
Isegi väikesed lapsed suu
davad tabada ühtekahte 
konkreetset sõna, kui te 
neile salmi ette loete.

Nõuanne: Täiendage 
õpetamist Algühingu 
lauludega. See aitab 
lastel õpitut paremini 
meeles pidada. „Me oleme 
võimelised tundma ja 
õppima muusika vahen
dusel väga kiiresti … 
mõndagi vaimset, mida 
me muidu õpiksime väga 
aeglaselt.” (Boyd K. 
Packer, TNGC, lk 46)

Aidake lastel mõista, et rahu ja armastus, mida nad tunnevad evangeeliumi 
õppimisel,tulevad Pühalt Vaimult. Püüdke luua harras meeleolu.
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Tervislik meelelahutus tugevdab  
minu perekonda
„Õnnestunud .. perekonnad on üles ehitatud usu, palvetamise, meeleparanduse, andestuse, 
austuse, armastuse, kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele” (Perekond: 
Läkitus maailmale).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidake 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: „Palvetage oma peredes Isa poole .., et teie [pered] oleksid 
õnnistatud” (3. Nefi 18:21).

Tutvustage õpetust (piltide vaatamine): Näida-
ke pilti Jeesusest Kristusest ja ütlege lastele, et Ta 
õpetas: „Palvetage oma peredes Isa poole .., et teie 
[pered] oleksid õnnistatud” (3. Nefi 18:21). Kor-
rake seda pühakirjakohta paar korda koos lastega. 
Näidake pilti palvetavast perest ja arutage pildi üle 
koos lastega. Selgitage, et perepalves me täname 
Taevaisa õnnistuste eest ning palume Tema abi ja 
õnnistusi oma perele.

Aidake lastel mõista (laulmine ja ideede ja
gamine): Paluge lastel moodustada üks või mitu 
ringi. Laulge „Family Prayer” (Perepalve) (CS, lk 
189). Paluge igal lapsel jagada midagi, mille eest 
ta võiks perepalves Taevaisa tänada, ja seejärel 
võtta ringis järgmisel lapsel käest kinni. Kui kõik 
lapsed hoiavad kätest kinni, rõhutage, kuidas tänu 
perepalvele hoitakse peresid koos ning õnnista-
takse ja tugevdatakse neid.

2. nädal: Pereõhtu tugevdab minu peret.

Tutvustage õpetust (õpetuse kordamine): Jagage 
Algühing kolmeks rühmaks. Kutsuge igast rüh-
mast üks laps hoidma ühte järgnevatest lauseosa-
dest ning palu rühma kõigil lastel püsti seista ja 
öelda kooris oma rühma sõnu:

Laske lastel lauseosasid vahetada ja korrake tege-
vust, kuni kõik rühmad on korranud igat osa.

Aidake lastel mõista (tugevate perede kujuta
mine): Näidake president Joseph F. Smithi pilti 
ja selgitage, et aastal 1915 algatas ta pereõhtu 

pidamise ja lubas 
suuri õnnistusi kõi-
gile, kes pereõhtut 
regulaarselt peavad. 
Näidake praeguse 
prohveti pilti ja sel-
gitage, et peaaegu 
100 aastat hiljem 
tunnistab prohvet 
ikka veel, et pereõhtud tugevdavad meie perekon-
di. Kutsuge mõned lapsed pereliikmeid etendama 
ning paluge neil seista ja käest kinni hoida. Laske 
ühel lapsel proovida ühte neist teiste seast eemale 
tõmmata. Selgitage, et pered on tugevamad, kui 
nad peavad pereõhtuid.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pereõhtu 
rollimäng): Kutsuge mõned lapsed jagama, mida 
nad tahaksid pereõhtul teha. Kirjutage nende 
ideed tahvlile. Innustage lapsi pereõhtu planeeri-
misel abiks olema.

Laul: „Seek the Lord 
Early” (Otsi Issandat 
varakult)
(CS, lk 108)

Pühakirjakohtade 
päheõppimine võib 
aidata lastel evangee
liumi õpetusi paremini 
omandada. Vaim tuletab 
lastele neid sõnu meelde 
kogu nende elu jooksul.

august

Kui lastel on võimalus Algühingus ringi 
liikuda, aitab see neil tunnis aktiivsemad 
ja tähelepanelikumad olla. Kohandage 
tegevusi oma Algühingu vajadustele.
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3. nädal: Pühakirjade uurimine annab mulle ja mu perele vaimset jõudu.

Tutvustage õpetust (küsimustele  vastamine): 
Paluge lastel käelihaseid pingutada ja oma 
füüsilist jõudu näidata. Küsige, mida nad võivad 
teha, et füüsiliselt tugevamaks saada. Tõstke oma 
pühakirjad üles ja selgitage, et meie vaim saab 
tugevamaks, kui me loeme pühakirju. Paluge 
lastel ütelda: „pühakirjade urimine” iga kord, kui 
sa oma pühakirju tõstad. Küsi mõned küsimused, 
millele saab selle fraasiga vastata, näiteks „Mis 
võib mul aidata häid mõtteid mõtelda?” ja „Kuidas 
võin ma saada jõudu, et õiget valikut teha?” Tõsta 
oma pühakirju pärast igat küsimust, et lapsed 
saaksid vastata. (Kui lapsed toovad Algühingusse 
kaasa oma pühakirjad, paluge ka neil neid tõsta, 
kui nad küsimustele vastates kordavad „pühakir-
jade uurimine”.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo arutamine): 
Pange tahvlile valmis kolm pilti, mis näitavad, 
kuidas Jeesust Kristust kiusati Matteuse 4:1–11. 
Kirjutage iga pildi alla vastav pühakirjaviide (Mat-
teuse 4:4, Matteuse 4:7 ja Matteuse 4:10). Selgitage, 
et Jeesus Kristus kasutas pühakirju, kui Teda 
kiusati. Loe valjult ette Matteuse 4:1–11, tehes 
pärast iga kiusatust pausi, et selgitada ja küsida: 

„Mis andis Jeesusele vaimset jõudu?” Tõstke üles 
oma pühakirjad, et aidata lastel vastata, ja kutsuge 

üks laps lugema pühakirjadest Jeesuse Kristuse 
vastust. Selgitage, et „kirjutatud on” tähendab, et 
Jeesus tsiteeris pühakirja.

Innustage lapsi õpitut rakendama (pühakirja 
päheõppimine): Paluge igal klassil valida ja koos 
pähe õppida lühike pühakirjasalm, mis võib 
neile ja nende perele vaimset jõudu anda (näiteks, 
 Luuka 1:37, 1. Nefi 3:7, või ÕL 10:5).

4. nädal: Hingamispäev on puhkuse ja jumalakummardamise päev.

Tutvustage õpetust (unscrambling words): Andke igale klassile ümbrik kuue paberiga, millele on 
kirjutatud üks järgnevatest sõnadest: Hingamispäev on puhkuse ja jumalakummardamise päev. Paluge neil 
sõnad õigesse järjekorda panna. Arutage, mida tähendab „puhkus” ja „jumalakummardamine”. Korrake 
lauset üheskoos.

Aidake lastel mõista (pühakirjade arutamine): 
Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjaviited: 2. 
Moosese 20:8–11; Luuka 23:56; Moosia 18:23; 
ÕL 68:29. Selgitage, et Taevaisa lõi maailma 
kuue päevaga (näidake kuut sõrme ja liigutage 
neid), aga seitsmendal päeval Ta puhkas (näidake 
seitset sõrme, aga ärge neid liigutage) ja Ta on läbi 
aegade käskinud oma lastel seitsmendal päeval, 
hingamispäeval, puhata ja seda päeva pühana 
hoida. Kutsuge neli last lugema tahvlile kirjutatud 
pühakirjakohti. Paluge lastel kuulata ja ära arvata, 
mis põhimõtet õpetatakse. Märkige ära, et iga 

pühakiri kirjutati erineval ajal maailma ajaloos, 
kuid nad kõik õpetavad sama põhimõtet. Selgita-
ge, et hingamispäeva pühana hoidmine tähendab, 
et sel päeval teeme me asju, mis meid Taevaisale 
lähemale viivad.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mängu 
mängimine): Laske lastel ükshaaval loetleda kõik 
nädalapäevad, alustades esmaspäevast. Paluge 
lapsel, kes ütleb „pühapäev”, soovitada hinga-
mispäevaks sobilik tegevus. Kui aeg võimaldab, 
korrake tegevust.

Pühakirjad: Mõnel lapsel 
ei pruugi olla pühakirju. 
Mõni laps ei pruugi osata 
veel lugeda. Leidke viise, 
kuidas kaasata pühakirja
de uurimisse kõik lapsed. 
Näiteks võite te kirjutada 
tahvlile pühakirjakoha 
ja lugeda seda ühes
koos või lasta väikesel 
rühmal ühte pühakirja 
eksemplari jagada.

17

Pühakirjade õppimine annab mulle vaimset jõudu

Matteuse 
4:7

Matteuse 
4:10

Matteuse 
4:4

Hingamispäev on puhkuse ja jumalakummardamise päev.

Sõnaribad leiad siit.



Evangeeliumi järgi elamine õnnistab 
minu perekonda
„Me usume, et tuleb olla ausad, ustavad, kõlbeliselt puhtad, heatahtlikud, vooruslikud ja teha 
head kõikidele inimestele; tõesti, me võime öelda, et me järgime Pauluse manitsust – me 
usume kõigesse, me loodame kõike, me oleme talunud palju ja loodame, et me oleme võimeli-
sed taluma kõike. Kui on midagi vooruslikku, armast või märkimis- või kiiduväärset, siis me 
püüdleme kõige selle poole” (13. usuartikkel).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidake 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Ma näitan tänulikkust, kui ma kõigi õnnistuste eest tänan.

Tutvustage õpetust (jutustuse kuulamine ja 
pühakirja lugemine): Jutustage lühidalt lugu küm-
nest pidalitõbisest (vt Luuka 17:11–19). Küsige 
lastelt, kes selles loos näitas tänulikkust. Lugege 
Õpetus ja Lepingud 59:7 ja küsige lastelt, kellele 
me peaksime tänulikkust näitama ja mille eest me 
peaksime Teda tänama.

Aidake lastel mõista (mängu mängimine): Näi-
dake pilte õnnistustest, nagu perekond, sõbrad, 

toit, kodu, maa, loomad ja templid. Paluge lastel 
panna silmad kinni ja laulda „Thanks to Our 
Father” (Tänu meie Isale) (CS, lk 20) samal ajal 
eemaldage üks pilt. Kui nad laulu on lõpetanud, 
paluge neil silmad avada ja välja selgitada, milline 
pilt on kadunud. Visake ühele lapsele pall ja 
paluge tal öelda, kuidas saab näidata tänulikkust 
selle õnnistuse eest. Kui aeg võimaldab, korrake 
tegevust.

2. nädal: Teenides teisi, teenin ma Jumalat.

Tutvustage õpetust (pühakirja lugemine): Kir-
jutage tahvlile järgmine lause: _________ teisi, 
_________ ma Jumalat. Lugege üheskoos Moosia 
2:17 ja küsige lastelt, milline sõna sobib tühiku-
tesse (teenimine). Laske lastel lauset üheskoos 
korrata.

Aidake lastel mõista (jutustuse kuulamine): 
Jagage järgmist lugu: „Kui 
president Heber J. Grant oli 
vaid üheksa päeva vana, suri 
tema isa. Tema ema oli väga 
vaene ja teenis raha õmblus-
tööga. Vahel õmbles ta nii 
mitu tundi ilma puhkamata, 
et jaksas vaevu õmblusma-
sina pedaali tallata. Heber 
ronis tihtipeale õmblusma-
sina alla ja vajutas pedaali 
tema eest. Talved olid väga 
külmad ja Heberil oli vaid 

õhuke kulunud mantel külmakaitseks. Ta igatses 
sooja mantlit, aga teadis, et neil jätkus vaevu raha 
toidu ostmiseks. Ta oli vaimustuses, kui ema talle 
sünnipäevaks sooja mantli õmbles. See oli tema 
kõige hinnalisem varandus. Mõni nädal hiljem 
nägi Heber poissi, kes külma käes värises ja talle 
meenus, mis tunne temal oli olnud. Ta võttis 

mantli seljast ja andis poisile.” 
Võite samuti näidata videot „The 
Coat” (Mantel), mis on saadaval 
veebiaadressil www.mormon-
channel.org/the-coat.) Arutage, 
kuidas Heber teisi teenis, ja palu-
ge mõnel lapsel ja õpetajal jagada 
oma teenimiskogemusi. Arutage, 
kuidas me teisi teenides Jumalat 
teenime. (Vt TNGC, lk 68–70, 
et saada ideid, kuidas küsida 
selliseid küsimusi, mis algataks 
hea arutelu.)

Mitmekesisus: Lastega 
pühakirjakohti või fraase 
korrates tehke seda 
vaheldusrikkalt.„ Näiteks 
võite paluda fraasi 
korrata eraldi poistel 
ja tüdrukutel või eraldi 
välju või tasase häälega.
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Püüdke laste kaasabil Algühingus 
jutustatavat lugu illustreerida.



3. nädal: Me usume, et tuleb olla aus.

Tutvustage õpetust (loo kuulamine): Jutus-
tage lugu lapsest, kes räägib teisele lapsele oma 
kalaretkest ja liialdab püütud kala suuruse kohta. 
Küsige lastelt, mida see laps valesti tegi ja mida 
ta oleks pidanud tegema. Kutsuge lapsi mõtlema, 
milline usuartikkel aitaks neil meeles pidada, et 
alati tuleb tõtt rääkida. Korrake koos kolmeteist-
kümnenda usuartikli algust („Me usume, et tuleb 
olla ausad”).

Innustage lapsi õpitut rakendama (olukorda
dele vastamine): Esitage situatsioon, milles lastel 
võib tekkida kiusatus valetada, näiteks olukord, 
kus vanem küsib, kes mänguasjad põrandale jättis. 
Kutsuge lapsi püsti seisma, kui nad teavad, mida 
teha, et olla aus. Laske mõnel lapsel oma vastuseid 
jagada. Korrake erinevate olukordadega, niikaua 
kui aeg võimaldab. Innustage lapsi mõtlema 
lausele „Me usume, et tuleb olla ausad”, kui nad 
seisavad silmitsi kiusatusega valetada.

4. nädal: Evangeeliumi järgi elades näitan ma teistele head eeskuju, mida 
järgida.

Tutvustage õpetust (loo näitlemine): Jutustage 
järgmine lugu ja kutsuge lapsi seda koos näitlema: 

„Olite perega mägedes telkimas, kui teid tabas suur 
lumetorm (värisege). Te kaotasite silmist tagasitee 
laagrisse (pange käsi silmade kohale ja vaadake 
otsivalt ringi). Siis tuli teie isa, kes kandis suuri 
raskeid saapaid (sammu kohapeal). Ta ütles: „Ma 
tean teed! Järgnege mulle!” Isa tegi lumme suured 
jalajäljed, mida mööda te võisite talle järgneda.” 
Selgitage, et just nagu me võisime järgneda isale 
mööda jalajälgi, võivad teised näha ja järgida 
meie eeskuju, mida me evangeeliumi järgi elades 
seame. Paluge lastel järele korrata: „Evangeeliumi 
järgi elades näitan ma teistele head eeskuju, mida 
järgida.”

Aidake lastel mõista (pühakirja lugemine ja 
arutamine): Laske lastel lugeda 1. Timoteuse 4:12. 
Kirjutage eraldi paberitükkidele mõned laused 
brošüürist „Sulle, noor”, mis on lastele sobilikud, 
ja pange need anumasse. Paluge lastel valida üks 
lause ja jagada isiklikku kogemust selle käitumis-
normiga seoses või rääkida, kuidas selle käitumis-
normi järgi elamine on teistele heaks eeskujuks. 
Korrake teiste lausetega. Laulge „I Want to Live 
the Gospel” (Ma tahan elada evangeeliumi järgi) 
(CS, lk 148).

Jutustused: Lugude 
rääkimine püüab laste 
tähelepanu ja aitab neil 
mõista evangeeliumi põhi
mõtteid. Õppige jutustused 
nii selgeks, et saate neid 
jagada väljendusrikkalt 
ja elavalt oma sõnadega. 
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„Perekond: Läkitus maailmale” tuli 
Jumalalt, et aidata minu perekonda
„Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks”  
( Johannese 15:11).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidake 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: „Perekond: Läkitus maailmale” tuli Jumalalt, et aidata minu 
perekonda.

Tutvustage õpetust Näidake lastele pilte kümne 
käsu ja pühakirjade kohta. Küsige: „Kust need 
tulid?” Selgitage, et need tulid Jumalalt tema proh-
vetite kaudu, et me teaksime, mida teha. Näidake 
lastele trükist „Perekond: Läkitus maailmale” ja 
selgitage, et see tuli Jumalalt tema viimse aja proh-
vetite kaudu, et aidata meie peresid.

Aidake lastel mõista (laulude laulmine): Selgi-
tage, et kõik perekonnad ei ole ühesugused, kuid 

iga perekond on tähtis. Jumal tahab, et kõik pered 
võiksid olla õnnelikud ja pöörduda tagasi Tema 
juurde. Andke igale klassile perekonnaläkitusest 
erineva lausega sõnariba. Paluge lastel mõtelda, 
milline laul sobiks nende lausega kokku. Jagage 
klass rühmadeks, paluge rühmadel kordamööda 
oma sõnariba ette lugeda ja juhatada teisi rühmi 
selle laulu laulmises, mille nad valivad. Tunnista-
ge, et meie perekonnad saavad õnnistusi, kui me 
järgime perekonnaläkituse õpetusi.

2. nädal: Abielu mehe ja naise vahel on Jumala plaanis kesksel kohal.

Aidake lastel mõista (loo kuulamine ja jutus
tamine): Jutustage lugu esimesest inimesest maal, 
Aadamast. Laske ühel lapsel lugeda 1. Moosese 
2:18 ja palgu neil kuulata, mida Taevaisa ütleb 
(„Inimesel ei ole hea üksi olla”). Selgitage, et Jumal 
lõi Eeva, kes abiellus Aadamaga. Laske ühel lapsel 
lugeda 1. Moosese 3:20 ja paluge teistel kuula-
ta, mis Aadam oma naisele nimeks pani (Eeva). 
Järgmisena laske kellelgi lugeda 1. Moosese 1:28 
ja paluge teistel kuulata, mida Taevaisa käskis 
Aadamal ja Eeval teha („olge viljakad ja teid saagu 

palju” ehk saage endale perekond). Selgitage, et 
ilma Aadama ja Eeva abieluta ei oleks täitunud 
Jumala plaan saata oma lapsed maa peale. Laske 
mõnel lapsel lugu ümber jutustada.

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide 
vaatamine): Selgitage, et Taevaisa käsk, et mees ja 
naine peavad abielluma, on sama tähtis tänapäe-
val, kui see oli Aadama ja Eeva päevil. Näidake 
pilte perekondadest ja laske lastel leida pildilt 
mees, naine ja lapsed.

3. nädal: Kui pereelu rajaneb Jeesuse Kristuse õpetustel, saame me olla 
õnnelikud.

Tutvustage õpetust (piltide vaatamine): Paluge 
ühel lapsel hoida pilti perekonnast. Küsige, millele 
me peaksime oma pereelu rajama, et saaksime olla 
õnnelikud. Paluge teisel lapsel hoida pilti Jeesusest 
Kristusest. Selgitage, et kui pereelu rajaneb Jeesuse 
Kristuse õpetustel, saame me olla õnnelikud.

Aidake lastel mõista (nimekirjade tegemine): 
Pange tahvlile pilt Jeesusest Kristusest ja kirjutage 
selle alla „Jeesuse õpetused”. Jagage lapsed kolme 
rühma. Andke igale rühmale üks järgmistest 
sõnaribadest ja pühakirja viidetest: „Järgi käske” 
(Johannese 14:15), „Aita teisi” (Moosia 2:17) ja 

„Näita kõigi vastu armastust” (Johannese 13:34). 

oktoober

20

 Selle läkituse luges ette president Gordon B. Hinckley osana oma sõnumist
Abiühingu üldkoosolekul 23. septembril 1995 Ameerika Ühendriikides Salt Lake Citys. 

  VIIMSE AJA PÜHADE JEESUSE KRISTUSE KIRIKU ESIMENE 
PRESIDENTKOND JA KAHETEISTKÜMNE APOSTLI NÕUKOGU    M EIE,  Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Nõuko-

gu, kuulutame pühalikult, et abielu mehe ja naise vahel on 

Jumala poolt seatud ning et perekond on kesksel kohal Looja 

plaanis seoses Tema laste igavese saatusega.

   KÕIK INIMESED  – mehed ja naised – on loodud Jumala näo 

järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg 

või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus. 

Sugu on isiku surelikkusele eelneva, sureliku ning igavese 

identiteedi oluline omadus ning suunitlus.

   SURELIKKUSELE EELNEVAS MAAILMAS  tundsid ja teenisid vai-

mupojad ja -tütred Jumalat kui oma Igavest Isa ning võtsid 

vastu Tema plaani, mille kaudu Tema lapsed võivad saada 

füüsilise keha ning maapealse kogemuse, et areneda täius-

likkuse poole ning saavutada lõpuks oma jumalik eesmärk 

igavese elu pärijatena. Jumalik õnneplaan teeb võimalikuks 

perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda. Pühades 

temp lites saadavad pühad talitused ja lepingud võimalda-

vad inimestel tagasi pöörduda Jumala palge ette ja annavad 

perekondadele võimaluse olla ühendatud igavesti.

   ESIMENE KÄSK , mille Jumal Aadamale ja Eevale andis, 

puudutas nende kui mehe ja naise võimet saada lapse-

vanemateks. Me kuulutame, et Jumala käsk oma lastele 

paljuneda ja täita maa kehtib endiselt. Me kuulutame 

lisaks sellele, et Jumala käsul tohivad püha sigitusjõudu 

kasutada ainult mees ja naine, kes on seaduslikus abielus. 

   ME KUULUTAME , et viis, kuidas surelik elu luuakse, on 

jumalikult määratud. Me kinnitame, et elu on Jumala 

igaveses plaanis püha ja tähtis.

   MEHEL JA NAISEL  on püha kohustus armastada teine-

teist ja hoolitseda teineteise eest ning armastada oma lap-

si ja hoolitseda nende eest. „Lapsed on pärand Jehoovalt” 

( Laulud 127:3).   Vanematel on püha kohustus kasvatada oma 

lapsi armastuses ja õigsuses, hoolitseda nende füüsiliste ja 
vaimsete vajaduste eest ning õpetada neid armastama ja tee-
nima üksteist, järgima Jumala käske ning olema seadustele 
kuulekad kodanikud, kus iganes nad ka ei elaks. Nende ko-
hustuste täitmise eest vastutavad mehed ja naised – emad ja 
isad – Jumala ees.

   PEREKOND  on seatud Jumala poolt. Abielu mehe ja naise 
vahel on Tema igavese plaani peamine osa. Lastel on õigus 
sündida abielusidemetes ning saada kasvatatud isa ja ema 
poolt, kes austavad oma abielulubadusi täieliku truuduse-
ga. Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, 
kui see on rajatud Issanda Jeesuse Kristuse õpetustele. Õn-
nestunud abielud ja perekonnad on üles ehitatud usu, pal-
vetamise, meeleparanduse, andestuse, austuse, armastuse, 
kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele. Ju-
maliku plaani kohaselt tuleb isadel juhtida oma perekonda 
armastusega ja õigsuses ning nad vastutavad oma perekon-
na kaitsmise ja selle vajaduste rahuldamise eest. Emad vas-
tutavad eelkõige oma laste kasvatamise eest. Nende pühade 
kohustuste täitmisel tuleb isal ja emal aidata teineteist võrd-
sete kaaslastena. Puude, surma või muude asjaolude korral 
võib osutuda vajalikuks nende rollide ümberkorraldamine. 
Vajaduse korral peaksid toetama sugulased.

   ME HOIATAME , et neil, kes rikuvad vooruslikkuse lepinguid, 
kes kohtlevad halvasti oma abikaasasid või järglasi, või kes 
ei täida oma perekonnakohustusi, tuleb ühel päeval anda 
vastust Jumala ees. Me hoiatame ka, et perekondade lagu-
nemine toob üksikisikutele, ühiskonnale ja rahvastele need 
õnnetused, mida on ette kuulutanud nii muistsed kui kaas-
aegsed prohvetid.

   ME KUTSUME  vastutavaid kodanikke ja valitsuste ametnik-
ke üle maailma toetama neid meetmeid, mille eesmär-
giks on perekonna kui ühiskonna põhialuse säilitamine ja 
tugevdamine.   

 PEREKOND
  LÄKITUS 

MAAILMALE



Nõuanne: Kui lasete 
lastel lugeda nende endi 
pühakirjadest, kinnitab 
see pühakirjade tähtsust 
ja kutsub kohale  Vaimu. 
Kui võimalik, palu lastel 
oma pühakirjades salmid 
alla kripsutada ja seejärel 
neid koos lugeda.

Paluge lastel oma pühakirjakoht ette lugeda ja 
seejärel oma rühmaga arutada, kuidas nad saavad 
seda Jeesuse õpetust oma perekonnas järgida. 
Laske igal rühmal oma sõnariba tahvlile panna 

ja rääkida teistele lastele, mida nad arutasid. Kui 
kõik rühmad on oma ideid jaganud, arutage, kui-
das Jeesuse õpetuste järgimine saab aidata meie 
peredel õnnelikud olla.

4. nädal: Edukad pered töötavad koos.

Tutvustage õpetust (näitlikustavas õppetunnis 
osalemine): Kutsuge neli last klassi ette. Võtke 
neli nööri, laske igal lapsel hoida ühe nööri otsa ja 
hoidke ise kõigi nelja nööri teist otsa. Paluge lastel 
koostööd teha, et nöörid köieks punuda. Tooge 
välja, et just nagu nööride punumisel tekkis tugev 
köis, tekib koos töötades tugev perekond. Kirjuta-
ge iga järgnev sõna eraldi sõnaribale: Edukad pered 
töötavad koos. Kinnitage sõnaribad köie külge. 
Laske lastel lause üheskoos ette lugeda.

Aidake lastel mõista (rollimäng): Näidake 
Noa pilti ja rääkige lühidalt lugu, kuidas Noa 
ehitas laeva ja kogus kokku loomad, et valmistu-
da üleujutuseks (vt 1. Moosese 6–7; Moosese 8). 
Jagage lapsed rühmadesse ja paluge igal rühmal 

esitada rollimäng ühest võimalikust viisist, kuidas 
Noa pere koos töötas (näiteks kogus puitu laeva 
ehitamiseks, ehitas laeva ja karjatas loomi). Paluge 
teistel lastel arvata, mida nad teevad. Selgitage, et 
Noa peret saatis edu, kuna nad töötasid koos.

Innustage lapsi õpitut rakendama (piltide joo
nistamine): Selgitage, et just nagu Noa pere töötas 
koos, on tähtis, et ka meie oma peredes koos 
töötame. Andke igale lapsele paber ja rasvakriidid 
ning paluge neil joonistada pilt, kuidas nende 
pere koos töötab. Paluge mõnel lapsel oma pilti 
näidata ja selgitada, kuidas nende tegevuste tege-
mine, mida laps on joonistanud, aitab perekonnal 
edukas olla.
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Lugude ümberjutusta-
mine: Kui lapsed jutus
tavad ümber lugu, mida 
nad äsja kuulsid, jääb see 
neile paremini meelde.

Õppetunni näitlikustav osa „seostage abstraktsed 
mõisted … mõne käega katsutava esemega, 
mida õpilane juba teab, ja ehitage teadmine 

sellele” (Boyd K. Packer, TNGC, lk 163).
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Jeesuse Kristuse õpetuste järgi elamine 
tugevdab mind ja mu peret
„Õnn saavutatakse perekonnaelus kõige kindlamalt siis, kui see põhineb Issanda Jeesuse 
Kristuse õpetustel” („Perekond: Läkitus maailmale”).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidake 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: „Kui teil on usku, siis te loodate asjadele, mida pole näha, mis on 
õiged” (Alma 32:21).

Tutvustage õpetust (pühakirja  päheõppimine): 
Kirjutage tahvlile: „Kui teil on usku, siis te loodate 
asjadele, mida pole näha, mis on õiged.” Laske 
lastel see mitu korda üheskoos ette lugeda ja 
seejärel kustutage kõik peale iga sõna esimese 
tähe. Paluge lastel seda korrata. Kustutage tähed 
ükshaaval, kuni lapsed suudavad seda pühakirja-
kohta peast ütelda.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo kuulamine): 
Paluge lastel selgitada, kuidas nad teavad, et käes 

on öö. Näidake laamanlase Saamueli pilti ja selgi-
tage, et ta kuulutas ette, et Jeesuse Kristuse sünni-
ööl loojub päike, aga pimedaks ei lähe. Paluge 
lastel jutustada sündmuseid pühakirjakohtadest 
Heelamani 16 ja 3. Nefi 1:1–13 (palu mõnel lapsel 
valmistuda seda lugu jagama). Paluge lastel pähe 
õpitud pühakirjakohta korrata ja küsige neilt, 
kuidas näitasid usku nefilastest usklikud. Küsige 
lastelt, mis nad arvavad, mis nende usklikega juh-
tus. Paluge lastel lugeda 3. Nefi 1:15, 19. Tunnista-
ge usu tähtsusest.

2. nädal: Palve on aupaklik suhtlemine Taevase Isaga.

Tutvustage õpetust (esemete ja piltide äratund
mine): Enne Algühingut koguge või joonistage pilte 
asjadest, mida inimesed suhtlemiseks kasutavad 
(nagu kirjad, telefon või arvuti) ja peitke pildid 
Algühingu klassi toolide alla. Paluge lastel ette 
kujutada, et nad on kodust kaugel ja tahavad oma 
perega suhelda. Laske neil toolide alla peidetud 
pilte otsida ja arutada, kuidas piltidel näidatud 
esemed aitavad meil üksteisega suhelda. Selgitage, 
et kui me tulime maa peale, jätsime me maha oma 
taevase kodu, kuid me võime ikka veel suhelda 
oma Taevase  Isaga. Küsige laste käest: „Kuidas me 

saame Taevaisaga suhelda?” Näidake lastele pilte 
palvetavatest lastest ja peredest. Selgitage, et iga pilt 
näitab aupaklikku suhtlust – armastavat ja austavat 
palvet – Taevase Isa poole. Paluge lastel ütelda: 

„Palve on aupaklik suhtlemine Taevase Isaga.”

Aidake lastel mõista (tahvlile kirjutamine): 
Kirjutage tahvlile palve neli osa. Paluge lastel loet-
leda asju, mille eest me võiks Taevaisa tänada ja 
mida me võiksime temalt paluda. Kirjutage nende 
vastused tahvlile. Paluge lastel näidata, kuidas me 
palvetades aupaklikud oleme.

november
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3. nädal: Meeleparandus on meele ja südame muutus.

Tutvustage õpetust (pildi paljastamine): Val-
mistage sõnaribad, millest igaühele on kirjutatud 
üks sõna lausest: „Meeleparandus on meele ja 
südame muutus.” Võtke välja pilt sellest, kuidas 
anti-nefi-lehhilased oma sõjariistu matavad ja 
katke see sõnaribadega. Paluge mõnel lapsel 
sõnaribad pildilt eemaldada ja panna need tahvlile 
õigesse järjekorda. Laske lastel lause koos ette 
lugeda, kasutades tegevusi, mis rõhutaks sõnu 
meele ja südame.

Aidake lastel mõista (pühakirjaloo kuulamine): 
Rääkige lastele, et Mormoni Raamatus oli üks 
inimeste grupp, kelle südames toimus muutus. 
Rääkige järgmine lugu (vt Alma 24): „Ammon 
õpetas laamanlaste grupile evangeeliumit. Nad 
olid olnud patune rahvas, kuid nad uskusid, mida 

Ammon neile õpetas ja nende südametes toimus 
muutus. Nad soovisid liituda Kirikuga ja sellepä-
rast parandasid nad oma pattudest meelt, lubasid, 
et nad enam ei võitle, ja matsid oma sõjariistad 
maha. Nad muutsid oma nime anti-nefi-lehhilas-
teks ning neist sai töökas ja õigemeelne rahvas.”

Innustage lapsi õpitut rakendama (mõõkade 
matmine ja laulmine): Andke igale lapsele paber. 
Paluge lastel joonistada pilt mõõgast ja seejärel 
kirjutada mõõgale üks vale valik (näiteks „ven-
naga kaklemine” või „valetamine”). Paluge lastel 
jagada viise, kuidas nad saavad teha õige valiku, 
ja seejärel palu „matta” oma sõjariistad paberit 
kortsutades ja ära visates. Laulge „Repentance” 
(Meeleparandus) (CS, lk 98).

4. nädal: Andestus toob rahu.

Tutvustage õpetust (näitlikustav õppetund): 
Küsige lastelt, mis tunne neil oleks, kui keegi neid 
tõukaks või lööks. Näidake lastele suurt kivi ja 
öelge, et see esindab neid haavatud tundeid. Pange 
kivi pika soki sisse. Kutsuge üks laps klassi ette 
ja siduge sokk tema pahkluu külge. Paluge lapsel 
kõndida. Arutage, kuidas halbadest tunnetest 
kinnihoidmine meid koormab. Selgitage, et kui 
me andestame inimesele, kes meile haiget tegi, 
laseme me halbadest tunnetest lahti. Laske lapsel 
sokk lahti siduda. Paluge lastel öelda: „Andestus 
toob rahu.”

Aidake lastel mõista (pühakirjalugude kuu
lamine): Mõni päev enne tundi paluge juhte või 
õpetajaid valmistuda jagama ühte järgnevatest 
pühakirjalugudest, mis räägivad andestusest.

 1. Jeesus andestab ristil (vt Luuka 23:13–34).

 2. Nefi andestab oma vendadele (vt 1. Nefi 7:6–21).

 3. Jooseph andestab oma vendadele (vt 1. Moosese 
37; 41–45).

Jagage lapsed kolme rühma. Saatke iga rühm 
klassi eri ossa (vt „Stations” (jaamad) TNGC, lk 
179), kus juht või õpetaja arutab lühidalt püha-
kirjalugu, mille ta on ette valmistanud. Kui iga 
rühm on käinud igas jaamas, laulge esimene salm 
laulust „Help Me, Dear Father” (Aita mind, kallis 
Isa) (CS, lk 99).”

Innustage lapsi õpitut rakendama (tunnete 
jagamine): Paluge mõnel lapsel jagada olukorda, 
kus kellelegi andestamine aitas neil tunda rahu.

Jaamad: Kui teie 
Algühing on suur, võivad 
jaamade vahel liikuda 
juhid, mitte lapsed.

Väikesed rühmad: 
Kui paluda lastel osaleda 
väikeste rühmadena, 
saab osalemisvõimaluse 
rohkem lapsi. Ühishetke 
ajal lapsed juba istuvad 
klasside kaupa. Neid 
klassirühmi võib kasutada 
tegevuse puhul, mida 
viiakse läbi väikestes 
rühmades. Klassi õpetajad 
aitavad  tagada kogu 
klassi osalemise ja 
luua harda meeleolu.
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Me mäletame ja kummardame oma 
Päästjat, Jeesust Kristust
„Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu”  
( Johannese 14:6).
Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõtelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidake 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja 
kuidas ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Sakrament on aeg Jeesuse Kristuse meenutamiseks. 

Aidake lastel mõista (pühakirjade sobitamine 
piltidega): Kirjuta tahvlile järgmised pühakirjavii-
ted: Luuka 2:7; Markuse 10:13, 16; Matteuse 26:36, 
39; Johannese 19:17–18; Johannese 20:11–16. 
Asetage klassiruumi seintele pilte, mis kujutavad 
pühakirjades kirjeldatud sündmusi (EK pildid 
30, 47, 56, 57 ja 59). Rääkige lastele, et sakrament 
on aeg meenutada, kui palju Jeesus Kristus meid 
armastab ja mida Ta meie heaks tegi. Paluge ühel 
lapsel lugeda üks pühakirjakohtadest. Paluge 
teisel lapsel valida sobiv pilt ja tuua see klassi ette. 
Korrake teiste pühakirjakohtadega.

Innustage lapsi õpitut rakendama (mälumän
gu mängimine): Asetage lauale järgmised esemed: 
pilt Kristusest Ketsemani aias, pilt viimsest õhtu-
söömaajast, tükk leiba, sakramendi veetops, sakra-
mendi kandik, pühakirjad ja Kiriku lauluraamat. 
Laske lastel hetkeks esemeid vaadata ja katke 

need seejärel kinni. Paluge lastel töötada rühmas 
ja kirjutada üles kõik esemed, mis neile meelde 
jäid. Laske lastel selgitada, kuidas iga ese aitab 
neil sakramendi ajal Jeesust Kristust meenutada.

2. nädal: Jeesuse Kristuse meenutamine aitab mul valida õiget.

Tutvustage õpetust (pühakirjade  kuulamine): 
Laske lastel silmad sulgeda ja ette kujutada, 
milline oleks elu, kui kõik teeksid õigeid valikuid. 
Paluge mõnel lapsel ette kujutatut teistega jagada. 
Rääkige neile, et Mormoni Raamatus oli aeg, kui 
nii oli, ja paluge neil kuulata, kuidas seda aega 
kirjeldatakse. Laske ühel lapsel lugeda 4. Nefi 
1:15, 17. Selgitage, et inimesed oskasid õiget valida, 
kuna nad mäletasid midagi väga erilist. Jutustage 
neile 3. Nefi 17:20–25 sündmusi. Laske lastel 
koos ütelda: „Jeesuse Kristuse meenutamine aitab 
mul valida õiget.”

detsember
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Laulmine aitab lastel 
õpetust paremini meelde 

jätta. Õpetamine on 
tõhusam, kui kasutate 
näitlikke abivahendeid 

või panete lapsed muusika 
rütmis liikuma. Selle kuu 

soovitused annavad selleks 
mitu erinevat võimalust. 

Kui te tunde ette valmistate, 
kaaluge taoliseid ideid.



Aidake lastel mõista (laulude laulmine): Katke 
paberitükkidega pilt, millel Jeesus õnnistab 
nefilaste lapsi. Paluge lastel mõelda lauludele, 
mis aitavad neil Jeesust Kristust meeles pidada. 
Laulge mõned nendest lauludest üheskoos. Pärast 
igat laulu laske lapsel eemaldada pildilt üks 
paberitükk. Korrake, kuni kõik paberitükid on 

eemaldatud. Arutage, kuidas pildil olevad lapsed 
tegid pärast Jeesusega kohtumist õigeid valikuid. 
Tuletage lastele meelde, et kui nad Jeesust meeles 
peavad, siis tahavad nad valida õiget. Paluge neil 
nimetada asju, mida nad võivad teha, et oma päe-
vaste tegevuste jooksul Jeesust meeles pidada.

3. nädal: Maailma sündis Jumala Poeg.

Tutvustage õpetust Küsige laste käest: „Kas te 
olete kunagi oodanud, et midagi erilist juhtuks? 
Kas see ootusaeg tundus pikk? Mis tunne teil oli, 
kui see lõpuks juhtus?” Andke lastele võimalus 
tundeid jagada. Selgitage, et Aadama ja Eeva 
päevist alates on meie Taevane Isa lubanud, et 
juhtub midagi väga tähtsat. Õigemeelsed inimesed 
ootasid seda sündmust õhinal. Sosistage õrnalt 
väikesele lasterühmale: „Maailma sündis Jumala 
Poeg.” Laske neil sosistada see lause teistele lastele 
ja siis paluge kõigil lastel lauset koos sosistada.

Aidake lastel mõista (laulu laulmine): Paluge 
lastel jagada, mida nad teavad Jeesuse sünniloost 

(vt Luuka 2:1–20). Täiendage lugu detailidega, 
mida lapsed ei maininud. Laulge „Stars Were 
Gleaming” (Tähed särasid) (CS, lk 37) ja paluge 
lastel ette kujutada, mida karjased tundsid, kui 
nad inglite laulu kuulsid.

Innustage lapsi õpitut rakendama (jõulu
kaartide valmistamine): Andke igale lapsele paber 
ja pliiatsid või rasvakriidid. Aidake neil paber 
pooleks voltida. Laske neil valmistada Jeesuse 
Kristuse sünnist oma perele jõulukaart. Laske 
neil kirjutada esiküljele: „Maailma sündis Jumala 
Poeg.”

4. nädal: Jeesus Kristus tuleb taas.

Aidake lastel mõista (pühakirjade lugemine): 
Valmistage ette järgmised sõnaribad (saadaval 
veebilehel sharingtime.lds.org):

Vaid Taevaisa teab täpset _______, mil Jeesus taas 
tuleb! (vt Joseph Smith–Matteuse 1:40).

Jeesus laskub __________ (vt Apostlite teod 1:11).

Jeesuse riided on _________ värvi (vt ÕL 133:48).

Valekristused __________ paljusid (vt Joseph 
Smith–Matteuse 1:22).

Pahelised _______________ ära (vt ÕL 29:9).

Päike ________________ (vt ÕL 45:42).

Kui Jeesus tuleb, on Tema hiilgus eredam kui 
___________ (vt ÕL 133:49).

Pärast teist tulemist elab Jeesus koos õiglastega maa 
peal __________ aastat (vt ÕL 29:11).

Jagage lapsed rühmadesse ja andke igale rühmale 
üks või kaks sõnariba. Paluge neil lugeda püha-
kirjakohti ja leida sõnad, mis käivad lünkadesse. 
Paluge igal rühmal jagada teiste lastega, mida nad 
õppisid.

Innustage lapsi õpitut rakendama ( laulmine 
ja jagamine): Selgitage, et me peame meeles 
pidama ja kummardama Jeesust Kristust iga päev, 
et me oleksime Tema teiseks tulemiseks valmis. 
Paluge lastel nimetada mõningaid asju, mida 
nemad ja nende pered saavad teha, et ennast ette 
valmistada. Laulge „I Wonder When He Comes 
Again” (Millal Ta kord tuleb taas) (CS, lk 82).

Tunnistage: Lühike tun
nistus saab kutsuda Vaimu 
igal ajal. Tõest tunnista
miseks pole vaja kasutada 
formaalset tunnistamise 
keelt nagu „Ma soovin 
jagada oma tunnistust”. 
Tunnistades võib näiteks 
lihtsalt öelda: „Ma tean, 
et Jeesus Kristus elab.”

Nõuanne: Lapsed 
tunnevad Vaimu, kui 
nad räägivad, kuidas 
nemad evangeeliumi 
põhimõtetest aru saavad. 
Nad saavad õpitut 
vestlemise, joonistuste 
ja laulude abil jagada.

Maailma sündis 
Jumala Poeg.
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Muusika kasutamine Algühingus
Muusika eesmärgiks Algühingus on õpetada lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja aidata neil 
õppida selle järgi elama. Algühingu laulud teevad õppimise nauditavamaks, aitavad lastel evangee-
liumi tõed selgeks saada ja meelde jätta ning toovad Algühingusse Vaimu.

Järgnevalt on ära toodud mõned ideed, mida kasutada selles trükises soovitatud laulude õpetami-
sel. Võite neid meetodeid kasutada ka teiste Algühingu laulude õpetamisel. Lisaideede saamiseks 
vaadake Muusika kasutamine Algühingus osasid eelnevate aastate ühishetke trükistes.

Jaanuar: „He Sent His Son” (Ta saatis oma Poja) (CS, lk 34–35)

Laske lastel laulu kuulata. Märkige ära, kuidas see 
koosneb küsimustest ja vastustest. Pange pooled 
lapsed küsimusi ja teine pool vastuseid laulma. 
Kui olete laulu niimoodi paar korda läbi laulnud, 

vahetage osad. Kui lapsed on lauluga tuttavad, 
jagage neid laulu korrates erineval moel (näiteks 
poisid ja tüdrukud, õpetajad ja lapsed jne).

Veebruar: „I Will Follow God’s Plan” (Ma järgin Jumala plaani) (CS, lk 
164–65)

Rääkige lastele, et Jumal on andnud meile väga 
erilise anni. Paluge neil laulu esimest rida lauldes 
kuulata, mis see and on (plaan). Näidake kaarti 
ja võrrelge, kuidas kaardi kasutamine sarnaneb 
Jumala juurde tagasipöördumiseks Tema plaani 
järgimisega. Selgitage, et see laul õpetab meile 
plaani ja räägib, kuidas me võime Taevaisa juurde 

elama naasta. Asetage klassi pilte, millel on kuju-
tatud tähtsaid mõisteid (nagu näiteks and, taevas, 
kodu, maa, ja sünd ) ja mõningaid kirjutatud sõnu 
(nagu näiteks plaan, eesmärk, valik, ja juhtima) 
laulust. Laske lastel need kokku koguda ja neid õi-
ges järjestuses üles tõsta, kui te neile laulu laulate. 
Paluge neil pilte ja sõnu vaadates kaasa laulda.

Märts: „Oi, Jeesuse halastuses leian varju ma” (Kiriku lauluraamat, lk 22)

Jagage lapsed nelja rühma. Andke esimesele 
rühmale EK lk 116 ja laulge nendega laulu esimest 
rida. Arutage seda lühidalt ja laulge see paar korda 
koos läbi. Jätkake iga rühmaga ja iga laulu reaga 
(kasutage järgmiseid pilte: 2. rühm, EK lk 108; 3. 
rühm, EK lk 57; 4. rühm, EK lk 56). Laulge terve 
esimene salm, paludes igal rühmal seista, hoida 

oma pilti ja laulda oma rida. Laske rühmadel pilte 
vahetada ja laulge laul uuesti läbi. Korrake, kuni 
iga rühm on laulnud igat rida. Laulge refrääni ja 
paluge lastel kuulata, mitu korda kõlavad sõnad 

„armu mõõtmatut”. Korrake refrääni paar korda 
koos ja paluge neil panna käsi südamele iga kord, 
kui nad laulavad sõnu „armu mõõtmatut”.

Aprill: „Pere on Jumalalt” (lk 28–29 
selles juhises)

Leidke või joonistage pildid, mis kujutavad laulu 
sõnu või fraase (näidispildid on saadaval veebile-
hel sharingtime.lds.org). Asetage need ükshaaval 
tahvlile sel ajal, kui lastega vastavat rida  laulate. 
Kui olete ühe fraasi lastele selgeks õpetanud, 
laulge ise enamik sõnu, siis peatuge ja laske lastel 
fraas lõpuni laulda. Laulge terve laul paar korda 
koos läbi. Paluge ühel lapsel pildid tahvlilt ära 
korjata ja laulge laul uuesti läbi. Korrake, kuni 
nad oskavad seda laulda ilma piltideta.

Mitmekesisus: Mõelge 
välja erinevaid viise 
laulude kordamiseks. 
Lapsed õpivad laulud 
kõige paremini selgeks, 
kui nad neid ikka ja jälle 
kuulevad ja laulavad.
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Harjutamine: Et lapsed 
laulu kiiremini omandak
sid, peab see teil endal 
selge olema. Harjutage 
laule kodus, et saaksi
te lapsi õpetades neile 
otsa vaadata ega peaks 
laulikust järge otsima.

Juuli: „Baptism” (Ristimine) (CS, lk 100–101)

Valmistage järgmised sõnaribad: Kes, Kus, Millal ja 
Kuidas. Näidake pilti Jeesuse ristimisest. Asetage 
pildi kõrvale sõna „kes”. Kui laulate lastele esimest 
rida, paluge neil kuulata, kelle juurde Jeesus tuli. 
Kuulake laste vastuseid ja seejärel laulge see rida 
kõik koos uuesti. Tehke samamoodi iga sõna ja 

fraasiga. Laulge koos kogu esimene salm. Andke 
igale lapsele sõnariba vastusega (Ristija Johannes, 
kaua aega tagasi, vee alla kastmise läbi ja Jordani 
jõgi ). Paluge lastel tõusta, kui lauldakse nende 
sõnu. Laske neil sõnaribasid omavahel vahetada ja 
korrake tegevust.

August: „Seek the Lord Early” (Otsi Issandat varakult) (CS, lk 108)

Kasutage pilte, et laulu ühe fraasi kaupa õpetada 
(näidispildid on saadaval veebilehel sharingtime.
lds.org). Asetage kõik pildid tahvlile. Paluge ühel 
lapsel klassist välja minna, kuni teine laps ühe 
pildi ära peidab. Laske lapsel klassi tagasi tulla ja 
pilti otsida teiste laste laulmist kuulates. Kui ta 
liigub pildile lähemale, laulavad lapsed kõvemini, 
ja kui liigub kaugemale, siis vaiksemalt. Kui aeg 
võimaldab, korrake tegevust.

Teised laulud selles juhises.

„Did Jesus Really Live Again?” (Kas 
Jeesus tõesti elas taas) (CS, lk 64)
Kirjutage esimese salmi sõnad tahvlile või suurele 
paberile. Laulge salm lastele ette ja arutage seda 
lühidalt. Laulge salmi koos ja seejärel laske ühel 
lapsel, kes hästi laulis, üks sõna tahvlilt ära 
kustutada või paberist välja lõigata. Korrake, kuni 
lapsed on salmi selgeks saanud, seejärel korrake 
teiste salmidega.

„My Heavenly Father Loves Me” (Mu 
Taevaisa armastab mind) (CS, lk 
228–229)
Kui lastele laulu tutvustamiseks ette laulate, laske 
neil rütmi kaasa plaksutada. Aidake neil laulu 
võtmesõnade kohta välja mõelda lihtsaid liigutu-
si. Laske lastel teha liigutusi muusika saatel ilma 
laulmata ja seejärel laulge ja tehke liigutusi koos. 
(Pildid, mis võivad aidata seda laulu õpetada, on 
saadaval veebilehel sharingtime.lds.org.)

„Igavene pere” (Liahoona, apr 2013)
Laske lastel laulu juhatada ja koos kaasa laulda, 
pannes rõhku korduvale meloodiale, nagu „õde, 
vend” ja „perekond”. Esitage lihtsaid küsimusi, 

nagu: „Millal peaksime end templisse minekuks 
ette valmistama?” ja paluge lastel vastata, lauldes 
fraase laulust. Paluge lastel lihtsaid esemeid kasu-
tades mängida pereliikmeid ja juhatage rühmasid 
teatud ridade laulmisel.

„Love Is Spoken Here” (Siin räägitakse 
armastust) (CS, lk 190–191)
Küsige, mis keeli laste kodudes räägitakse. Laulge 
esimene salm ja paluge lastel kuulata, mis keelt 
veel kodus räägitakse, ja kui nad vastust kuule-
vad, panna käsi südamele (armastus). Kui laulate, 
paluge neil otsida riimuvaid sõnu ja sõnu, millest 
nad aru ei saa. Paluge need esimese salmi ajal ühel 
tüdrukul tahvlile kirjutada, teise salmi juures 
paluge seda teha poisil. Selgitage sõnade tähen-
dust ja laulge neid sisaldavaid fraase, lastes lastel 
järgi laulda.

„I Lived in Heaven” (Ma elasin taevas) 
(CS, lk 4)
Jagage lapsed nelja rühma ja määrake igale rüh-
male üks fraas laulust. Andke igale rühmale paber 
ja paluge neil joonistada oma fraasi kohta lihtne 
pilt. Laulge laulu koos, kasutades joonistusi kui 
näitlike abivahendeid.
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	4. nädal: Andestus toob rahu.

	detsember
	1. nädal: Sakrament on aeg Jeesuse Kristuse meenutamiseks.
	2. nädal: Jeesuse Kristuse meenutamine aitab mul valida õiget.
	3. nädal: Maailma sündis Jumala Poeg.
	4. nädal: Jeesus Kristus tuleb taas.

	Muusika kasutamine Algühingus
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