
Ühishetk 2016

Ma tean, et pühakirjad on tõde
„Sest minu hing tunneb heameelt pühakirjadest ja mu süda mõtiskleb nende üle.” (2. Nefi 4:15)
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Juhised ühishetkede ja 
sakramendikoosoleku 
lasteettekande läbiviimiseks
Kallid Algühingute juhatused ja muusikaõpetajad!

Pühakirjad on Jumala sõna. Kui te loete pühakirju palvemeelselt ning rakendate neis ja käes-
olevas trükises õpetatud põhimõtteid, olete te vaimselt valmis õpetama Jeesuse Kristuse evan-
geeliumi Algühingu lastele. Samuti saate pühakirjade abil aidata lastel mõista käesoleval aastal 
õpetamisele tulevaid põhimõtteid, nagu Taevase Isa plaan, Jeesuse Kristuse missioon, prohvetite 
roll, Kiriku taastamine ja templiõnnistused. Pühakirjade abil saate kutsuda Algühingusse Vaimu 
ja luua keskkonna, kus lapsed saavad tunda Püha Vaimu mõju. Seda mõju tundes saab iga Alg-
ühingu laps öelda: „Ma tean, et pühakirjad on tõde!”

Täname teid ustava teenimise eest. Me palvetame teie eest ja oleme kindlad, et armastate lapsi ja 
õpetate neile Jeesuse Kristuse evangeeliumi.

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 Liahoo-
na. Õppetunni planeerimisel ja läbiviimisel on 
teile abiks järgmised juhised.

Armastage neid, keda te õpetate. Näidake lastele 
oma armastust, kutsudes neid nimepidi ning uu-
rides välja nende huvid, anded ja vajadused.

Õpetage Vaimuga. Palvetage, et saada õppetundide 
ettevalmistamisel juhatust, ja püüdke tugevdada 
oma tunnistust seoses põhimõtetega, mida hak-
kate õpetama. See aitab teil õpetada Vaimuga.

Innustage lapsi hoolega õppima. Käesoleva trükise 
eesmärgiks on aidata teil teada, mida ja kuidas 
õpetada ning kuidas innustada lapsi hoolega õp-
pima. Evangeeliumi õpetamine on tõhusam, kui 
täidate igas õppetunnis kolm järgmist punkti:

 1. Tutvustage evangeeliumi õpetust, mida 
käsitlema hakkate. Selgitage lastele, mida 
nad õppima hakkavad. Mõelge läbi, kuidas 
teha seda nii sõnadega kui visuaalselt. (Näi-
teid leiate märtsi-  ja juulikuu esimese nädala 
õppetunnist.)

 2. Aidake lastel mõista. Et lapsed õpetust pa-
remini mõistaksid, kaasake nad õppetegevusse. 
Kasutage erinevaid õpetamismeetodeid: laule, 
rollimänge, pühakirjade lugemist.

 3. Innustage lapsi õpitut rakendama. And-
ke lastele 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. Ülejää-
nud nädalate kohta näidisplaanid puuduvad, kuid 
teemale on lisatud soovitusi tunni läbiviimiseks. 
Täiendage neid enda mõtetega. Ideede leidmiseks 
tutvuge teiste trükises avaldatud õppetundide 
plaanidega. Viienda pühapäeva ühishetke kasuta-
ge varasemate õppetundide kordamiseks. Õppe-
tundide planeerimisel ja ettevalmistamisel võite 
saada Vaimult juhatust.

Valmistage õppetunnid ette koos muusikaõpeta-
jaga. Laulud aitavad õpetusi kinnistada. Õpetuse 
mõne osa juures võite endale appi paluda õpeta-
jaid ja nende klasse.

Vahetevahel on kasulik kutsuda külalisesinejaid 
Algühingu õppetunnis osalema. Selleks vajate 
oma piiskopi või koguduse juhataja luba.

Õppetundidega käivad kaasas mõned õpeta-
misega seotud nõuanded, mis aitavad teil oma 
õpetamisoskust parandada. Lisatud on ka pildid, 
kuidas mingi tegevus välja näeb. Kuigi õpetamis-
oskuse arendamine on tähtis, on teie enda vaimne 
ettevalmistus ja tunnistus need, mis kutsuvad 
Vaimu, kes kinnistab õpetused laste südamesse.

Pühakirjad: Kui ärgitate 
lapsi pühakirjadest õppi
ma, süvendate neis eluaeg
set armastust Jumala sõna 
vastu. Mõelge, kuidas in
nustada lapsi igal nädalal 
oma pühakirju kasutama 
ja neist õppima. Mõnel 
lapsel ei pruugi pühakirju 
olla. Mõni laps ei pruugi 
veel lugeda osata. Trükises 
leiduvates õppetegevustes 
ning õpetamist hõlbus
tavates nõuannetes lk 8, 
13 ja 24 pakutakse välja 
ideid, kuidas õpetamisel 
pühakirju kasutada.

Näitlikud abivahendid: 
Paljud trükises esitatud 
näitlikud abivahendid 
leiate internetiaadressilt 
www. sharingtime. lds. 
org. Materjali leidmiseks 
konkreetsel evangeeliumi 
teemal vaadake ka ajakir
ja Sõbrake internetiaad
ressilt www. friend. lds. org. 
Neid materjale võib laste 
õpetamise tarbeks välja 
printida. 

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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Abimaterjalid:  
Täiendavaid abimaterjale, 
nagu värvimislehekülgi, 
lugusid ja tegevusi leiate 
ajakirjadest Sõbrake ja 
Liahoona, lastetoa õpi
kust ja „Evangeeliumi 
kunstiraamatust”. Kasu
tage neid oma õppetunni 
täiustamiseks.

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.

Trükisele on lisatud uus laul, mille lapsed tänavu 
selgeks saavad õppida (vt lk 28). Lisaks on trüki-
ses peatükk „Kuidas kasutada muusikat Algühin-
gus” (vt lk 26–27) ja veel täiendavad soovitused 
lastele laulude õpetamiseks (vt lk 7).

Juhised sakramendikoosoleku ettekande läbiviimiseks

Sakramendikoosoleku lasteettekanne aasta nel-
jandas kvartalis toimub piiskopi või koguduse 
juhataja juhtimisel. Kohtuge aasta alguses aegsasti 
piiskopkonna või koguduse juhatuse nõuandjaga, 
kes vastutab Algühingu tegevuse eest, ja tutvus-
tage talle oma esialgset tegevusplaani. Paluge tal 
lõplikult valmis plaanid heaks kiita.

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

õpitust teistega jagada võiksid, püüdke leida viise, 
kuidas aidata kogudusel keskenduda ettekantavale 
evangeeliumiõpetusele. Koosolek võiks lõppeda 
piiskopkonna liikme lühikese kokkuvõttega.

Pidage ettekandeks valmistumisel meeles järgmisi 
juhiseid:

• Ärge kulutage ettekande harjutamisele üleliia 
õppetundide ja perede aega.

• Sakramendikoosolekul ei ole kohane kasu-
tada näitlikke abivahendeid, kostüüme ega 
massisuhtlus-  jmt tehnilisi vahendeid.

Ettevalmistus: Palveta
ge, et saada ühishetkedeks 
valmistudes juhatust, ja 
laske Vaimul end mõjuta
da. Kui valmistute ja õpe
tate Vaimu abiga, kinnitab 
Ta, et teie õpetus on õige. 
(Vt TNGC, lk 13.)

Ettekande laule võivad 
esitada suured või 
väikesed rühmad või 
perekonnad kas soolo 
või duetina või keelpilli 
saatel. Veenduge, et 
lastel oleksid sõnad 
selged ja et nad 
laulaksid südamest.

Trükises kasutatud materjalid

Trükises kasutatakse läbivalt järgmisi lühendeid:

KL Kiriku lauluraamat

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

Paljudes õppetundides soovitatakse kasutada pilte. 
Pilte võib leida „Evangeeliumi kunstiraamatust”, 
kogumikust „Kunstitööd evangeeliumist”, Algühin-
gu käsiraamatute pildipakist, Kiriku ajakirjadest ja 
internetiaadressilt www. images. lds. org.

Õppekava 2016

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

Põhiõppekava
Päikesekiired: „Algühing 1”; VÕ 4–7: „Algühing 
2”; Ustavad 8–11:  „Algühing 4”
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Pühakirjad on Jumala sõna
„Toituge rõõmuga Kristuse sõnadest; sest vaata, Kristuse sõnad ütlevad teile kõik, mida te peate tegema.” 
(2. Nefi 32:3)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?”

1. nädal: Pühakirjad on Jumala sõna.

Tutvustage õpetust: Võtke Algühingusse kaasa 
erinevaid raamatuid (nt kokaraamat, juturaamat 
ja õpik) ja paluge mõnel lapsed neid ja pühakirju 
Algühingule näidata. Paluge lastel arutada, kuidas 
need raamatud ja nende autorid üksteisega sarna-
nevad ja üksteisest erinevad. Märkige, et pühakir-
jad on ainulaadsed, sest Jumala prohvetid on need 
kirja pannud ja need on Jumala sõna.

Aidake lastel mõista: Öelge lastele, et meie Ki-
rikus on neli pühakirjaraamatut: Piibel, Mormoni 
Raamat, Õpetus ja Lepingud ning Kallihinnaline 

Pärl. Selgitage, et ütleme nende kohta põhiteosed. 
Rääkige lastele igast raamatust. Jutustage igast raa-
matust mõni lugu või rääkige mõnest õpetusest. 
Mängige paarilise leidmise mängu (vt TNGC, lk 
169), milles igale pühakirjale tuleb leida paarili-
seks pilt, mis kirjeldab pühakirjast pärit lugu või 
õpetust.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge, et 
mõned lapsed jagaksid oma lemmikpühakirjakohta 
või - pühakirjalugu. Julgustage neid rääkima sellest, 
mida nad on pühakirju lugedes õppinud. Tunnista-
ge pühakirjade kohta.

2. nädal: Meie kohus on Kristuse sõnadest rõõmuga toituda.

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada: 
Selgitage, et Issand kasutab tegusõnu, et kirjel-
dada seda, kuidas pühakirju uurida. Kirjutage 
järgmised sõnad suurematele paberilehtedele ja 
paigutage need klassiruumis laiali: rõõmuga toi-
tuma (vt 2. Nefi 32:3); talletama (vt Eteri 3:21); 
usinalt uurima (vt Moosia 1:7); tugevalt kinni pidama 
(vt 1. Nefi 15:24). Mõelge, kuidas sõnade tähen-
dust lastele loominguliselt tutvustada ja selgitada. 
Näiteks võiksite paluda lastel näidata, mis vahe 
on näkitsemisel ja rõõmuga toitumisel, ning see-
järel arutada, kuidas see on seotud pühakirjade 
uurimisega. Võite küsida lastelt ka seda, miks nad 
rahvarohkel turuplatsil oma vanema käest kõvasti 
kinni hoidma peavad, ning seejärel selgitada, kui-
das nad saavad „pidada tugevasti kinni” pühakir-
jadest ja miks see on sama tähtis kui oma vanema 
käest kinnihoidmine.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Kutsuge 
üles lapsi ja õpetajaid, et nad kujundaksid välja 
regulaarselt pühakirjade uurimise harjumuse. 
Selgitage, et laps, kes on nädala jooksul pühakirju 
lugenud või kuulanud, saab kirjutada oma nime 
paberiribale ja lisada selle ketile. Öelge neile, et nii 
nagu pikeneb kett, kasvavad ka nende pühakirja-
teadmised. Talletage ahelat soovi korral aardelaekas 
(seda võiks tuua näiteks ka eeltoodud tegevuse 
puhul, kui selgitate sõna „talletama” tähendust). 
Julgustage lapsi rääkima pühakirjade uurimise ees-
märgist oma perele.

Laul: „Kui ma kuulan 
südamega”
(käesolev trükis lk 28)

See kett võiks näitlikult 
meelde tuletada 

arengut, mis kaasneb 
pühakirjade lugemisega.

Aastaülesanne: Andke 
kogu aasta jooksul lastele 
võimalusi pühakirjadest 
õpitu jagamiseks. See või
maldab lastel rääkida oma 
kogemustest ja innustab 
ka teisi kodus pühakirju 
lugema.

CHALLENGEÜLESANNE
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Väikesed rühmad: 
Töö väikestes rühmades 
võimaldab enamatel las
tel tegevuses osaleda (vt 
TNGC, lk 161). Lapsed 
istuvad juba niigi oma 
klassi juures. Klassirühmi 
võiks kasutada väikestele 
rühmadele mõeldud te
gevustes. Klassi õpetaja 
saab olla abiks, et taga
da osavõtt ja säilitada 
aupaklikkus.

Kõikide laste kaasami-
ne: Mõelge, kuidas aidata 
kõikidel Algühingu lastel 
kogu aasta jooksul edukalt 
pühakirju lugeda. Näiteks 
lastele, kellel kodune tugi 
puudub, võiks pakkuda 
võimalust pühakirju kiri
kus lugeda ja seejärel oma 
nime paberketile lisada.

3. nädal: Kristuse sõnad ütlevad meile kõik, mida peame tegema.

Aidake lastel mõista: Siduge ühel lapsel silmad 
kinni. Paluge teisel lapsel seista kusagil Algühingu 
ruumis, hoides käes Jeesuse Kristuse pilti. Palu-
ge, et laps, kellel on silmad kinni seotud, püüaks 
pildi ilma abita üles leida. Korrake tegevust, pa-
ludes kahel lapsel hoida oma käes pikemat pulka, 
nööri või niiti, mis sümboliseeriks raudkäsipuud 
ja viiks seotud silmadega lapse Kristuse pildi 
juurde. Paluge lapsel minna nöörist kinni hoides 
pildi juurde. Küsige: „Kuidas sarnaneb nöörist 
hoidmine pühakirjade lugemisega?” (Vt 1. Nefi 
15:23–25.)  Tooge mõni näide oma elust, kui pü-
hakirjad on õpetanud teile, mida tegema peaksite. 
Selgitage, kuidas pühakirjaõpetuste järgimine on 
aidanud teil Päästjaga lähedasemaks saada.

4. nädal: Mul on võimalik teada, et pühakirjad on tõde.

Aidake lastel mõista: Võtke kaasa vähemalt 
üks asi, mida lapsed saavad mõne oma viie aistin-
gu abil tundma õppida. Näiteks võite võtta kaasa 
mõne puuvilja või lille või mängida ette muusika-
pala. Laske mõnel lapsel seda asja vaadata, nuu-
sutada, puudutada, maitsta või kuulda. (Vaagige, 
kuidas tegevust väikestes rühmades läbi viia, et 
kõikidel lastel oleks võimalus osaleda.) Näidake, 
et me võime näha, puudutada, nuusutada ja ka 
kuulda pühakirju, kuid tunnistus nende 
kohta tuleb Vaimu vahendusel. Paluge 
lastel laulda mõnda laulu Pühast 
Vaimust. Paluge neil leida laulust, 
mida me saame teha, et Vaim 

tunnistaks meile, et pühakirjad on tõde. Paluge 
lastel välja mõelda mõnede sõnade jaoks liigu-
tused. Korrake laulu, kasutades liigutusi nende 
sõnade asemel.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Pange 
välja Moroni pilt ja lugege Moroni 10:4–5. Paluge 
mõnel lapsel rääkida, milliseid tundeid pühakirjad 
neis tekitavad. Nad võiksid rääkida ka sellest, mida 

nad on teinud, et kodus pühakirju lugeda. 
(Teavitage lapsi sellest juba ette, et neil 

oleks aega ette valmistada.) Julgus-
tage lapsi jagama oma tunnistust 

pühakirjade kohta kodus oma 
vanematega.

Näitlikustavad õppetunnid muudavad 
õpetuse lastele kergesti mõistetavaks 

ja tuttavaks (vt TNGC, lk 164).
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Veebruar Pühakirjades õpetatakse 
Taevase Isa plaani
„Vaata, minu töö ja minu hiilgus on see – tuua inimesele surematus ja igavene elu.” (Moosese 1:39)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Taevasel Isal on minu jaoks plaan.

Tutvustage õpetust: Näidake lastele maja pilti. 
Selgitage, et ehitajad vajavad maja ehitamiseks 
maja plaani. Küsige: „Miks on plaanide tegemine 
ja nende täitmine tähtis?” Tõstke üles pühakirjad 
ja öelge lastele, et Taevase Isa plaan meie jaoks on 
kirjas pühakirjades. Kirjutage tahvlile: „Taevasel 
Isal on minu jaoks plaan.” Lugege seda lauset 
üheskoos.

Aidake lastel mõista: Kirjutage tahvlile järgmi-
sed küsimused:

• Kes ma olen?

• Kust ma tulin?

• Miks ma olen siin?

• Mis juhtub minuga pärast minu surma?

Andke igale lapsele paber ühega järgmistest sõna-
dest: kes, kust, miks või mis. Lugege üheskoos tahv-
lilt esimest küsimust ja paluge kõikidel lastel, kelle 
käes on sõna kes, püsti tõusta. Laulge laulu „Olen 
Jumala laps” (KL, lk 58) ja küsige püstiseisjatelt, 
kuidas nad sellele küsimusele vastaksid. Korrake 
tegevust iga küsimusega, lauldes järgmisi laule: 
kust: „Ma elasin taevas” (Sõbrake, apr 1999); miks: 
„Usus Teda järgin ma” („Ühishetk” 2007); mis: „Ta 
suri, et me võiks elada” (Sõbrake, apr 2005). Tun-
nistage, et Taevase Isa plaan toob meile õnne.

2. nädal: Jeesus Kristus lõi maa minu jaoks.

Aidake lastel mõista: Mõelge koos lastega te-
gevustele, mida nad teevad teatud korra järgi, näi-
teks kingapaela sidumine või magamaminekuks 
valmistumine. Selgitage, et me saame pühakirja-
dest teada, et Jeesus lõi maa teatud korra alusel. 
Jagage lapsed kuude rühma ja andke igale rühma-
le pühakirjakoht, mis räägib ühest loomispäevast 
(vt Moosese 2). Paluge, et iga rühm joonistaks oma 
päevast pilte. Paluge, et nad näitaksid oma pilte 
teistele lastele ja räägiksid, mis sel päeval loodi. 
Paluge lastel kinnitada oma pildid õiges järjekor-
ras tahvlile.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
lastel nimetada üks asi, mille Jeesus lõi, mis on 
nende jaoks tähtis. Andke igale lapsele veidi soo-
latainast (soolataina retsepti leiate TNGC, lk 165). 
Paluge lastel voolida tainast midagi sellist, mida 
nemad tähtsaks peavad. (Soolataina puudumisel 
võiksid lapsed joonistada pildi.) Paluge, et lapsed 
räägiksid oma klassirühmas, mida nad voolisid või 
joonistasid ja miks on see nende jaoks tähtis. Laul-
ge laulu „Ma tänan Sind, Isa” (KL, lk 61). 

Laul: „Usus Teda 
järgin ma”
(Ühishetk 2007) 

Tunnistus: Lühike 
tunnistus kutsub Vaimu 
kohale ükskõik mis ajal 
õppetunni jooksul. Selleks 
võib öelda lihtsalt: „Ma 
tean, et Taevase Isa plaan 
toob meile õnne” või selge
sõnaliselt: „Ma tahan jätta 
teile oma tunnistuse …” 
(Vt TNGC, 43–44.) 

Aidake lastel veel 
paremini mõista: Kui 
lapsed räägivad teistega, 
mida nad Algühingus õpi
vad, aitab see neil õpetust 
paremini mõista ja tugev
dab nende tunnistust selle 
õigsuse kohta. Mõtisklege, 
kuidas nad saaksid seda 
teha tunni ajal ja julgus
tage neid rääkima õpitust 
oma kodustele.
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Ma järgin  
Jumala  

plaani, kui:

3. nädal: Perekonnal on keskne koht Taevase Isa plaanis.

Tutvustage õpetust: Kirjutage tahvlile järg-
mine lause: „Perekonnal on keskne koht Taevase 
Isa plaanis”. Arutage, mida see lause tähendab. 
Kustutage lause tahvlilt. Öelge kaks esimest sõna 
ja paluge lastel neid korrata. Seejärel öelge neli 
esimest sõna ja paluge lastel neid korrata. Jätkake, 
kuni lastel on terve lause meelde jäänud.

Aidake lastel mõista: Paluge juba eelnevalt, 
et mõned lapsed kujutaksid pühakirjaperekon-
di. Mõelge iga pere kohta välja mõned vihjed (nt 
Aadam ja Eeva: „Meie pere oli esimene pere maa 
peal”; Aabraham ja Saara: „Meile sündis laps, kui 
olime juba väga vanad” ning Lehhi ja Saaria: „Me 

läksime üle ookeani tõotatud maale”) ja andke 
need lastele. Muretsege võimaluse korral lihtsad 
kostüümid. Paluge pühakirjaperekondi mängivatel 
lastel rühma kaupa klassi ette tulla. Paluge neil 
vihjed ette lugeda ja laske teistel lastel arvata, kel-
lega on tegemist. Kui iga pere on kindlaks tehtud, 
näidake lastele, kust selle pere kohta pühakirjadest 
lugeda saab. Rääkige lastele, kuidas iga pere järgis 
plaani, mis Taevasel Isal oli nende jaoks.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
lastel mõelda, millised on nende pere head omadu-
sed. Paluge neil rääkida neist omadustest rühma-
des või tervele Algühingule.

4. nädal: Ma täidan Jumala plaani.

Aidake lastel mõista: Võtke välja mõned oad 
või kivikesed ja tühi purk naerunäo sildiga. Öelge 
lastele, et Taevase Isa plaan annab meile vabaduse 
valida head või halba. Selgitage, et head valikud 
viivad vabaduse ja õnneni, kuid halvad valikud 
vangistusse ja õnnetusse olukorda (vt 2. Nefi 
2:27). Küsige lastelt: „Milliseid käske te Jumala 
plaani täites peate?” Andke üks uba igale lapsele, 
kes küsimusele vastab. Kirjutage nende vastused 
tahvlile. Paluge igal oa saanud lapsel rääkida, kui-
das tema mainitud käsu pidamine viib õnneni. 
Seejärel paluge lapsel oma uba purki panna. 
Tunnistage, et meie elu on täis õnne, 
kui otsustame Jumala plaani täita.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Valmis-
tage iga klassi jaoks suur loosungikujuline paber. 
Kirjutage igale loosungile: 
„Ma täidan Jumala plaani, 
kui …” Selgitage, et Taevase 
Isa plaan annab meile vaba-
duse valida õige või vale, ja 
see, mida me päevast päeva 
valime või teha otsustame, 
on tähtis meie õnne jaoks. 
Paluge lastel kirjutada või 

joonistada oma klassi 
loosungile, mida 

nemad Taevase 
Isa plaani täitmi-
seks teha saavad, 
ja paluge neil sellele oma nimi alla 
kirjutada. Paluge, et kõik klassid 
räägiksid, mida nad oma loosungi-
tele joonistasid või kirjutasid. Palu-
ge lastel klassis loosungitega ringi 
marssida ja laulda laulu „Õigesti tee, 
sammu tõe teel” (KL, lk 64). Pange 
loosungid Algühingu klassis nähta-
vale kohale.

Selleks et lapsed aktiivselt 
osaleksid, suunake nende 

energia sobivasse tegevusse.

Kohandage tegevused 
Algühingu laste vanustega 
(vt TNGC, 110–117). 
Näiteks kolmanda näda
la teise tegevuse puhul 
võiksid vanemad lapsed 
esitada pühakirjaperesid 
mängivatele rühmadele 
vihjete kuulmise asemel 
hoopis küsimusi, millele 
saab vastata kas jaatavalt 
või eitavalt. 

Ingliskeelse loosungi leiate 
internetiaadressilt  

www. sharingtime. lds. org.

Naerunäo leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.
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Taevane Isa räägib meiega 
oma prohvetite kaudu
„Mida mina, Issand, olen rääkinud, … olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama.”  
(ÕL 1:38)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. ja 2. nädal: Prohvetid räägivad Taevase Isa nimel.

Tutvustage õpetust: Kutsuge üks laps klassi 
ette. Öelge teistele lastele, et nad järgiksid tema 
juhiseid. Sosistage lapsele lihtsaid juhiseid, nagu 
„Ütle neile, et nad paneksid oma käed pea peale” 
või „Ütle neile, et nad teretaksid vaikselt enda 
kõrval istujat”. Andke lapsele veel teisigi lihtsaid 
juhiseid ja lõpetage käsklusega: „Ütle neile, et 
nad ristaksid oma käed”. Küsige lastelt, kuidas 
nad teadsid, mida te neilt tahtsite. Selgitage neile, 
et üks viis, kuidas Taevane Isa ja Jeesus Kristus 
saadavad sõnumeid inimestele maa peale, on see, 
et nad räägivad oma teenijatega ja käsivad seejärel 
oma teenijatel rahvaga rääkida. Küsige: „Kes on 
need teenijad, kes räägivad Taevase Isa ja Jeesu-
se nimel?” Paluge, et lapsed ütleksid üheskoos: 
„Prohvetid räägivad Taevase Isa nimel!”

Aidake lastel mõista: Kinnitage enne Alg-
ühingu tunni algust mõne tooli alla prohveti pilt 
ja mõned pühakirjakohad, mis räägivad, mida 
see prohvet tegi või ütles. Mõned näited: Noa (1. 
Moosese 6:13–14; 7:5, 7–10), Mooses (2. Moosese 

14:8–9, 13–14, 21–22), laamanlane Saamuel (Hee-
lamani 14:1–8; 16:1–3) ja Joseph Smith (ÕL 89). 
Paluge lastel vaadata oma tooli alla ja pildid üles 
leida. Jagage lapsed rühmadesse, nii et igale rühma-
le jääks üks pilt, ning paluge neil valmistada oma 
prohvetist üks väike rollimäng ja see esitada. Pa-
luge teistel rühmadel arvata, millise prohvetiga on 
tegemist. Arutage, kuidas rahvas prohveti sõnumit 
kuulda võttis ja mis oli selle tulemuseks.

Aidake lastel mõista: Valmistage pildil olev 
„Prohvetite ratas”. Jagage ring kaheksaks ja kirjuta-
ge igasse sektorisse ühe prohveti nimi. Paluge ühel 
lapsel ratas keerlema 
panna. Rääkige mõni lü-
hike lugu prohveti kohta, 
kellele nool osutab. See-
järel paluge teisel lapsel 
ratas keerlema panna. 
Korrake tegevust kuni 
aega jätkub.

3. nädal: Tänapäeval juhib meid elav prohvet.

Aidake lastel mõista: Lõigake paber neljaks 
ja katke nende tükkidega praeguse prohveti pilt. 
Kirjutage iga tüki taha midagi, mida see prohvet on 
õpetanud. (Prohveti hiljutiste õpetuste leidmiseks 
külastage kodulehte www.jeesusekristusekirik.ee.) 
Paluge ühel lapsel eemaldada pildilt üks paberitükk 
ja teha, nagu sinna on kirjutatud. Paluge teistel 
lastel tema tegevus ära arvata. Korrake sama teiste 
õpetuste puhul. Näidake ajakirja Sõbrake või Lia-
hoona ja selgitage, et tänapäeval on meil võimalik 
prohveti sõnu lugeda.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
ühel lapsel tõusta ja lõpetada järgmine lause: „Ma 
järgin elavat prohvetit, kui …” Paluge teisel lap-
sel esimese lapse lauset korrata ja lisada veel üks 
prohveti järgimise moodus. Jätkake tegevust kuni 
aega jätkub, innustades lapsi kordama 
nii pajusid teiste laste mõtteid kui 
võimalik.

Laul: „Tänu, Looja, 
Sul’ prohvetitest”
(KL, lk 36–37)

Aupaklikkus: Mida 
enam lapsed õppimisest 
osa võtavad, seda aupak
likumad nad on. Esimese 
ja teise nädala tegevused 
kaasavad paljusid lapsi. 
Need, kes rollimängudes 
ei osale, jälgivad hoolega 
oma eakaaslaste tegevust. 
(Vt TNGC, lk 82–83.) 

Ratta leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.
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4. nädal: Prohveti järgimises peitub turvalisus.

Aidake lastel mõista: Valmistage lihtsad liik-
lusmärgid, kus on kirjas „stopp”, „aeglusta” ja 
„start”. Valige kolm last märke hoidma ja paluge 
neil see üles tõsta, kui muusikaõpetaja nende õlga 
puudutab. Öelge lastele, et „start” tähendab, et 
neil tuleb hakata laulma, „stopp” tähendab, et neil 
tuleb laulmine lõpetada ja „aeglusta” tähendab, et 
neil tuleb laulda aeglaselt. Paluge, et muusikaõpe-
taja laulaks koos lastega laulu „Tänu, Looja, Sul’ 
prohvetitest” (KL, lk 36–37).

Selgitage, et liiklusmärgid kaitsevad meid ja hoiata-
vad võimaliku ohu eest. Seejärel selgitage, et proh-
vetite juhised on nagu liiklusmärgid, sest Taevane 
Isa kaitseb ja õnnistab meid, kui me neid järgime. 

Jagage lapsed kolme rühma. Paluge, et igas rühmas 
räägiks juht või üks vanematest lastest lühidalt 
ajast, mil teda ennast (või kedagi pühakirjadest) 
kaitsti, kui ta järgis prohvetit. Seejärel paluge rüh-
madel liikuda järgmise juhi juurde, et kuulata järg-
mist lugu. Paluge neil laulda ühe juhi juurest teise 
juurde minnes laulu „Õigesti tee, sammu tõe teel” 
refrääni. Tunnistage õnnistuste kohta, mida saame, 
kui prohvetit järgime.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
lastel joonistada oma liiklusmärgid ja kirjutada 
nendele, kuidas nad täidavad elavate prohvetite 
õpetusi. Selleks, et lastel prohveti järgimine meeles 
seisaks, paluge neil märgid koju viia.

Abiks muusikaõpetajale

Kui õpetate lastele laulu „Tänu, Looja, Sul’ prohve-
titest” (KL, lk 36–37), kaaluge järgmist:

• Pange välja praeguse prohveti pilt ja arutage 
lühidalt mõnda juhist, mille ta on meile and-
nud. Öelge lastele, et selles laulus selgitatakse, 
kui tähtis on järgida prohvetit.

• Jagage lapsed rühmadesse. Andke igale rühma-
le mingi osa laulust ja paluge neil mõelda välja 
liigutused, mis aitaksid laulu sõnu meeles pi-
dada. Paluge, et iga rühm õpetaks oma liigutusi 
teistele lastele.

Laulud: Laulmine aitab 
lastel õpetuse selgeks saa
da ja meelde jätta. Lapsed 
õpivad veel paremini siis, 
kui näevad näitlikku 
abivahendit või teevad 
midagi, mis lauluga kok
ku läheb. Käesoleva kuu 
soovitused pakuvad selleks 
erinevaid viise. Arvestage 
sarnaste mõtetega ka teiste 
õppetundide planeerimisel. 
(Vt TNGC, lk 172–175.) 

Kui õpetate lastele laulu, näidake käega 
meloodiat. Liigutage kätt üles ja alla vastavalt 
helikõrguse muutumisele (vt TNGC, lk 174).

Lapsed rakendavad õpitut 
meelsamini, kui neil tekib 

endal mõni mõte. Nad 
tunnevad armastust ja 
kinnitust, kui õpetaja 

või teised lapsed nende 
mõtteid kordavad.

Kujundid leiate aadressilt www. sharingtime. lds. org.



8

Aprill Jeesus Kristus on minu 
Päästja ja Lunastaja 
„Me usume, et Kristuse lepituse läbi võib saada päästetud kogu inimkond, kui nad kuuletuvad evangeeliumi 
seadustele ja talitustele.” (3. usuartikkel)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Jeesus Kristus valiti meie Päästjaks.

Tutvustage õpetust: Kirjutage tahvlile: „Jeesus 
Kristus  meie Päästjaks”. Pange tähed v, a, l, 
i, t ja i klassiruumis eri kohtadesse. Paluge lastel 
tähed ritta seada ja lause moodustada. Lugege 
üheskoos tahvlile kirjutatud lauset.

Aidake lastel mõista: Kirjutage erinevatele 
paberitele laulu „Ma elasin taevas” (Sõbrake, apr 
1999) kohta kolm järgmist küsimust:

 1. Kes esitles meile üht plaani, enne kui me kõik 
maa peale tulime?

 2. Kes ütles: „Mind saatke, jääb au Isale”?

 3. Millest Jeesus Isa plaani järgides võitu sai?

Paluge lastel laulda laulu esmest salmi ja tõusta, 
kui nad vastavad laulus esimesele küsimusele. 
Seejärel arutage, mida nad veel sellest salmist õp-
pisid. Salmist rääkinud, laulge seda soovi korral 
uuesti. Seejärel korrake tegevust teiste salmide ja 
küsimustega.

2. nädal: Jeesus Kristus on minu täiuslik eeskuju.

Tutvustage õpetust: Paluge, et lapsed teeksid 
järele mõnda teie lihtsat liigutust, näiteks plak-
sutaksid käsi, sirutaksid käed üle pea või sam-
muksid koha peal. Paluge lastel nimetada midagi, 
mida nad on õppinud kellegi eeskuju järgides (nt 
kuidas voodit üles teha või mõnda mängu män-
gida). Kirjutage tahvlile: „Jeesus Kristus on minu 
täiuslik eeskuju”. Tunnistage, et Kristus on ainuke 
isik, kes on elanud maa peal ja andnud meile jär-
gimiseks täiusliku eeskuju. Paluge lastel lugeda 
lauset üheskoos.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Pange 
välja mõned pildid, kus on näha, kuidas Jeesus teisi 
armastas ja teenis. Kirjutage tahvlile „Jeesus armas-
tas kõiki” ja „Jeesus teenis teisi”. Joonistage nende 
lausete alla süda ja käsi. Öelge lastele, et me peak-
sime armastama ja teenima teisi nii nagu Jeesus. 

Andke igale lapsele paber ja paluge neil joonistada 
sellele süda või oma käe kontuur. Seejärel paluge 
neil kirjutada või joonistada midagi, mida nad saa-
vad teha Jeesuse eeskujul. Paluge lastel jagada oma 
mõtteid Algühinguga ja panna oma pildid Jeesuse 
piltide kõrvale. Laulge laulu „Usus Teda järgin ma” 
(„Ühishetk” 2007).

Laul vabal valikul 
Kiriku lauluraamatu 
lastelaulude osast.

Pühakirjade päheõp-
pimine on lastele abiks 
evangeeliumiõpetuse 
omandamisel. Vaim aitab 
need sõnad vajalikul 
hetkel lastele meelde 
tuletada. (Vt TNGC, lk 
171–172.) 

Laulud: Algühingu 
laulud õpetavad evangee
liumi tõdesid nii, et need 
jäävad lastele meelde 
kogu eluks (vt TNGC, lk 
172–175). 
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Nefi

Näitlikustavaid õp-
petunde saab kasutada 
huvi äratamiseks, laste 
tähelepanu koondami
seks või evangeeliumi 
põhimõtte õpetamiseks 
(vt TNGC, lk 164). Kui 
teil ei ole materjale ja 
aineid, millest räägitakse 
3. nädala näitlikustavas 
õppetunnis, mõelge, kui
das kasutada seda, mis 
teil on. Näiteks võiksite 
musta käe seebiga puh
taks pesta.

Evangeeliumi õpetust on sageli kergem mõista, kui selle 
selgituseks räägitakse mõni pühakirjalugu (vt TNGC, lk 55).

3. nädal: Läbi Kristuse lepituse võib saada päästetud kogu inimkond.

Tutvustage õpetust: Jagage lapsed rühmadesse 
ja andke igale rühmale osa kolmandast  usuartiklist. 
Paluge rühmadel õiges järjekorras püsti tõusta ja 

oma osa korrata. Seejärel paluge Algühingul püsti 
tõusta ja korrata koos tervet usuartiklit.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Tunnis-
tage, et üks viis, kuidas Jeesuse Kristuse lepitus 
meid päästab, on patust vabastamine. Näidake 
lastele klaasi puhta veega ja selgitage, et see on kui 
inimene, kellel ei ole patte. Tilgutage vette veidi 
toiduvärvi. Näidake, kuidas toiduvärv levib ja vesi 
ei ole enam puhas. Selgitage, et nii nagu vesi, ei ole 
ka meie enam puhtad, kui patustame. Seejärel lisa-
ge vette paar tilka valgendajat, et vesi jälle puhtaks 
muutuks. Selgitage, et kui teeme meeleparandust, 
puhastab lepitus meid patust ja meile antakse an-
deks. Näidake pilti Kristusest Ketsemanis. Paluge 
lastel rääkida, mida nad selle pildi kohta teavad. 
Tunnistage, kuidas Jeesus Kristus meid armastab ja 
et Ta oli nõus maksma meie pattude eest.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Kasutage 
mõnda käesolevas trükises näiteks toodud meetodit 
ja õpetage lastele meeleparanduse kohta, millega 
käib kaasas kahetsemine, andekspalumine, halva 
heastamine ja patu mitte kordamine (vt „Algühing 
3”, lk 46–49).

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

Aidake lastel mõista: Jutustage piltide abil 
lühidalt Jeesuse surmast (vt Matteuse 27:33–60; 
Markuse 15:22–46; Luuka 23:33–53; Johannese 
19:17–42). Paluge lastel mõelda, mis tunne võis 
olla Jeesuse perel ja sõpradel, kui Ta ära suri. 
Paluge juba eelnevalt, et mõned lapsed (või täis-
kasvanud) tuleksid Algühingusse ja oleksid valmis 

jutustama kellestki, kes oli Kristuse ülestõusmise 
tunnistaja, näiteks Maarja Magdaleena (vt Johan-
nese 20:11–18), Peetrus ja Johannes (vt Johannese 
20:2–10), jüngrid (vt Johannese 20:19–22; Luuka 
24:33–53), Toomas (vt Johannese 20:24–29) ja ne-
filased (vt 3. Nefi 11:8–17). Kasutage nimesilte, et 
oleks teada, kellest lugu räägib.

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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Mai Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud
„Nägin .. enda kohal õhus seismas kahte Isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Üks nendest 
pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi, ja osutas teisele ning ütles: See on minu armas Poeg. Kuula 
Teda! ” ( Joseph Smith – ajalugu, salm 17)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud.

Tutvustage õpetust: Kirjutage enne Algühingu 
algust tahvlile kuues usuartikkel. Paluge, et lapsed 
sulgeksid silmad. Rääkige neile, et pärast Jeesuse 
Kristuse surma muutusid inimesed paheliseks 
ning Tema evangeelium ja preesterlus võeti maa 
pealt. Selgitage, et seda kutsuti usust taganemi-
seks ja rahvas oli vaimses pimeduses – otsekui 
nende silmad oleksid vaimselt suletud –, kuni 
Jeesus taastas oma Kiriku Joseph Smithi kaudu. 
Hoidke käes esimese nägemuse pilti ja paluge las-
tel silmad avada. Paluge lastel kuues usuartikkel 
meelde jätta, lugedes seda üheskoos mitu korda. 

Kustutage tahvlilt mõned sõnad ja korrake artiklit, 
kuni kõik sõnad on kustutatud ja lapsed on usuar-
tikli pähe õppinud.

Aidake lastel mõista: Kirjutage kõik alljärgne-
vas tabelis toodud kohustused eri paberiribadele. 
Kirjutage tahvlile tabelis näidatud ametinimetused 
ja jätke keskmine kohustuste jaoks mõeldud tulp 
täitmata. Jagage lapsed viide rühma ja andke igale 
rühmale üks pabeririba. Paluge, et iga rühm paneks 
oma riba tahvlile õigesse kohta. Märkige, et taasta-
tud Kirikus on tegemist samade juhtidega, kes olid 
Kirikus siis, kui Jeesus oli maa peal.

NIMETUS ALGSES 
KIRIKUS KOHUSTUSED NIMETUS TAASTATUD 

KIRIKUS
apostel Olla Jeesuse Kristuse eriline tunnistaja apostel

prohvet Kuulutada Taevase Isa tahet prohvet

karjane Juhtida väikest pühade rühma piiskop

õpetaja Õpetada evangeeliumi õpetaja

evangeeliumi kuulutaja Anda erilisi õnnistusi patriarh

2. nädal: Joseph Smith on taastamisaja prohvet.

Aidake lastel mõista: Muretsege Kiriku taas-
tamist kajastavate sündmuste pildid. Jagage lause 
„Joseph Smith on taastamisaja prohvet” nii mit-
meks osaks, kui mitu pilti teil on, ja kirjutage iga 
sõna või sõnarühm eri paberile (vt näidet). Jagage 
lapsed rühmadesse ja andke igale rühmale sõna 
või sõnarühm, pilt ja pühakirjakoht, mis kirjel-
dab pildil toimuvat. Paluge lastel pühakirjakohta 

lugeda ja arutada, mis pildil toimub. Seejärel pa-
luge igal rühmal Algühingule oma lugu rääkida. 
Aru tage, milline oli igas sündmuses Joseph Smithi 
roll, ja paluge lastel mõtiskleda, kuidas on see 
sündmus mõjutanud või mõjutab nende elu. Pange 
kõik pildid ja sõnad tahvlile õigesse järjekorda. 
Kui kõik sõnad on tahvlil, lugege lauset üheskoos.

Laul: „Au olgu mehel”, 
s- d 1 ja 3
(KL, lk 50)

Erinevad vanuserüh-
mad: Jälgige ühishetkede 
planeerimisel, et kaasatud 
oleksid nii suuremad kui 
ka väiksemad lapsed. Näi
teks esimese nädala teise 
tegevuse puhul võiksite 
võtta appi näpunukud, mis 
aitavad väiksematel lastel 
nimetusi meelde jätta. Tei
se nädala tegevuse puhul 
võiksite jagada väiksemad 
lapsed rühmadesse, kus 
õpetajad neile lugusid ju
tustavad ning kordamiseks 
piltidele osutavad ja küsi
musi esitavad.

JSA 5–13 JSA 14–20 JSA 30–35 JSA 34–35, 67 JSA 68–73 ÕL 109:2–4 
Joseph  Smith  on  taastamisaja prohvet.

Ingliskeelsed paberiribad ja pildid leiate 
internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

Näpunukud leiate internetiaadressilt 
www. sharingtime. lds. org.

Ingliskeelsete kohustustega paberiribad leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.
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Neljanda nädala tegevus 
võimaldab teil kontrollida, 
kas lapsed õpetusest aru 
saavad. Kordamine aitab 
mõisteid kinnistada.

Tunnetest rääkimine: 
Andke lastele võimalusi 
rääkida, milliseid tundeid 
evangeelium neis tekitab. 
See kutsub kohale Vaimu 
ja aitab lastel paremini 
aru saada, kuidas käib 
õpetus nende elu kohta. 
(Vt TNGC, lk 63–65.) 

3. nädal: Mormoni Raamat on teine testament Jeesusest Kristusest.

Aidake lastel mõista: Lugege üheskoos tiitel-
lehelt Mormoni Raamatu pealkirja. Lugege ette 
järgmised pühakirjakohad ja paluge, et lapsed 
tõstaksid käe, kui kuulevad muid Päästja nimesid: 
2. Nefi 19:6; Alma 5:38; 3. Nefi 5:26. Kirjutage 
kõik laste mainitud nimed tahvlile. Valige mõned 
nimed ja selgitage, kuidas Päästja neid rolle täidab.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Andke 
igale lapsele järjehoidja lausega „Mormoni Raamat 

on teine testament Jeesusest Kristusest”. Paluge neil 
järjehoidja kaunistada ja seda oma pühakirjade va-
hel kasutada. Soovi korral paluge, et mõned lapsed 
räägiksid oma eesmärgist, kuidas kujundada regu-
laarsest pühakirjade uurimisest endale harjumus 
(vt jaanuar, 2. nädal). Võiksite paluda neil rääkida, 
mida nad arvavad pühakirjalõikudest, mida on siia-
ni lugenud.

4. nädal: Preesterlus on taastatud.

Tutvustage õpetust: Näidake lastele midagi, 
mis töötab elektri jõul. Seejärel näidake, et ilma 
õige jõuta see asi ei tööta. Paluge, et üks laps hoi-
aks käes pilti, kus Kristus pühitseb preesterlusse 
oma apostlid. Selgitage, et Kristuse Kirik ei saa 
tegutseda ilma preesterluse jõu ehk preesterlu-
se väeta. Paluge, et laps peidaks pildi selja taha. 
Selgitage, et kui Kristuse apostlid surid, ei olnud 
enam preesterluse volitust. Paluge, et teine laps 
näitaks preesterluse taastamise pilti. Tunnistage, 
et Jumal taastas preesterluse Joseph Smithi kaudu.

Aidake lastel mõista: Paluge, et keegi loeks 
ette pühakirjakoha „Kirikus on kaks preesterlust, 
nimelt Melkisedeki ja Aaroni, mille juurde kuulub 
leviitide preesterlus” (ÕL 107:1) ja paluge lastel 
kuulata, kui mainitakse kahe preesterluse nime. 
Pange tahvlile pildid Aaroni ja Melkisedeki prees-
terluse taastamisest. Kirjutage vastava pildi kohale 

sõnad Aaroni või Melkisedeki. Arutage, kes taastas 
või tõi tagasi mõlemad preesterlused ja andis Jo-
seph Smithile (vt Joseph Smith – ajalugu, salm 72). 
Näidake lastele pilte preesterluse talitustest, näiteks 
ristimisest, liikmeks kinnitamisest, sakramendi 
õnnistamisest ja jagamisest ning haigete tervenda-
misest. Paluge, et lapsed annaksid pilte käest kätte 
ja laulaksid samal ajal laulu „Au olgu mehel” (KL, 
lk 50). Tehke laulmisel pause ja paluge, et pilte 
hoidvad lapsed seisaksid sõnade Aaroni või Melkise-
deki kõrvale, et näidata, milline vägi on vajalik selle 
talituse tegemiseks. Korrake tegevust, kuni aega 
jätkub.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
lastel mõelda, kuidas preesterlus on neid õnnista-
nud. Paluge neil valmistada kaart või joonistada 
pilt tänutäheks mõnele tuttavale preesterluse hoid-
jale (nt piiskopile, õpetajale, isale või misjonärile).

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

Ingliskeelsed järjehoidjad leiate 
internetiaadressilt  

www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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Juuni Evangeeliumi esimesed põhimõtted 
ja talitused annavad mulle võimaluse 
elada jälle koos Jumalaga
„Me usume, et evangeeliumi esimesed põhimõtted ja talitused on: esiteks usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse, 
teiseks meeleparandus, kolmandaks ristimine vee alla kastmise teel pattude andekssaamiseks, neljandaks 
Püha Vaimu anni andmine käte pea peale panemise teel.” (4. usuartikkel)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Usk Jeesusesse Kristusesse ajendab meid Teda armastama, 
usaldama ja pidama Tema käske.

Tutvustage lastele õpetust ja aidake neil 
seda mõista: Kirjutage tahvlile: „Usk Jeesuses-
se Kristusesse ajendab meid Teda armastama, 
usaldama ja pidama Tema käske”. Näidake lastele 
seemneid. Küsige: „Mis võib nendest seemnetest 
kasvada?” „Kuidas te teate, et neist võiks midagi 
kasvada?” „Mida me peame tegema, et neist mida-
gi kasvaks?” Selgitage, et meie usk Jeesusesse Kris-
tusesse võib hakata kasvama nagu seeme, kui me 
seda toidame. Arutage, mida saame teha, et aidata 
oma usul kasvada, ja selgitage, kuidas see ajendab 

armastama ja usal-
dama Jeesust Kris-
tust ning pidama 
Tema käske. Laulge 
laulu „Kui mu kõr-
val seisaks Päästja” 
(„Ühishetk” 2008). 
Mõelge välja mõ-
ned lihtsad liigu-
tused, mida laulus 
kasutada.

2. nädal: Meeleparandus toob andekssaamise.

Tutvustage õpetust: Selgitage, et kui me oma 
pattudest meelt parandame, antakse meile andeks 
ja Issand ei pea meie patte enam meeles. Me tea-
me, et keegi parandab meelt, kui ta tunnistab oma 
patud üles ja hülgab need (vt ÕL 58:42–43.) Rää-
kige lastele veidi Enosest (vt Enose 1:1–4) ja palu-
ge ühel lapsel lugeda Enose 1:5–8. Tunnistage, et 
Kristuse lepitus annab meile võimaluse oma patud 
andeks saada.

Aidake lastel mõista: Selgitage, et inimesed, 
kes on parandanud meelt ja kellele on nende patud 
andeks antud, soovivad teenida Jumalat. Jagage 

lapsed kolme rühma ning andke igale rühmale üks 
järgmistest piltidest ja pühakirjakohtadest: Alma 
ristib Mormoni vetes (Moosia 17:2–4; 18:1–17); 
Joona ( Joona 1–3); anti- nefi- lehhilased matavad 
oma mõõgad (Alma 23:4–18; 24:6–19). Selgitage, 
et need lood on inimestest, kes parandasid pattu-
dest meelt ja teenisid Issandat. Paluge igal rühmal 
pühakirjakoht läbi lugeda ning mõelda välja ja 
esitada rollimäng, millest on näha, kuidas need ini-
mesed parandasid meelt ja teenisid Issandat (õpe-
tades evangeeliumi, teenides misjonil ja keeldudes 
võitlemast).

Laul vabal valikul 
Kiriku lauluraamatu 
lastelaulude osast.

Kordamine: Lapsed õpi
vad korrates. Pikendage 
soovi korral 1. nädala 
näitlikustavat õppetundi, 
et kinnistada usu põhi
mõtet. Istutage seeme potti 
ja võtke kasvav taim aeg 
ajalt Algühingusse kaasa. 
Rääkige lastele, mida 
olete teinud, et aidata 
taimel kasvada. Võrrelge 
seemnest kasvatatud taime 
eest hoolitsemist usu eest 
hoolitsemisega.

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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Laste kasutamine näidetes 
haarab nende tähelepanu 

ja aitab õppida. Selles 
näites näitavad lapsed, 
mida tähendab kanda 

üksteise koormaid.

Pühakirjad: Laste jaoks 
on tähtis pühakirjadest 
evangeeliumi tõdesid õppi
da (vt TNGC, lk 50–51). 
Paluge lastel osutada igale 
sõnale, kui loete neile 
mõnda pühakirjakohta. 
Paluge, et väiksemad 
lapsed püüaksid märgata 
mõnda konkreetset sõna 
või väljendit ning tõstak
sid seda kuuldes käe.

3. nädal: Kui mind ristitakse, sõlmin Jumalaga lepingu.

Aidake lastel mõista: Paluge ühel lapsel tul-
la klassi ette ja sirutada käed välja. Andke talle 
mõlemasse kätte raamat. Lugege Moosia 18:7–11. 
Selgitage, et üks lepingutest, mille me ristimisel 
sõlmime, on „kanda üksteise koormaid, et 
need oleksid kerged”. Küsige lapselt, 
kes hoiab käes raamatuid, ega ta käed 
väsinud ei ole. Palu kahel lapsel talle 
appi minna ja tema käsi toetada. Aruta-
ge, mis võiks olla laste jaoks koormav (nt 
norimine, haigus, üksildus või õpiraskused). 
Küsige lastelt, kuidas nad saavad üksteise 
koormaid kergendada.

Aidake lastel õpitut rakendada: Öelge lastele, 
et ristimine on värav, mille kaudu pääseb igavese 
elu teerajale (vt 2. Nefi 31:17). Pange ühele poo-
le ruumi lapse ristimise pilt. Pange teisele poole 

ruumi Päästja pilt ja selgitage, et selles tegevuses 
sümboliseerib pilt igavest elu. Öelge lastele, et me 
püsime igavesse ellu viival rajal, kui peame kinni 
oma ristimislepingutest. Korrake need lepingud lü-

hidalt üle ( Jeesuse Kristuse meelespidamine, 
käskudele kuuletumine ja teiste aitami-
ne). Andke igale lapsele paber, kuhu on 
joonistatud VÕ kilp. Paluge, et lapsed 

kirjutaksid paberile käsu, mis aitab neil 
oma ristimislepingutest kinni pidada (nad 

võivad joonistada valitud käsust ka pildi). 
Paluge, et üks laps paneks oma paberi põ-
randale kahe pildi vahele. Võimaluse korral 
aidake lastel see käsk pühakirjadest üles 

leida ja lugege seda üheskoos. Korrake tegevust, 
kuni lapsed on tekitanud piltide vahele paberitest 
teeraja.

4. nädal: Püha Vaim trööstib ja juhatab mind.

Aidake lastel mõista: Jagage lapsed rühma-
desse ja andke igale rühmale paber järgmiste 
pühakirjakohtadega:

• „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle: Ma annan sulle 
osa oma Vaimust, mis valgustab su meelt, mis 
täidab su hinge .” (ÕL 11:13; puuduv 
sõna: rõõmuga)

• „Kui te sisenete teed pidi [ristimine] ja saate 
Püha Vaimu, siis see  teile kõik, mida te 
peate tegema.” (2. Nefi 32:5)

• „Trööstija, Püha Vaim, .. see  teile kõik 
ja tuletab teile  kõik, mis mina teile olen 
ütelnud.” ( Johannese 14:26) 

• „Usalda seda Vaimu, mis juhib tegema 
jah, tegutsema õiglaselt, kõndima aland-

likult,    – ja see on minu 

Vaim.” (ÕL 11:12; puuduvad sõnad: head; 
mõistma kohut õigsuses)

• „Ja Püha Vaimu võimu läbi võite te   
 kõigist asjadest.” (Moroni 10:5)

Paluge lastel leida pühakirjakohad ja täita lüngad. 
Seejärel paluge neil arutada, mida õpetatakse nen-
des pühakirjakohtades selle kohta, kuidas Püha 
Vaim saab meid aidata. Paluge neil rääkida koge-
mustest, kui Püha Vaim on neid aidanud.

Aidake lastel õpitut rakendada: Öelge laste-
le, et Püha Vaim aitab meid mitmeti. Laulge laulu 
„Vaikne tasane hääl” (Sõbrake, apr 2006). Paluge 
lastel tõsta käsi, kui nad laulavad mõnest viisist, 
kuidas Püha Vaim saab neid aidata. Tehke laulmisel 
paus ja arutage, mida nad õppisid Püha Vaimu koh-
ta. Jätkake laulmist ja arutelu. Rääkige mõnest ajast, 
mil Püha Vaim on teid trööstinud või juhatanud.

Jaotusmaterjali leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

Logo leiate 
internetiaadressilt  

www. sharingtime. lds. org.
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Tempel on 

pitseeritakse.

kokku  

kus meid 
püha paik,  

Juuli Tempel on Jumala koda
„Pühades templites saadavad pühad talitused ja lepingud võimaldavad isikutel tagasi pöörduda Jumala palge 
ette ja annavad perekondadele võimaluse olla igavesti ühendatud.” („Perekond: läkitus maailmale”, 3. lõik)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Jumal on käskinud oma rahval templeid ehitada.

Tutvustage õpetust: Pange välja templi pilt ja 
kirjutage tahvlile: „Tempel on .” Paluge lastel 
laulda laulu „Mul’ meeldib näha templit” esimest 
salmi. Paluge lastel ristata märguandeks käed, 
kui laulavad sõnu, mis tahvlile kirjutatud lause 
lõpetavad. Küsige lastelt, mis on tempel (Taevaisa 
koda). Selgitage, et tempel on sõna otseses mõttes 
Issanda koda. Jumal on käskinud alati oma rahval 
templeid ehitada.

Aidake lastel mõista: Valmistage ette vihjed 
Moosese (vt 2. Moosese 25:1–2, 8–9 ), Nefi (vt 
2. Nefi 5:16) ja Joseph Smithi (vt ÕL 124:31) ning 
nende järgijate ehitatud templite kohta. Mõned 

näited: „Meie templit kutsuti elamuks ja me kand-
sime rännates seda endaga kaasas” (Mooses) või 
„Me ehitasime templi, kui lahkusime Jeruusalem-
mast ja sõitsime üle mere” (Nefi). Valige kolm last 
neid prohveteid esindama ja paluge neil vihjed 
Algühingule ette lugeda. Paluge teistel lastel arvata, 
keda iga laps esindab. Kui nad on õigesti ära arva-
nud, näidake selle prohveti pilti või templit, mille 
ta oma rahvaga ehitas.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Näidake 
teie elukohale kõige lähemal asuva templi pilti. 
Arutage järgmisi küsimusi: Mida te arvate, miks kä-
sib Issand templeid ehitada? Mida te saate teha, et 
valmistuda ühel päeval templisse minema?

2. nädal: Peresid õnnistatakse pühade templitalituste kaudu.

Tutvustage õpetust: Paluge, et üks vanem laps 
loeks Algühingus ette kaks viimast lauset „Pere-
kond: läkitus maailmale” kolmandast lõigust. Kir-
jutage kõik järgmised sõnad ja sõnapaarid eraldi 
paberitele: Tempel on, püha paik, kus meid, kokku, 
pitseeritakse. Pange need tahvlile suvalisse järje-
korda. Paluge, et üks laps paigutaks ühe paberi 
õigesse kohta. Jätkake tegevust, kuni kõik sõnad 
on õiges järjekorras. Laulge laulu „Mulʼ meeldib 

näha templit” teist salmi ja paluge, et pooled lap-
sed kuulaksid, mis on see, mida me templis teeme 
(teen lepingu, et ma kuuletun), ja ülejäänud lapsed 
kuulaksid, mida nad teavad (on pere igavene). 
Aidake lastel mõista, et kui nad on oma perega 
templis pitseeritud, saavad nad igavesti koos olla.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
ühel perel või mõnel lapsel rääkida, mida nad 
templi juures käies tunnevad või kuidas on neid 
tänu templile ja pitseerimistalitustele õnnistatud. 
Paluge lastel joonistada pilt oma perest templi ees.

Laul: „Su püha 
tempel”
(Sõbrake, apr 2002)

Vastama innustami-
ne: Lapsed vastavad 
küsimustele meelsamini, 
kui neile mõtlemiseks 
aega anda. Võiksite neile 
öelda, et jätate neile veidi 
mõtlemisaega, enne kui 
neilt vastuseid ootate. (Vt 
TNGC, lk 69.)

Tuvustage õpetust 
selgelt. See aitab 

lastel õpitut mõista ja 
paremini rakendada.

Pildid leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

Ingliskeelsed sõnaribad leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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MINU EVANGEELIUMISTANDARDID

Ma järgin plaani, mis Taevasel Isal on minu jaoks olemas. 

Ma pean meeles oma ristimislepingut ja kuulan Püha Vaimu.

Ma valin õige. Ma tean, et teinud vea, võin ma meelt parandada.

Ma olen aus Taevase Isa, teiste ja iseenda vastu.

Ma kasutan Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse nimesid aupaklikkusega. 

Ma ei vannu ega kasuta labaseid sõnu.

Ma teen hingamispäeval seda, mis aitab mul tunda 

end Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse lähedal.

Ma austan oma vanemaid ja teen oma osa oma pere tugevdamisel.

Ma hoian oma keha ja meele püha ning puhtana ega 

pruugi aineid, mis on minule kahjulikud.

Ma riietun kombekalt, näidates üles lugupidamist Taevase Isa ja iseenda vastu.

Ma loen ja vaatan üksnes neid asju, mis on Taevasele Isale meelepärased.

Ma kuulan ainult sellist muusikat, mis on Taevasele Isale meelepärane.

Ma otsin häid sõpru ja kohtlen teisi heasüdamlikult.

Ma elan praegu nii, et oleksin vääriline minema templisse

ja tegema oma osa igaveseks pereks saamisel.

MA OLEN JUMALA LAPS

Ma tean, et Taevane Isa armastab mind ja mina armastan Teda.

Ma võin palvetada Taevase Isa poole alati ja kõikjal.

Ma püüan pidada meeles ja järgida Jeesust Kristust.

36866.124
 MGS smal

l poster 
 10/16/03

  11:42 A
M  Page 1

Armastage oma õpila-
si: Kui õpetate igavestest 
perekondadest, arvestage 
lastega, kellel ei ole kodus 
mõlemaid vanemaid. Ar
vestage ka lastega, kelle 
vanemad või õed vennad 
on vähem aktiivsed või 
ei ole Kiriku liikmed. In
nustage kõiki lapsi elama 
vääriliselt ja valmistuma 
ajaks, mil nad loovad iga
vese pere. (Vt TNGC, lk 
31–32.) 

3. nädal: Teerajajad töötasid ja ohverdasid templite ehitamiseks palju.

Aidake lastel õpitut mõista: Koguge infor-
matsiooni Kirtlandi ja Soolajärve templi ning või-
malusel ka teie elukohale lähima templi ehitamise 
kohta. (Vt informatsiooni leidmiseks Kirtlandi ja 
Soolajärve templi kohta „Primary 5” 25.–44. õp-
petundi või www.LDS.org.) Kutsuge Algühingusse 

mõned täiskasvanud ja paluge neil jagada seda 
informatsiooni lastega. Jagage lapsed rühmadesse 
ja paluge neil kordamööda igat täiskasvanut kuu-
lata. Paluge lastel laulda laulu „Mul’ meeldib näha 
templit”, kui nad liiguvad ühe külalise juurest 
teise juurde.

4. nädal: Ma saan teha ettevalmistusi, et väärilisena templisse minna.

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada: 
Pange välja „Minu evangeeliumistandardid” ja 
selgitage, et nende käitumisnormide jär-
gimine aitab olla templissemineku 
vääriline. Jagage lapsed rühmadesse. 
Paluge, et iga rühma õpetaja arutaks 
oma rühmas, millised käitumisnormid 
aitavad lastel templisse minemiseks 
valmistuda, ja tunnistaks, kuidas nende 

käitumisnormide järgi elamine on teda aidanud. 
Paluge igal rühmal valida üks käitumisnorm ning 

seejärel kirjutada või joonistada, kuidas 
nad seda järgivad. Kutsuge Algühin-
gusse koguduse juhataja ja paluge, et 
iga rühm räägiks talle, millise käitu-
misnormi nad endale kohustuseks 
võtsid. Paluge koguduse juhatajal 
tunnistada templite tähtsuse kohta.

Aastaülesanne: Ärge 
unustage anda lastele 
võimalusi rääkida sellest, 
mida nad pühakirju luge
des õpivad (vt jaanuar, 2. 
nädal).

Kui tarvis, kohandage tegevused Algühingu vajadustele. Näiteks, kui teie Algühing 
on suur, võiksite paluda külalisesinejatel rühmast rühma liikuda, selle asemel 

et lapsed ühe esineja juurest teise juurde liiguksid (vt TNGC, lk 179).

Ingliskeelse plakati leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.
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August

MINU EVANGEELIUMISTANDARDID

Ma järgin plaani, mis Taevasel Isal on minu jaoks olemas. 

Ma pean meeles oma ristimislepingut ja kuulan Püha Vaimu.

Ma valin õige. Ma tean, et teinud vea, võin ma meelt parandada.

Ma olen aus Taevase Isa, teiste ja iseenda vastu.

Ma kasutan Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse nimesid aupaklikkusega. 
Ma ei vannu ega kasuta labaseid sõnu.

Ma teen hingamispäeval seda, mis aitab mul tunda 
end Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse lähedal.

Ma austan oma vanemaid ja teen oma osa oma pere tugevdamisel.

Ma hoian oma keha ja meele püha ning puhtana ega 
pruugi aineid, mis on minule kahjulikud.

Ma riietun kombekalt, näidates üles lugupidamist Taevase Isa ja iseenda vastu.

Ma loen ja vaatan üksnes neid asju, mis on Taevasele Isale meelepärased.

Ma kuulan ainult sellist muusikat, mis on Taevasele Isale meelepärane.

Ma otsin häid sõpru ja kohtlen teisi heasüdamlikult.

Ma elan praegu nii, et oleksin vääriline minema templisse
ja tegema oma osa igaveseks pereks saamisel.

MA OLEN JUMALA LAPS

Ma tean, et Taevane Isa armastab mind ja mina armastan Teda.
Ma võin palvetada Taevase Isa poole alati ja kõikjal.
Ma püüan pidada meeles ja järgida Jeesust Kristust.
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Ma riietun kombekalt, kui:

Ma riietun kombekalt, kui:

Ma riietun kombekalt, kui:

Kohandage tegevused 
Algühingu vajadustele 
(vt TNGC, 110–117). 
Näiteks saate kohandada 
teise nädala teist tegevust 
suuremale Algühingule, 
paludes igal lapsel kirjuta
da või joonistada üks mõte 
väikesele paberilehele. 
Seejärel kinnitage kõik 
lehed plakatitele.

Mu keha on Jumala tempel
„Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees? .. Jumala tempel on püha ja seesama 
olete teie.” (1. korintlastele 3:16–17)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Minu keha on tempel.

Tutvustage õpetust: Kirjutage enne Algühingu 
tunni algust tahvlile: „Te olete Jumala tempel.” 
(1. korintlastele 3:16) Näidake lastele templite pil-
te ja küsige neilt, mis teeb ühe templi nii eriliseks 
(see on Issanda koda, puhas, korras hoitud koht, 
kuhu saab tulla Püha Vaim). Kirjutage nende 
vastused tahvlile. Selgitage, et meie keha on püha 
nagu tempel ja nii meie ise kui ka teised peavad 
suhtuma sellesse austusega.

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada: 
Valmistage koopia pildist lastetoa 
käsiraamatus „Hoidke oma 
väikesi”, lk 47. Lõigake 
välja pildil kujutatud ringid 
ja pange need anumasse. 
Paluge ühel lapsel valida ring. 
Küsige lastelt, kuidas suhtuda 
selle pildi põhjal oma kehasse 

kui templisse. Valmistage pildist igale lapsele koo-
pia ja paluge neil see ära värvida. Paluge, et suure-
mad lapsed kirjutaksid iga ringi alla midagi, mida 
nad algaval nädalal teevad, et hoida oma keha nagu 
templit. Paluge lastel pilt koju viia ja õpetada pere-
le, kuidas hoida oma keha kui templit.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Pange 
välja „Minu evangeeliumistandardid”. Paluge lastel 
teha kindlaks, milline käitumisnorm õpetab neid 
hoidma oma keha kui templit. Paluge lastel pöör-
duda kellegi poole, kes istub 
nende läheduses, ja rääkida, 
kuidas nad hoiavad oma keha 
kui templit. Seejärel paluge neil 
mõelda, mida nad saavad teha 
paremini. Paluge, et mõned 
lapsed räägiksid teistele oma 
mõtetest.

2. nädal: Kui riietun kombekalt, näitan üles lugupidamist Taevase Isa ja 
iseenda vastu.

Tutvustage õpetust: Paluge lastel avada 1. ko-
rintlastele 3:16 ja lugeda seda pühakirjakohta 
üheskoos. Öelge lastele, et üks viis, kuidas hoida 
oma keha kui templit, on kombekas riietumine. 
Pange välja „Minu evangeeliumistandardid” ja 
paluge lastel lugeda üheskoos käitumisnormi, mis 
ütleb: „Ma riietun kombekalt, näidates üles lugu-
pidamist Taevase Isa ja iseenda vastu.”

Aidake lastel mõista: Rääkige kombekast riie-
tumisest (vt „Sulle, noor”, osa „Riided ja välimus”). 
Valmistage mõned plakatid ja kirjutage ülaserva 
„Ma riietun kombekalt, kui …”. Jagage lapsed 
rühmadesse ja paluge igal rühmal kirjutada ühele 
plakatile, kuidas nad on kohustunud kombekalt 
riides käima, või joonistada sinna pilt iseendast 
kombekates riietes. Pange pildid Algühinguruumis 
nähtavale kohale.

Laul: „Issand andis 
mulle templi”
(KL, lk 62)

Koopiad: Kui teil ei ole 
koopiamasinat, katke 
pildid valge paberilehega 
ja kopeerige need kontuur
joont pidi pealmisele lehe
le. Pilte võib printida ka 
internetiaadressilt www.
LDS.org.

Ma hoolitsen oma keha eest

Ingliskeelse plakati ja lastetoa käsiraamatu lehekülje leiate 
internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.
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Lapsed õpivad kõige 
paremini, kui kasutada 
mitmekesiseid 
õpetamismeetodeid. 
Näiteks neljandal 
nädalal õpetatakse 
lapsi näitlikustavas 
õppetunnis, milles nad 
teevad meeldejätmise 
hõlbustamiseks lihtsaid 
käeliigutusi.

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

3. nädal: Kui elan Tarkuse Sõna järgi, näitan üles lugupidamist oma  
keha vastu.

Aidake lastel mõista: Jagage tahvel kaheks, 
kirjutage ühe tulba pealkirjaks „Käsud” ja lisa-
ge viide pühakirjakohale ÕL 89:7–9, 12, 14, 16. 
Kirjutage teise tulba pealkirjaks „Lubadused” ja 
lisage viide pühakirjakohale ÕL 89:18–21. Paluge 
pooltel lastel lugeda esimest pühakirjarühma ja 
otsida käske, mis Issand on andnud meile Tarkuse 
Sõnas. Paluge ülejäänud lastel lugeda läbi teised 
pühakirjasalmid ja otsida õnnistusi, mida Ta on 
meile lubanud, kui oleme kuulekad. Arutage nen-
de käskude ja õnnistuste tähendust.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
ühel lapsel öelda „Ma elan Tarkuse Sõna järgi, kui 

” ja lõpetada lause millegagi, mida ta teeb 
Tarkuse Sõna järgi elades. Seejärel paluge, et teine 
laps kordaks sama lauset ja eelmise lapse vastust 
ning lisaks midagi omalt poolt. Paluge kolmandal 
lapsel lauset ja mõlema lapse vastuseid korrata ning 
ise midagi juurde öelda. Korrake tegevust, kuni 
aega jätkub, ja paluge igal järgmisel lapsel lisada 
oma vastus.

TARKUSE SÕNA
Käsud

ÕL 89:7–9, 12, 14, 16
Lubadused

ÕL 89:18–21 

4. nädal: Väärt materjalide lugemine, vaatamine ja kuulamine hoiab mu 
mõtted puhtana.

Tutvustage õpetust: Näidake lastele kahte 
klaasi, millest ühes on must ja teises puhas vesi. 
Küsige lastelt, millist vett nad jooksid ja miks. 
Öelge lastele, et meie mõtted on nagu need klaasid 
ja me peaksime laskma mõtetesse ainult puhast ja 
head. Kirjutage tahvlile järgmine lause ja paluge, 
et lapsed kordaksid seda koos teiega: „Väärt ma-
terjalide lugemine, vaatamine ja kuulamine hoiab 
mu mõtted puhtana”. Soovi korral õpetage lastele 
lihtsaid käeliigutusi, mis aitaksid neil lauset mee-
les pidada. Näiteks, kui mainite sõna lugemine, 
pange käed enda ette, nagu hoiaksite raamatut; 
kui mainite sõna vaatamine, osutage oma silma-
le; kui mainite sõna kuulamine, pange peopesa 
kõrva taha; ja kui mainite sõna mõtted, osutage 

otsaesisele. Korrake lauset mitu korda, asendades 
sõnad liigutustega.

Aidake lastel mõista: Näidake lastele pilti Jee-
susest Kristusest lastega ja paluge neil seda mõned 
sekundid silmitseda. Katke pilt kinni ja paluge lastel 
rääkida, milliseid pildi üksikasju nad mäletavad. 
Aidake lastel mõista, et see, mida me näeme, jääb 
meile meelde. Selgitage, et kui täidame oma mõtted 
heade asjadega, siis me ka mõtleme headele asja-
dele. Näidake pilti veelkord ja paluge lastel laulda 
laulu „Ma tean, Päästja armastab mind” („Ühishetk” 
2010). Paluge lastel rääkida, millise tunde see laul 
neis tekitab. Selgitage, et hea muusika kuulamine ai-
tab meil tunda Vaimu ja hoiab meie mõtted puhtana.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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September Evangeeliumi jutlustatakse 
kogu maailmas
„Seda evangeeliumi jutlustatakse igale rahvale ja suguharule ja keelele ja inimesele.” (ÕL 133:37)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Pühakirjades õpetatakse, et evangeeliumi jutlustatakse kogu 
maailmas.

Tutvustage õpetust: Paluge ühel vanemal lapsel 
lugeda ette järgmine pühakirjakoht: „Evangeeliumi 
jutlustatakse igale rahvale ja suguharule ja keelele 
ja inimesele.” (ÕL 133:37) Rääkige lastele, et mis-
jonärid õpetavad evangeeliumi maailma paljudes 
piirkondades ja paljudes erinevates keeltes. Paluge 
lastel korrata seda pühakirjakohta üheskoos.

Aidake lastel mõista: Näidake lastele maailma-
kaarti või joonistage lihtne kaart tahvlile. Paluge neil 
nimetada kohti, kus nende tuttavad on käinud mis-
jonil. Märgistage need kohad kaardil. Paluge lastel 
rääkida, kus nemad tahaksid teenida ja paluge neil 
need kohad kaardil märgistada. Selgitage, et misjoni-
kutse tuleb Issandalt prohveti vahendusel ja et misjo-
närid teenivad seal, kuhu Issand neid kutsub. Aidake 
lastel harjutada Kiriku nime mõnes teises keeles. Rää-
kige lastega sellest, et on kohti, kus misjonäridel veel 
õpetada ei lubata. Selgitage, et president Thomas S. 
Monson palus meil „palvetada nende piirkondade 
[misjonitööle] avamise eest, et me võiksime jagada 
[kõigiga] evangeeliumist tulevat rõõmu” (www.jeesu-
sekristusekirik.ee; 78. sügisene üldkonverents).

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
lastel kirjutada kiri teie kogudusest pärit misjonä-
rile või misjonäridele, kes teenivad teie piirkonnas. 
Andke kirjad koguduse misjonitöö juhile, et ta saa-
daks need misjonäridele.

2. nädal: Misjonitöö õnnistab kõiki.

Aidake lastel mõista: Kutsuge Algühingus-
se keegi, kes on käinud misjonil, ja paluge tal 
rääkida lastele õnnistustest, mis misjonitööga 
kaasnevad. Paluge ka teistel (hiljutisel pöördu-
nul, lastel või peredel) rääkida oma misjonitööga 

seotud kogemustest või tuua mõni näide, kuidas 
misjonitöö on õnnistanud nende elu. Paluge lastel 
laulda külalistele laulu „Ei mäe tippu pea minema” 
(KL,46–47).

Joonistamine: Esimesel 
nädalal mainitud kaardi 
võib joonistada, välja 
printida või kodust kaasa 
võtta. Kui teil on plaanis 
kaart tahvlile joonistada, 
harjutage seda juba va
rakult. Ärge vabandage, 
kui tunnete, et teie joo
nistamisoskus pole kiita. 
Vabandamine juhib tähe
lepanu pildi asemel teie 
joonistamisoskusele. Kui 
joonistamine teis piinlik
kust tekitab, paluge keegi 
teine appi (vt TNGC, lk 
162–163).

Näidake armastust:  
Otsige võimalusi igale 
lapsele oma armastust 
näidata. Kui näitate oma 
õpilastele, et te neid ar
mastate, on nad Vaimule 
vastuvõtlikumad ja õpivad 
innukamalt (vt TNGC, 
lk 31).

Selle tegevuse käigus tulevad klassi ette 
ainult mõned lapsed. Selleks, et kõik lapsed 
saaksid osaleda, paluge neil sosistada oma 

naabrile, kus nemad tahaksid teenida.

Kaardi leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.
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Kohandage õppetun-
nid laste vanusele (vt 
TNGC, lk 110–117). Näi
teks neljanda nädala teise 
tegevuse puhul võiksite 
anda kõigile suurematele 
lastele Mormoni Raamatu 
ja paluda neil see kellelegi 
anda. Et aidata väiksema
tel lastel esimese nägemu
se lugu korrata, võiksite 
kasutada tegevusi, pilte ja 
näpunukke käsiraamatust 
„Hoidke oma väikesi”, lk 
88–91.

3. nädal: Ma saan juba praegu misjoniks valmistuda.

Aidake lastel mõista: Näidake pilti Ammonist 
ja rääkige lastele, et ta oli suurepärane misjonär, 
kes õpetas evangeeliumi laamanlastele. Selgitage, 
et ta valmistus saama misjonäriks juba enne mis-
jonile minekut. Lugege (või paluge ühel vanemal 
lapsel lugeda) ette pühakirjakoht Alma 17:2–3. 
Paluge teistel lastel kuulata ja tõsta käsi, kui nad 
kuulevad, kuidas Ammon misjonäriks valmistus. 
Paluge, et üks laps kirjutaks vastused tahvlile. 
Öelge lastele, et kui nad valmistuvad saama mis-
jonäriks, võivad nad teha sedasama. Paluge, et 
lapsed demonstreeriksid lihtsate liigutuste abil 

misjonäride tegevusi, nagu ustele koputamine, pü-
hakirjade lugemine või rattaga sõitmine.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Räägi 
lastele, et nad saavad teha juba praegu midagi, et 
valmistuda misjonäriks saama. Näiteks saavad nad 
uurida pühakirju, teha tööd tunnistuse saamiseks, 
pidada käske, maksta kümnist ja koguda raha. 
Andke igale lapsele kümnise sedel ja näidake, kui-
das seda täita. Aidake lastel valmistada ette eriline 
koht, kuhu nad saavad panna oma kümnise-  ja 
misjoniraha, mida nad koguvad. Kümnise ja sääs-
tude jaoks sobivad eraldi karbid, ümbrikud ja väi-
kesed klaas-  või plekkpurgid.

4. nädal: Saan olla misjonär juba praegu.

Aidake lastel mõista: Kirjutage tahvlile järg-
mine lause: „Saan olla misjonär juba praegu, kui 

.” Paluge lastel mõelda, mida nad saavad 
teha, et olla misjonärid juba praegu. Paluge neil 
rääkida oma mõtetest naabriga. Paluge mitmel 
lapsel kirjutada oma vastused tahvlile.

Aidake lastel mõista: Paluge, et mõni vanem 
laps jutustaks loo esimesest nägemusest, ja paluge, 
et keegi teine räägiks, mida ta arvab Mormoni Raa-
matust. (Paluge lapsi juba aegsasti, et nad saaksid 

valmistuda.) Innustage kõiki lapsi rääkima oma 
perele esimese nägemuse lugu või jagama oma ar-
vamust Mormoni Raamatust.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge, et 
lapsed mõtleksid välja mõne liigutuse, mis näitab, 
kuidas saame olla misjonärid ja elada evangeeliumi 
järgi juba praegu. Paluge, et üks laps tuleks klassi 
ette ja näitaks oma liigutust ülejäänud Algühingule. 
Paluge lastel seda liigutust korrata. Korrake tege-
vust teiste lastega, kui aega jätkub.

Laps, kellel 
palutakse tahvlile 
kirjutada, tunneb 
end väärtustatuna. 
See tegevus köidab 
ka teiste laste 
tähelepanu.

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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Oktoober Palve on aupaklik viis 
Jumalaga suhtlemiseks
„Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja 
siis antakse temale.” ( Jaakobuse 1:5)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Ma saan palvetada Taevase Isa poole.

Tutvustage õpetust: Paluge, et üks laps tuleks 
koos oma vanemaga teiste laste ette. Paluge, et laps 
küsiks oma vanemalt midagi ja vanem vastaks sel-
lele. Seejärel paluge vanemal ruumist lahkuda ja 
uks sulgeda. Küsige lastelt, kuidas nad oma vane-
matega suhelda saavad, kui nad ei ole koos nende-
ga (nt kirja teel või telefonitsi). Selgitage, et Jumal 
on meie Isa ja meie oleme Tema lapsed. Kuna me 
ei ole Tema juures, on Ta andnud meile mooduse, 
kuidas Temaga rääkida. Küsige lastelt, kas nad 
teavad, kuidas me Jumalaga räägime. Paluge, et 
lapsed kordaksid teie järel: „Ma saan palvetada 
Taevase Isa poole.”

Aidake lastel mõista: Laulge laulu „Pere palve” 
(KL, lk 67). Valmistage igale lapsele koopia raama-
tukesest lastetoa käsiraamatus „Hoidke oma väike-
si”, lk 19. Paluge lastel pildid värvida. (Vanemad 

lapsed võiksid kirjutada raamatulehtedele midagi, 
mille eest nad on tänulikud, ja midagi, mida nad 
võiksid Taevaselt Isalt paluda. Seejärel võiksite pa-
luda neil rääkida kirjapandust tervele Algühingule.) 
Paluge, et lapsed laulaksid laulu veel üks kord ja 
lehitseksid samal ajal oma raamatukesi.

Ettevalmistus: Ühishet
ki planeerides lugege 
kõigepealt läbi kõik selle 
kuu õppetunnid. Seejä
rel planeerige tegevused 
vastavalt teie käsutuses 
olevale ajale ja Algühin
gu vajadustele. Näiteks 
võiksite teha pikemast te
gevusest pool ühel nädalal 
ja lõpetada selle järgmisel 
nädalal või korrata lühe
maid tegevusi, et aidata 
lastel õpitut korrata. (Vt 
TNGC, lk 98–99.) 

Lapsi mitmel viisil 
kaasavate tegevuste 

planeerimine aitab neil 
õpetusest paremini aru 
saada ja seda paremini 

rakendada. Näiteks selle 
tegevuse käigus saavad 
lapsed vaadata, laulda, 

värvida, kirjutada, 
kuulata ja rääkida.

Ma saan palvetada Taevase Isa poole

Ma ütlen alus-

tuseks: „Meie 

Taevane Isa!”

Ma tänan Teda 

õnnistuste eest.

Ma palun Temalt 

õnnistusi.

Jeesuse Kristuse 

nimel, aamen. 

Ingliskeelse raamatukese leiate 
internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.
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Kohandage õppe-
tunnid laste vajadustele 
ja õppimisvõimele (vt 
TNGC, lk 110–117). Näi
teks teisel nädalal võiksid 
väiksemad lapsed õppida 
pähe pigem lauseosa „Et 
te … oleksite valvsad ja 
palvetaksite pidevalt” kui 
terve pühakirjasalmi.

Peatused on kohad, kus 
väiksemad lasterühmad 

õpivad erinevatest 
kogemustest (vt TNGC, lk 
179). Suurtes Algühingutes 
võivad peatusest peatusesse 

ehk ühe lasterühma 
juurest teise juurde 
liikuda õpetajad.

2. nädal: Pühakirjades õpetatakse mulle, kuidas ja millal palvetada.

Tutvustage õpetust: Aidake lastel õppida pähe 
järgmine lause pühakirjakohast Alma 13:28: „Et 
te alandaksite end Issanda ees ja hüüaksite tema 
püha nime ja oleksite valvsad ja palvetaksite 
pidevalt”. Arutage, mida õpetatakse selles pü-
hakirjakohas sellest, kuidas ja millal peaksime 
palvetama.

Aidake lastel mõista: Aidake lastel mõista, et 
me saame palvetada Taevase Isa poole vaikselt oma 
südames ükskõik millal ja ükskõik kus ning peak-
sime Teda õnnistuste eest tänama ja Temalt abi pa-
luma. Kirjutage tahvlile järgmised pühakirjakohad: 
3. Nefi 18:19; 3. Nefi 19:6–8; 3. Nefi 18:15. Kirju-
tage tahvlile ka sõnad kuidas ja millal. Paluge lastel 
iga pühakirjakoht läbi lugeda ja arutada, mida seal 

õpetatakse sellest, kuidas või millal me peaksime 
palvetama. Rääkige, kuidas Alma ja Amulek so-
ramlasi palvetama õpetasid (vt Alma 31; 34:17–27; 
vt ka „ Algühing 4”, 21. õppetund). Soovi korral 
paluge, et mõned lapsed lugu teie jutustamise ajal 
etendaksid.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Paluge 
mõnel lapsel rääkida, milliseid tundeid palvetami-
ne neis tekitab. Paluge lastel tuua näiteid Algühin-
gu lauludest, kus õpetatakse palvetamise kohta. 
Laulge mõnda laulu ja paluge lastel mõelda välja 
lihtsaid liigutusi, mida igas laulus ühe- kahe sõna 
asemel kasutada. Näiteks, selle asemel et laulda 
sõnu „palve” või „palvetama”, võiksid nad hoopis 
käed ristata.

3. ja 4. nädal: Taevane Isa kuuleb mu palveid ja vastab nendele.

Tutvustage õpetust: Paluge lastel lugeda 
3. Nefi 14:17 ja Jaakobuse 1:5. Paluge neil vaadata 
järele, mida õpetavad need pühakirjakohad pal-
vetamise kohta. Lugege neid üheskoos ja paluge 
lastel rääkida, mida nad õppisid. Paluge, et lapsed 
kordaksid koos teiega: „Taevane Isa kuuleb mu 
palveid ja vastab nendele.”

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada: 
Jagage lapsed rühmadesse ja paluge neil liikuda 
kordamööda ühest peatusest teise (vt TNGC, lk 
179). Paluge, et üks õpetajatest räägiks igas pea-
tuses neile ühest moodusest, kuidas Taevane Isa 
vastab meie palvetele, ja annaks neile võimaluse 
rääkida, kuidas nende palvetele on vastatud. Võik-
site planeerida kaks peatust ühe nädala ja kaks 
järgmise nädala jaoks.

• 1. peatus: Vahel on palvele vastuseks mõte 
meie peas või tunne meie südames (vt ÕL 8:2). 
Rääkige sellisest kogemusest enda elus või ju-
tustage lugu Enosest (vt Enose 1:4–5, 10; vt ka 
„Hoidke oma väikesi”, lk 17). 

• 2. peatus: Taevane Isa võib teiste kaudu pal-
vetele vastata. Rääkige kogemusest, kui keegi 
teine on vastanud teie palvetele, või rääkige 
lugu, kuidas president Thomas S. Monson 
vastas Ben ja Emily Fullmeri palvele (vt Con-
ference Report, okt 2003, lk 63; või Liahona, 
nov 2003). 

• 3. peatus: Vastuseid palvele võib saada Kris-
tuse sõnadest, mis on pühakirjades (vt 2. Nefi 
32:3). Tooge näide, mil teie palvele vastati, kui 
lugesite pühakirju.

• 4. peatus: Vastuseid palvele võib saada viimse 
aja prohvetite õpetustest (vt ÕL 1:38). Näi-
dake lastele ajakirja Liahona või Sõbrake ja 
öelge neile, et nad leiavad prohvetite õpetusi 
Kiriku ajakirjadest. Rääkige kogemusest, mil 
teie palvele vastati, kui kuulasite üldkonve-
rentsi või lugesite, mida on rääkinud viimse aja 
prohvetid.
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November Aupaklikkus on armastus 
ja austus Jumala vastu
„Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest.” 
(Matteuse 22:37)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Aupaklikkus on armastus ja austus Jumala vastu.

Tutvustage õpetust: Näidake palvetava lapse 
pilti ja selgitage, et ta näitab armastust ja austust 
Jumala vastu. Öelge lastele, et teil on mõttes üks 
üheteistkümnetäheline sõna, mille tähenduseks on 
armastus ja austus Jumala vastu. Tõmmake tahvlile 
üksteist kriipsu, üks iga tähe jaoks sõnas aupak-
likkus, ja paluge lastel tähti pakkuda. Kui lapsed 
pakuvad õige tähe, kirjutage see õigele kriipsule. 
Soovi korral paluge mõni vanem laps endale appi. 
Kui tegemist on väiksemate lastega, näidake neile 
pilti ja küsige, kuidas nad teavad, et see laps on 
aupaklik. Paluge lastel korrata üheskoos: „Aupak-
likkus on armastus ja austus Jumala vastu.”

Aidake lastel mõista: Paluge lastel avada pü-
hakirjad ja lugeda Johannese 14:15. (Kui lapsed 

on selle salmi möödunud aastal pähe õppinud, 
võiksite paluda neil seda peast ütelda.) Küsige las-
telt, kuidas me näitame armastust Jeesuse Kristuse 
vastu. Paluge lastel jätta meelde sõnad „aupaklik” ja 
„aupaklikkus” ning panna käsi südamele iga kord, 
kui nad neid kuulevad.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Jagage lap-
sed väikestesse rühmadesse ja paluge arutada, kui-
das nad saavad Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu 
aupaklikkust näidata ühes järmistest olukordadest: 
kui nad on kirikus, kui palvetavad ja kui on kodus 
või koos sõpradega. Väiksemad lapsed võiksid joo-
nistada pildi sellest, mida nad saavad teha. Paluge, et 
mõned lapsed jagaksid oma mõtteid kogu rühmaga. 
Innustage neid kodus perega oma mõtteid jagama.

2. nädal: Aupaklikkus sakramendi ajal aitab mul pidada meeles Jeesust 
Kristust.

Aidake lastel õpitut mõista ja rakendada: 
Paluge, et koguduse juhataja ja mõned Aaroni 
preesterluse hoidjad õpetaksid lastele sakramen-
di kohta. Paluge võimaluse korral, et nad viiksid 
lapsed sakramendisaali ning õpetaksid neile, mida 
sakrament sümboliseerib, näitaksid neile sakra-
mendilauda, kohta, kuhu palvetamiseks põlvili 
laskutakse, ja lina, mida kasutatakse sakramendi 
katmiseks. Paluge ühel Aaroni preesterluse hoidjal 

selgitada, mida ta teeb, et igal nädalal kogudusele 
sakramenti jagada, ja miks on see püha eesõigus. 
Küsige lastelt, mida preesterluse hoidjad sakramen-
di õnnistamise ajal teevad, mis näitab Jumala vastu 
aupaklikkust (laskuvad palvetamiseks põlvili, kata-
vad sakramendi valge linaga, riietuvad ja käituvad 
aupaklikult). Paluge lastel rääkida, mida saavad 
teha nemad, et näidata aupaklikkust Jeesuse Kris-
tuse vastu sakramendi õnnistamise ja jagamise ajal.

Kui kutsute Algühingusse 
külalisesinejaid, siis 

tuletage neile meelde, et 
nende sõnum peaks olema 
lihtne ja lastele mõistetav. 

Kõik külalisesinejad peavad 
olema koguduse juhatuse 

poolt heaks kiidetud.

Kordamine: Õpetuse 
lõimimine mõne tegevuse 
või pildiga aitab lastel 
seda meeles pidada (vt 
TNGC, lk 182–183). 
Esimese nädala teine te
gevus aitab lastel meeles 
pidada, et aupaklikkus on 
seotud armastusega Juma
la vastu, kui palume neil 
panna käe oma südamele. 
Kui soovite, korrake seda 
õpetust mitu kuud, pannes 
iga kord käe südamele, kui 
kutsute lapsi aupaklikkust 
välja näitama.
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3. nädal: Ma saan olla aupaklik pühade paikade ja asjade vastu.

Tutvustage õpetust: Kirjutage tahvlile „Ma 
saan olla aupaklik pühade paikade ja asjade vas-
tu” ja paluge, et keegi lastest loeks seda tervele 
Algühingule. Paluge lastel sulgeda silmad ja tõsta 
käsi, kui nad kuulevad, kuidas te 
mündi või nööbi põrandale kuku-
tate. Rääkige lastele, et kirikuhoo-
ne on püha paik ning et vaikselt 
paigal istumine ja hoolikas kuu-
lamine on üks viis oma aupaklik-
kust näidata. Paluge lastel rääkida 
muudest asjadest, mida nad saavad kirikuhoone-
tes teha, et olla aupaklikud.

Aidake lastel mõista: Pange välja pilt Moose-
sest ja põlevast kibuvitsapõõsast ning rääkige lugu 

pühakirjakohast 2. Moosese 3:1–10. Lugege ette 
5. salm ja paluge lastel kuulata, miks palus Issand, 
et Mooses kingad jalast võtaks. Selgitage, et meie 
ei pea kingi jalast võtma, et aupaklik olla, kuid on 
palju, mida me saame teha, et olla aupaklikud pü-
hade paikade ja asjade vastu.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Pange 
välja mõned järgmised pildid: tempel või kiriku-
hoone, kodu, perekond, palvetaja, laps, püha-
kirjad, lasterühm, Algühingu klass ja sakrament. 
Katke kõik pildid suurema kangatükiga ja eemal-
dage üks piltidest. Eemaldage kangas ja paluge 
lastel öelda, millist pilti ei ole enam. Näidake puu-
duvat pilti ja paluge lastel öelda, kuidas nad saavad 
näidata aupaklikkust või lugupidamist pildil oleva 
vastu. Korrake tegevust teiste piltidega.

4. nädal: Aupaklikkus Jumala vastu aitab mul teistest lugu pidada ja neid 
armastada.

Aidake lastel mõista (laulmine): Lugege ette 
järgmine lause ja laulge järgmist laulu. Kui lause 
loetud või laul lauldud, arutage esitatud küsimusi.

• Lugege üheskoos lauset: „Kui ma olen aupak-
lik, on seda näha minu sõnadest ja tegudest.” 
Küsige: Millised sõnad või väljendid näita-
vad aupaklikkust Taevase Isa ja teiste vastu? 
Mida me saame teha, et näidata teiste vastu 
aupaklikkust?

• „Headus just algab siit” (KL, lk 63). Küsige: 
Kuidas me saame oma sõprade vastu head 
olla?

• Küsige: Kes on mõned inimesed, kelle vastu 
peaksime head olema? Kuidas me saame nende 
vastu head olla?

Õpetage oma eesku-
juga, kuidas olla teiste 
vastu armastav ja lugupi
dav (vt TNGC, lk 18–19). 
Olge abiks Algühingu õpe
tajatele neid julgustades ja 
toetades. Seejärel aidake 
lastel mõista, kuidas 
nemad saavad üksteist ar
mastada ja julgustada.

Mida lapsed õppimiseks 
ette võtavad? Kui 
esitate endale tegevusi 
ette valmistades selle 
küsimuse, aitab see 
lastel tegevustest 
osa võttes õppida. 
Näiteks kolmanda 
nädala kolmas tegevus 
võimaldab kõikidel 
lastel vestlusest, piltide 
vaatamisest ja mõtete 
jagamisest osa võtta.
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Detsember

Pühakirjad: Pühakirjade 
lugemine aitab lastel pü
hakirjakeelega harjuda. 
Selgitage kindlasti kee
ruliste sõnade või mõtete 
tähendust. (Vt TNGC, lk 
50–51.) 

NB! Kui tegemist ei ole 
Jeesuse sünnilooga, ei 
peaks lapsed näidendites 
Päästjat mängima.

Pühakirjades õpetatakse mulle 
Päästja sünni ja teise tulemise kohta
„Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa auhiilguses oma inglitega, ja siis ta tasub igaühele tema tööd mööda.” 
(Matteuse 16:27)

Täiendage soovitusi omaenda mõtetega. Mõelge, kuidas tutvustada lastele õpetuse sisu, aidata 
neil seda mõista ja ellu rakendada. Küsige endalt: „Mida lapsed õppimiseks ette võtavad ja kui-
das ma saan aidata neil tunda Vaimu?” 

1. nädal: Prohvetid kuulutasid prohvetlikult Jeesuse Kristuse sünnist.

Aidake lastel mõista: Jagage lapsed viide 
rühma. Andke igale rühmale üks järgmistest 
pühakirjakohtadest ja mõned esemed või lihtsad 
kostüümid, et esindada järgmisi prohveteid: Jesaja 
7:14; 9:5 (Jesaja); 1. Nefi 11:14–21 (Nefi); Moosia 
3:5, 8 (kuningas Benjamin); Alma 7:9–10 (Alma); 
Heelamani 14:2–6 (Saamuel). Paluge rühmadel lu-
geda ja arutada, mida see prohvet rääkis Kristuse 

sünnist. Paluge, et üks laps igast rühmast paneks 
endale selga prohveti kostüümi või võtaks kätte 
vastavad esemed ja mängiks teda ning ütleks teis-
tele lastele, millist prohvetit ta esindab, ja loeks 
või jutustaks, mida see prohvet ütles Jeesuse sünni 
kohta. Laulge „Tänu, Looja, Sulʼ prohvetitest” (KL, 
lk 36–37). 

2. nädal: Jeesuse Kristuse sünd.

Aidake lastel mõista: Laulge koos laulu „Püha 
öö” esimest salmi (KL, lk 53). Jagage lapsed kahte 
rühma ja andke kummalegi rühmale üks järg-
mistest salmidest (2–3). Paluge lastel joonistada 
oma salmist pilte. Laulge kogu laulu ja paluge, 
et lapsed tõstaksid oma pildi üles, kui nende osa 
kätte jõuab.

3. nädal: Jeesus Kristus tuleb ühel päeval uuesti maa peale.

Tutvustage õpetust: Kirjutage järgmised sõnad 
ja sõnapaarid väikestele paberitele: Sest, Inimese 
Poeg, tuleb, oma Isa, auhiilguses. (Ingliskeelsed sõ-
nad ja sõnapaarid leiate internetiaadressilt www. 
sharingtime. lds. org.) Pange sõnad ja sõnapaarid 
tahvlil suvalisse järjekorda ja paluge, et lapsed 
aitaksid teil need ritta seada. (Soovi korral valmis-
tage sõnu ja sõnapaare mitu komplekti ja paluge 
lastel töötada rühmades.) Kui lapsed on pannud 
sõnad õigesse järjekorda, paluge neil lugeda vastu-
se kontrollimiseks Matteuse 16:27.

Aidake lastel mõista: Paluge, et neli last tulek-
sid klassi ette ja hoiaksid üleval pilte laamanlasest 
Saamuelist, Jeesuse sünnist, Jeesusest õpetamas 
ja teisest tulemisest. Rääkige lastega igast pildist. 
Paluge lastel, kes hoiavad pilte, seista suvalises jär-
jekorras. Paluge teistel ütelda lastele, kuhu liikuda, 
et pildid oleksid ajalises järjestuses.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Poolitage 
tahvel joonega. Kirjutage ülaserva „Jeesus Kristus 
tuleb ühel päeval uuesti maa peale”. Kirjutage 
tahvli ühele poolele järgmised küsimused ja teisele 
poolele suvalises järjekorras pühakirjakohad.

• Millised imeteod leiavad aset, kui Kristus taga-
si tuleb? (Matteuse 24:29–31)

• Millal Päästja tagasi tuleb? (Matteuse 
24:32–36)

• Miks peame valmistuma teiseks tulemiseks? 
(ÕL 38:30)

• Kui kauaks jääb Päästja maa peale? (ÕL 29:11)

Paluge, et lapsed püüaksid koos oma õpetajaga kü-
simustele sobivad vastused leida. Arutage vastuseid 
üheskoos. (Vt ka „Usule truu”, 2004, lk 159–161.) 
Küsige lastelt, kuidas nemad saavad valmistuda 
teiseks tulemiseks.
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Maalid leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.
Erinevad vanuserüh-
mad: Jälgige ühishetkede 
planeerimisel, et kaasatud 
oleksid nii suuremad kui 
ka väiksemad lapsed (vt 
TNGC, lk 110–117). 
Näiteks kolmanda nädala 
teine tegevus sobib rohkem 
väiksematele lastele, sest 
selles kasutatakse lihtsate 
mõtete edastamiseks pil
te. Sama nädala esimese 
tegevuse puhul võiksite 
paluda vanematel lastel 
väiksemaid sõnade ritta
seadmisel aidata. 

Piltide või muude näitlike abivahendite kasutamine aitab lastel seostada põhimõtet või õpetust 
mingi mõtteis tekkinud kujutluspildiga, mis aitab kaasa õpitu mõistmisele ja meelespidamisele.

4. nädal: Selleks, et valmistuda teiseks tulemiseks, järgin ma Jeesust 
Kristust.

Aidake lastel mõista: Rääkige lastele, et Jeesus 
õpetas sageli tähendamissõnadega, õpetades vaim-
seid tõdesid tuttavate esemete ja olukordade abil. 

Jutustage lühidalt lugu kümnest neitsist (vt Mat-
teuse 25:1–13; vt ka „The Parable of the Ten Vir-
gins ”, Ensign, märts 2009, lk 48–49). Selgitage, et 
selles tähendamissõnas võrreldakse Jeesuse Kris-
tuse teist tulemist pulmadega. Paluge mõnel lapsel 
tähendamissõna põhjal näidelda. Küsige lastelt, kes 
mängivad tarku neitseid, mis tunne on teada, et 
nad on valmis, ja arutage, kui tähtis on valmistuda 
Päästja tagasitulekuks.

Innustage lapsi õpitut rakendama: Joonista-
ge tahvlile lamp. Arutage, kuidas on Jeesuse Kris-
tuse eeskujul iga päev heade tegude tegemine nagu 
õli panemine oma lampi. Paluge lastel nimetada 
mõned viisid Jeesuse 
Kristuse järgimiseks, 
nagu näiteks teiste tee-
nimine, kümnise maks-
mine ja palvetamine. 
Selgitage, et need on 
sellised asjad, mida nad peavad tegema ise. Teised 
ei saa teha neid asju nende eest. Andke igale lapsele 
suure õlitilga kujuline paber. Paluge, et nad (või 
nende õpetajad) kirjutaksid oma tilgale „Selleks, 
et valmistuda teiseks tulemiseks, järgin ma Jeesust 

Kristust ”. Paluge lastel kirjutada või 
joonistada pilt sellest, mida nad saavad 

teha, et valmistuda teiseks tulemiseks. 
Innustage lapsi viima paberid koju 
ja näitama oma perele, mida nad 
õppisid.

Selleks, 
et valmis-

tuda teiseks 
tulemiseks,  

järgin ma Jeesust 
Kristust  

Maali leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

Lambi ja õlitilga leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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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 evan-
geeliumi tõed selgeks saada ja meelde jätta ning kutsuvad kohale Vaimu.

Järgnevalt on ära toodud soovitused, mida järgida lastele laulu õpetamisel. Näited on teile abiks 
käesolevas trükises toodud laulude õpetamisel. Täiendavaid mõtteid leiate 2015. aasta ühishetke 
muusika kasutamise lehekülgedelt.

Köitke laste tähelepanu

Veenduge enne laulmahakkamist, et laste tähele-
panu oleks teile pööratud. Nende tähelepanu saab 
köita selliste näitlike abivahenditega nagu pildid ja 
lihtsad esemed või võttes lapsi appi. Aitab ka see, 
kui lihtsalt oma hääletooni muuta. Tähelepanu 
haaravad tegevused peaksid olema lühikesed ja 
juhtima tähelepanu laulule. Mõned näited:

• Kui laulate laulu templitest, paluge lastel tõsta 
käsi, kui nad on näinud templit. Paluge neil 
mõelda laulmise ajal, millise tunde templi nä-
gemine neis tekitab.

• Lapsed on näidete toomisel parimad abilised. 
Paluge neil kasutada lihtsaid esemeid, nagu lip-
sud või pühakirjad, ja kujutada ette, et nad on 
misjonärid, lauldes mõnda laulu evangeeliumi 
kuulutamisest. 

Suunake laste tähelepanu

Kui palute lastel kuulata mõne küsimuse vastust, 
aitab see laulu sõnad ja sõnumi selgeks saada. 
Võiksite paluda neil kuulata vastuseid sellistele 
küsimustele nagu „kes?”, „mis?”, „kus?”, „millal?” 
või „miks?”. Võite ka paluda, et lapsed kuulaksid 
võtme-  ja riimuvaid sõnu või loeksid sõrmedel 
kokku, mitu korda nad teatud sõna laulavad.

Kui õpetate laulu „Kui ma kuulan südamega” (käes-
olev trükis, lk 28), kirjutage tahvlile üks järgmistest 

küsimustest: „Kus ma võin kuulda Päästja häält?”, 
„Kes õpetab meid elama õigemeelselt?”, „Kes räägib 
meiega vaikselt?”. Paluge lastel kuulata vastust, 
kui nad laulu laulavad, ja anda vastust ette lauldes 
sellest märku (ristates käed, tõustes püsti või puu-
dutades oma kõrva). Paluge lastel laulda mõned 
korrad vastust koos teiega. Kirjutage tahvlile järg-
mine küsimus ja korrake tegevust.

Harjutage laule kodus, 
et saaksite lapsi õpeta
des neile otsa vaadata 
ega peaks oma raamatut 
silmitsema.

Näitlikud 
abivahendid 
peaksid olema 
lihtsad. See 
võimaldab lastel 
keskenduda 
laulu sõnumile 
ja see omakorda 
võimaldab Vaimul 
tunnistada, et 
see, mida nad 
laulavad, on tõsi.



27

Kuulen

Kaasake lapsi

Laulmise ajal kaasake lapsi mitmel moel. Mõned 
näited:

• Paluge lastel mõelda välja lihtsad käeliigutu-
sed, mis aitaksid neil laulu sõnad ja sõnumi 
meelde jätta (vt „Abiks muusikaõpetajale” 
lk 7).

• Paluge lastel kujutada ette, et nad on misjo-
närid, kui nad laulavad mõnda laulu evangee-
liumi kuulutamisest. Paluge, et nad kõnniksid 
laulmise ajal ühe koha peal või klassis ringi ja 
hoiaksid käes pühakirju.

• Enne, kui hakkate laulma laulu „Kui ma kuu-
lan südamega”, andke igale lapsele paberist 
süda ning paluge neil kirjutada ühele küljele 
„Kuulan” ja teisele „Kuulen”. Selgitage, et laulus 
korratakse neid sõnu 
mitu korda. Paluge 
lastel keerata südamel 
ette see külg, millel 
olevat sõna nad paras-
jagu laulavad.

Muudkui laulge ja laulge

Lapsed õpivad laulud kõige paremini selgeks, kui 
nad neid ikka ja jälle kuulevad ja laulavad.

Korrake ja laulge laule mitmel lõbusal moel. Mõ-
ned näited:

• Selleks, et lapsed uue laulu viisi selgeks saak-
sid, paluge neil seda kuulata või eelmängu ajal 
kaasa ümiseda.

• Kordamaks laulu „Õpeta kõndima valguses 
mind” (KL, lk 66), valmistage mõned liiklus-
märgid. Kirjutage igale märgile mõni laulust 
pärinev sõna. Hoidke ülal ühte märki ja öelge 
lastele, et kui nad laulu laulavad, peaksid nad 
selle sõna vahele jätma. Korrake tegevust teiste 
liiklusmärkidega.

• Valmistage paberist või papist kuubik ja kirju-
tage igale tahule erinev laulmisviis (nt plaksuta 
viisi, tee kätega liigutusi, laula vaikselt, laula-
vad poisid, laulavad tüdrukud või ümise viisi). 
Kirjutage teisele kuubikule Algühingu nende 
laulude pealkirjad, mida lapsed õpivad. Paluge 
ühel lapsel veeretada ühte kuubikut, et otsus-
tada, kuidas laulu laulda, ja teisel lapsel teist 
kuubikut, et otsustada, millist laulu laulda.

Uued laulud: Kui tut
vustate lastele uut laulu, 
laulge see neile ette. Laste
le saab laul kõige paremini 
selgeks, kui nad kuulevad 
seda mõned korrad, enne 
kui ise laulma hakkavad.

Valmistuge lauluga 
evangeeliumisõnumit õpe
tama, uurides selleks Kiri
ku lauluraamatus olevaid 
pühakirjaviiteid.

Lapsed tunnevad 
teie armastust ja 

innukust evangeeliumi 
suhtes, kui laulate 
koos nendega. Kui 

jagate oma tunnistust 
Päästjast, tunnevad 
nad ka seda, kuidas 

Ta neid armastab.

Kuulan

Kuubiku pinnalaotuse leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

Südamed leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.



28

&

?

#

#

44

44

œ œ

Œ

.œ jœ œ œ( )

œ œ œ œ

.œ jœ œ œ( )

œb œ œ œ

.œ jœ œ œ œ

œ œ œ Œ

.˙ œ œ
1. Kui ma

œ œ œ œ œœ

&

?

#

#

..

..

œ œ œ œ œ
o
kuu
Pü

leks
len
ha

ol
proh
Vai

nud
vet
mu

w

˙ ˙

œ œ œ œ œ
väi
kõ
tun

ke
ne

nen,

laps
leb,
kui

kui
mis

mind

˙̇ ˙̇

œ œ œ œ œ
Jee
Kris
tões

sus
tus
ta

e
üt
õ

las
leks
pe

.˙ Œœ œ ˙

.˙ œ œ
maal,
meil’,
tab,

ma
kui
ta

.˙

œ œ ˙̇

œ œ œ œ œ
o
o
lo

leks
leks
hu

taht
tä

tab

nud
na
ja

w

˙ ˙

- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -

&

?

#

#

œ œ œ œ œ
käi
maa
hoi

a
peal
ab

tee
Ta

mind

del
ja

ning

˙̇ ˙̇

œ œ œ œ œ
ü
ju

Pääst

hes
ha
jast

Te
taks
tun

ma
me
nis

wœ œ ˙

.˙ œ œ
ga.

teid.
tab.

Aga
Meil’

Ta

œ œ ˙̇#

˙̇ ˙

.œ jœ œ œ( )
kui

proh
rää

ma
vet
gib

uu
näi
mul

rin
tab,
le

œ œ œ œ

.œ jœ œ œ( )
pü
kui
vaik

ha
das
selt,

kir
hoi
ku

ju,
da
ni

œb œ œ œ
- - -- -- -- -

- - - - - -
- -- - - - - -

&

?

#

#

.œ jœ œ œ
tun
õig
hin

nen
la
ge

ma
se
täi

Ta
na
dab

œ œ ˙

.˙ œœb
teed,
meelt
rõõm

ja

œb œ ˙

œ œ œ œ œ
kui ma kuu lan

wẇ ˙
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© 2007 Kõik õigused kuuluvad Sally DeFordile.
Laulu võib paljundada isiklikuks kasutamiseks kirikus või kodus.

See märge peab olema lisatud igale koopiale.

Rahulikult = 88–104q Sõnad ja viis: Sally DeFord
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Õppetundide ko-
handamine: Kui teil 
tekib vajadus kohandada 
ühishetki puuetega laste
le, leiate selleks näiteid 
internetiaadressilt www. 
sharingtime. lds. org.

Täiendavat ingliskeel-
set teavet erivajadustega 
laste aitamise kohta leiate 
internetiaadressilt lds. 
org/ pa (klõpsake Pri-
mary, seejärel Teaching 
All Children, Including 
Those with Disabilities) 
ja disabilities.lds.org ning 
trükisest „Teaching, No 
Greater Call,” lk 38–39.

Puuetega laste õpetamine
Päästja õpetas: „Kõiki su lapsi õpetab Issand; ning suur saab olema su laste rahu.” (3. Nefi 22:13)

Algühingu juhtidel on tähtis kohustus õpetada Jeesuse Kristuse evangeeliumi kõikidele, sealhul-
gas puuetega lastele. Algühing on koht, kus iga laps peaks olema oodatud, armastatud, kosuta-
tud ja kaasatud. Sellises õhkkonnas on kõigil lastel kergem mõista meie Taevase Isa ja Jeesuse 
Kristuse armastust ning tunda ja märgata Püha Vaimu mõju.

Jumalale on kallid kõik lapsed. Igaüks neist vajab armastust, austust ja tuge.

Pidage teistega nõu, kui püüate Algühingus puue-
tega laste vajadustega arvestada.

 1. Pidage nõu lapse vanematega. Vanemad 
tunnevad tavaliselt oma last kõige paremini. 
Nad saavad õpetada teile, kuidas arvestada 
lapse vajadustega, milline on tema keskendu-
misvõime ja kuidas talle meeldib kõige enam 
õppida. Näiteks reageerib mõni laps eriti hästi 
muusikale, teine aga lugudele, piltidele, püha-
kirjadele või liikumisele. Kasutage mitmekesi-
seid õpetamismeetodeid, kasutades kindlasti 
iga lapse jaoks parimaid õpetamisvõtteid.

 2. Pidage nõu teiste Algühingu juhtide ja 
õpetajatega. Palvetage ja otsige üheskoos 
võimalusi, kuidas aidata igal lapsel õppida 
Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja tunda, et teda 
armastatakse.

 3. Pidage nõu koguduse nõukoguga. Prees-
terluse ja teiste abiorganisatsioonide juhtidel 
võib olla mõtteid erivajadustega laste aitami-
seks. Ühes koguduses andis ülempreestrite 
rühm autismihäirega poisile Algühingu ajaks 
„vanaisa”, kes istus igal nädalal poisi kõrval. 
(Ideaalis peaks selleks olema igal nädalal üks ja 

seesama isik.) See aitas poisil keskenduda õp-
petunnile ja tunda, et teda armastatakse.

Vanem M. Russell Ballard õpetas järgmist: „Neile, 
kelle hoolde on usaldatud kallid lapsed, on ilm-
selgelt antud püha ja üllas ülesanne. Meie oleme 
need, kelle Jumal on määranud ümbritsema täna-
päeva lapsi armastuse ja usutulega ning arusaami-
sega sellest, kes nad on.” (Great Shall Be the Peace 
of Thy Children. – Ensign, apr 1994, lk 60.)

Mõned puuetega lapsed reageerivad hästi 
piltmärguannetele. Kasutage taolisi 

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

Maali leiate internetiaadressilt  
www. sharingtime. lds. org.

Pildid leiate internetiaadressilt www. sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=est
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Ma hoolitsen oma keha eest







MINU EVANGEELIUMISTANDARDID


Ma järgin plaani, mis Taevasel Isal on minu jaoks olemas. 


Ma pean meeles oma ristimislepingut ja kuulan Püha Vaimu.


Ma valin õige. Ma tean, et teinud vea, võin ma meelt parandada.


Ma olen aus Taevase Isa, teiste ja iseenda vastu.


Ma kasutan Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse nimesid aupaklikkusega. 
Ma ei vannu ega kasuta labaseid sõnu.


Ma teen hingamispäeval seda, mis aitab mul tunda 
end Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse lähedal.


Ma austan oma vanemaid ja teen oma osa oma pere tugevdamisel.


Ma hoian oma keha ja meele püha ning puhtana ega 
pruugi aineid, mis on minule kahjulikud.


Ma riietun kombekalt, näidates üles lugupidamist Taevase Isa ja iseenda vastu.


Ma loen ja vaatan üksnes neid asju, mis on Taevasele Isale meelepärased.


Ma kuulan ainult sellist muusikat, mis on Taevasele Isale meelepärane.


Ma otsin häid sõpru ja kohtlen teisi heasüdamlikult.


Ma elan praegu nii, et oleksin vääriline minema templisse
ja tegema oma osa igaveseks pereks saamisel.


MA OLEN JUMALA LAPS


Ma tean, et Taevane Isa armastab mind ja mina armastan Teda.
Ma võin palvetada Taevase Isa poole alati ja kõikjal.
Ma püüan pidada meeles ja järgida Jeesust Kristust.
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ja tegema oma osa igaveseks pereks saamisel.
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Ma tean, et Taevane Isa armastab mind ja mina armastan Teda.
Ma võin palvetada Taevase Isa poole alati ja kõikjal.
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Selleks,  
et valmis-


tuda teiseks 
tulemiseks,  


järgin ma Jeesust
Kristust       
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