
Algühing 2
Vali õige A
4 kuni 7aastastele

A
lg

ü
h

in
g

 2
V

a
li õ

ig
e
 A

4
 ku

n
i 7

a
a
sta

ste
le

34484_124_c1_cvr.qxd  01-20-2006  7:30 AM  Page 1



Algühing 2
Vali õige A

Nelja- kuni seitsmeaastaste laste õpetamiseks

Välja andnud
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik 
Salt Lake City, Utah, USA

34484_124_c2_frnt.qxd  01-20-2006  8:34 AM  Page i



© 2002
Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve, Inc. 

Printed in the United States of America

Ingliskeelse originaali heakskiit: 12/93. 
Tõlke heakskiit: 12/93

Originaali pealkiri: Primary 2: Choose the Right A 
Estonian

34484_124_c2_frnt.qxd  01-20-2006  8:34 AM  Page ii



34484_124_c2_frnt.qxd  01-20-2006  8:34 AM  Page iii



34484_124_c2_frnt.qxd  01-20-2006  8:34 AM  Page iv



Õppetunni number ja pealkiri Lk

Abiks õpetajale vii

1 Õnn tuleb õige valimisest 1

2 Ma saan valida õige 6

3 Ma olen Jumala laps 11

4 Ma valisin Jeesuse Kristuse järgimise 16

5 Ma saan teha õigeid valikuid 21

6 Meil on erilised perekonnad 25

7 Jeesuse Kristuse sünd tõi maa peale suurt rõõmu 30

8 Taevane Isa vaatab minu järgi 35

9 Jeesus Kristus oli laps nagu mina 39

10 Ma saan Taevase Isaga palves rääkida 44

11 Ma saan teistele rääkida Jeesusest Kristusest 50

12 Ma saan valmistuda ristimiseks 55

13 Püha Vaimu and saab mind aidata 61

14 Julge valida õige 68

15 Tule, järgi mind 75

16 Jeesusel Kristusel on tervendav vägi 80

17 Preesterlus aitab mind 85

18 Palvetele vastatakse parimal viisil 90

19 Jeesus Kristus armastab mind 95

20 Jeesuse Kristuse õpetused on suur aare 101

21 Ma saan olla aupaklik 107

22 Õndsad on rahunõudjad 113

23 Jeesus Kristus on hea karjane 117

24 Ma saan näidata tänulikkust 122

25 Pea meeles öelda: „Tänan teid” 127

26 Õige valimine teeb mind rõõmsaks 132

27 Jagades saan ma aidata teistel rõõmu tunda 137

28 Ma saan olla lahke 141

29 Ma saan olla heaks eeskujuks 147

30 Ma saan olla kuulekas 153

Sisukord

34484_124_c2_frnt.qxd  01-20-2006  8:34 AM  Page v



31 Ma kuuletun seadusele 159

32 Armastage üksteist 164

33 Ma saan maksta kümnist 172

34 Räägi alati tõtt 177

35 Mul on andeid 183

36 Ma olen tark, kui ma valin õige 189

37 Ma saan pidada hingamispäeva pühana 195

38 Ma pean sakramendi ajal meeles Jeesust Kristust 202

39 Ma saan teisi teenides järgida Jeesust Kristust 208

40 Ma saan teistele andestada 212

41 Jeesus Kristus on meie Päästja 218

42 Jeesuse Kristuse Kirik on maa peal 224

43 Jeesus Kristus tuleb taas 230

44 Ma saan olla armastav loomade vastu 235

45 Me tähistame Jeesuse Kristuse ülestõusmist (Ülestõusmispühad) 241

46 Jeesus Kristus on suurim kingitus (Jõulud) 247

Laulusõnad 252

34484_124_c2_frnt.qxd  01-20-2006  8:34 AM  Page vi



vii

Eesmärk Käesolev käsiraamat on kirjutatud selleks, et aidata õpetada lastele, et Jeesuse
Kristuse eeskuju järgides võivad nad valida õige, saada ristitud ja saada Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeteks.

Sõnum Algühingu
õpetajatele Meie Isa taevas on andnud teile püha kutse õpetada lastele Jeesuse Kristuse evan-

geeliumi ja aidata neil selle järgi elama õppida. Lapsi teenides ja kutsudes igaüht
“tulema Kristuse juurde”, õnnistate te nende elu. Te saate aidata neil hakata mõist-
ma Taevase Isa õnnistusi ja saama tunnistusi Tema evangeeliumist. Te arenete ka
ise ja õpite lastelt. Teie teenimine Algühingus võib tuua teile suurt rõõmu. Teenides
Algühingu lapsi, teenite te ka Taevast Isa (vt Moosia 2:17).

Elades evangeeliumi põhimõtete järgi, uurides pühakirju, järgides preesterluse
juhtide nõuandeid ja lähenedes Taevasele Isale palvetes, saate te Pühalt Vaimult
inspiratsiooni laste õpetamiseks. Jagage lastele tihti oma tunnistust ja laske
Pühal Vaimul teie kaudu selles tähtsas kutses tegutseda. Seda tehes juhib Vaim
teid, nii et see, mida te Algühingus teete, on meelepärane meie Taevasele Isale.

Tunni
informatsioon VÕ tähendab „vali õige”. VÕ kilpi, mida selle käsiraamatu alguses kujutatakse,

ja VÕ sõrmust (31362) kasutatakse mitmetes õppetundides. Lisaks sisaldab
1.õppetund juhiseid VÕ plakati tegemiseks, mida samuti kasutatakse mitmetes
õppetundides. VÕ sõrmus täidab isikliku meeldetuletaja otstarvet, et selle kandja
valiks õige. Kui teie piirkonnas on võimalik hankida VÕ sõrmuseid, siis pidage
nõu piiskopi või koguduse juhatajaga võimaluse üle, et igale lapsele ostetaks
sõrmus koguduse rahadest.

Tunni aeg

Palve Alustage ja lõpetage iga tund palvega. Andke igale lapsele regulaarselt võimalus
palvet teha. Muutke palve tunni tähendusrikkaks osaks, andes palveteks juhiseid
ja soovitusi ning küsides lastelt arvamusi, millest palvetada. Keskenduge oma
soovitustes klassi vajadustele ja õppetunni sõnumile.

Õppetundide
õpetamine

Valmistage iga õppetund ette hoolikalt ja palvemeelselt, nii et lapsed sellest aru
saaksid ja rõõmu tunneksid ning et te saaksite Vaimult juhatust.

Õpetage õppetunde järjekorras, välja arvatud õppetunnid 45 ja 46 (Ülestõusmispühad
ja Jõulud). Kui mõni teie klassi laps saab aasta jooksul ristitud, võite te soovi korral
õpetada 12. ja 13. õppetundi, mis on ristimisest ja kinnitamisest, enne seda kui esime-
ne laps teie klassist saab ristitud.

Valige õppetunni materjalidest välja need, mis teie klassile sobivad. Iga õppetunni
lõpus loetletud täiendavad tegevused on mõeldud kasutamiseks õppetunni jook-
sul, teie arvates sobival ajal. Mitte kõik õppetunni materjalid ja täiendavad tegevu-
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sed ei ole teie klassi või piirkonna laste jaoks sobivad. Mõned tegevused võivad
olla nelja-aastastele liiga rasked, teised jälle seitsmeaastastele liiga kerged, et
neist rõõmu tunda.

Valige välja tegevused, millega teie klass edukalt kaasa tuleb. Kui teie klassis on
väiksemaid lapsi, võite te soovi korral nende tähelepanu säilitamiseks kasutada
õppetunni jooksul sageli laule ja käemänge. Kui lastele meeldib, võite te ühte lau-
lu või käemängu mitu korda korrata. Väiksemate laste puhul võite te õpetatavate
mõistete illustreerimiseks kasutada sõnadega paberiribade asemel omajoonista-
tud või ajakirjadest välja lõigatud pilte.

Ärge lugege lastele õppetundi ette. Nad osalevad paremini, kui te esitate selle
oma sõnadega. Jagage sageli lühidalt oma isiklikku tunnistust, et klassiliikmed
võiksid Vaimuga evangeeliumi sõnumit paremini kuulda ja sellele vastata.

Käsiraamat „Teaching — No Greater Call” (33043) võib teid õppetundide andmi-
sel aidata.

Klassis kasutatav
muusika

Muusika võib tuua klassiruumi Issanda Vaimu. Klassina koos laulmine võib muuta
teie õppetunnid palju huvitavamaks ja aidata lastel õppetunni mõisteid paremini
meelde jätta.

Nende laulude sõnade eestikeelsed vabatõlked, mida selles käsiraamatus kordu-
valt kasutatakse, on trükitud ära käsiraamatu lõpus. Nende laulude sõnade eesti-
keelsed vabatõlked, mida selles käsiraamatus vaid üks kord on kasutatud, on
toodud ära õppetunni juures. Nende laulude noodid leiate te laulikust Children’s
Songbook (35395). Children’s Songbook lauliku muusika on saadaval salvestatu-
na kassettidele (instrumentaal, 52505; vokaal, 52428) ja CD-le (instrumentaal,
50505; vokaal, 50428).

Te ei pea olema väljaõppinud muusik, et muuta klassiga laulmine meeldivaks ko-
gemuseks. Lapsed ei tea, kas te laulate hästi või halvasti, nad teavad vaid, et tei-
le meeldib laulda. Õppige ja harjutage laule kodus õppetunniks ettevalmistamise
käigus. Kui te vajate erilist abi, paluge Algühingu muusikajuhatajal või klaverimän-
gijal teid aidata. (Lisaks saab abi, kui vaatate osa „Music in the Classroom”, „The
How Book for Teaching Children” [31109], lk 40–42.)

Eriti siis kui teie klassis on väiksemad lapsed, võite te soovi korral kasutada laule
koos sobivate liigutustega. Samuti võite te laulmise asemel laulusõnu lugeda.

Usuartiklid Usuartiklid on Algühingu õppeprogrammi tähtsaks osaks. Käsitledes õppetunnis
usuartiklit, innustage lapsi seda nii palju, kui nad suudavad, pähe õppima.

Pühakirjad Võtke oma pühakirjad igal nädalal tundi kaasa ja laske lastel näha, et te loete ja
õpetate nendest. Kui lastel on oma pühakirjad olemas, innustage lapsi neid igal
nädalal tundi kaasa võtma. Aidake vanematel lastel otsida välja ja lugeda õppe-
tunnis kasutatavaid pühakirjakohti. Vahetevahel tunnistage sellest, kui väärtusli-
kud on pühakirjad.

Õpetamisel
kasutatavad
abivahendid

Pildid. Enamik õppetundides kasutatavaid pilte on nummerdatud ja lisatud pakina
käsiraamatu juurde. Need pildid peaksid jääma käsiraamatu juurde. Igaks tunniks
vajaminevad pildid on toodud ära õppetunni osas „Ettevalmistus”. Samuti on
osas „Ettevalmistus” toodud ära nende piltide numbrid kogudusehoone raamatu-
kogus, mis võivad olla seal suuremas suuruses kättesaadavad (mõne teema koh-
ta võib olla raamatukogus erinevaid pilte) ja piltide numbrid, mis on olemas
kogus „Kunstitööd evangeeliumist”.

viii
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Näitlike abivahenditena kasutatavad väljalõigatud pildid. Õppetundides kasutatavad
väljalõigatud pildid on käsiraamatus olemas ja neid tuleks hoida käsiraamatuga
koos. Lõigake pildid välja ja kasutage neid vastavates õppetundides. Teil on vaja
valmistada teisigi lihtsaid õpetamise abivahendeid, mida õppetundides soovitatak-
se, nagu näiteks sõnadega paberiribad, joonised-tabelid ja käsilehed. Hoidke
need abivahendid alles, et kasutada neid hilisemates õppetundides või järgnevatel
aastatel.

Muusika. Vaadake „Klassis kasutatav muusika”, lk viii.

Toit. Alati kui õppetunnis soovitatakse kasutada toitu, rääkige palun eelnevalt las-
tevanematega veendumaks, et ühelgi lapsel ei ole vastava toidu suhtes allergiat
või muid füüsilisi vastureaktsioone. Palun ärge võtke toitu kaasa paastupühapäe-
vadel.

Ühishetke
ettekanded Aeg-ajalt palutakse teie klassil teha Algühingu ühishetkede ajal lihtsaid evangee-

liumi ettekandeid. Sellised ettekanded peaksid olema võetud õppetundidest.
Otsige ühishetkeks sobivaid ideid õppetundide ettevalmistamise ja nende läbivii-
mise ajal. Samuti võite te valida õpetatava põhimõtte laste sakramendikoosoleku
ettekandest käesoleval aastal.

Lastes lastel õpetada ühishetke ajal teie juhtimisel üht evangeeliumi põhimõtet,
on efektiivne viis aidata neil seda põhimõtet õppida ja sellest rääkida.

Veenduge, et ühishetke ettekanne oleks lihtne ja ei nõuaks palju harjutamist. Te
võite kasutada osa tunni ajast selle ettekande ettevalmistamiseks. Järgnevaid
ettepanekuid võib kasutada efektiivseteks, lihtsateks klassi ettekanneteks:

1. Aidake lastel esitada õppetunnis olevat lugu või olukorda seda ette mängides.

2. Laske lastel jutustada üht õppetunnis olevat lugu, kasutades pilte, sõnadega
paberiribasid või väljalõigatud pilte.

3. Laske lastel rääkida oma tunnetest seoses neid eesootava ristimisega. Kui
keegi lastest on saanud kaheksa-aastaseks ja on ristitud, paluge tal rääkida
oma ristimisega seonduvatest tunnetest.

4. Aidake lastel korrata ja selgitada ühte usuartiklit. Soovi korral võite lasta neil ka
laulda ühe usuartikli laulu laulikust Children’s Songbook, lk 122–133.

Lisaks saab abi, kui vaatate „Primary Sharing Time Resource Manual” (33231).

Koostöö laste
perekondadega Innustage lapsi rääkima oma peredele sellest, mida nad Algühingus õpivad.

Kutsuge lastevanemaid aeg-ajalt tunde külastama ja neis osalema, et õppetunde
rikastada. Olge avatud lastevanemate ideedele, mis aitavad Algühingut nende
laste jaoks tähendusrikkamaks muuta.

Ristimiseks
ettevalmistumine Kui teie klassis on seitsmeaastaseid lapsi, saavad mõned neist tõenäoliselt aasta

jooksul ristitud. Algühingu õpetajana saate te toetada laste perekondi ja aidata
klassiliikmetel ristimiseks ette valmistuda. Võtke arvesse järgnevaid ettepanekuid,
mis aitavad teil seda teha:

ix
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1. Võimaluse korral õpetage enne seda, kui esimene teie klassi laps saab ristitud,
õppetunde ristimisest ja kinnitamisest (12. ja 13. õppetund).

2. Pühendage enne iga lapse ristimist mõned minutid pühapäevase tunni ajast
sellele, et rääkida selle talituse tähtsusest.

3. Võimaluse korral osalege koos Algühingu juhatuse liikme ja kõigi
klassiliikmetega, kes saavad tulla, iga lapse ristimisel.

4. Aidake lastel valmistada ühishetkeks ette klassi ettekandeid ristimisest.

Laste mõistmine Teie kutse õpetada lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi on püha usaldus, mis
on antud teile teie piiskopkonna või koguduse juhatuse kaudu. Need preesterluse
juhid on kutsunud teid Taevaselt Isalt saadud inspiratsiooni läbi. Te saate väga
palju mõjutada oma klassi lapsi, et nad järgiksid Päästjat kogu oma elu.

Suhtuge klassi lastesse alati positiivselt ja näidake oma armastust nende vastu.
Tutvuge iga lapse annete, huvide ja oskustega. Kohandage lugemis- ja kirjutamis-
oskust nõudvad õppetunni tegevused laste võimetele.

Aidake kõikidel lastel kujundada positiivset enesehinnangut, kuulates neid ja
pühendades igaühele neist nii palju individuaalset tähelepanu kui võimalik.

Need õppetunnid on mõeldud klassidele, kus on kas üheealised lapsed või erine-
vas eas lapsed, vanuses neli kuni seitse aastat. Ometi võib teil tekkida vajadus
kohandada õppetunde vastavalt teie konkreetses klassis olevate laste vanusele.
Hoolimata sellest, kuidas teie klass on komplekteeritud, aitab laste vanusegruppi-
dele iseloomulike tunnuste mõistmine teid efektiivsemalt õpetada. See aitab teil
aru saada, miks lapsed käituvad nii nagu nad käituvad ja kuidas neid õpetada nii,
et nad võiksid õpetatut kõige paremini omandada. Laste mõistmine aitab teil sa-
muti säilitada klassis head meeleolu. Vaadake üle järgmised iseloomulikud tunnu-
sed, kui te oma õppetunde ette valmistate. Pidage siiski meeles, et iga laps
areneb individuaalse kiirusega. Need on üksnes üldised juhised.

Nelja-aastased Neli on teadasaamise vanus. Miks ja kuidas on kaks sõna, mida nelja-aastased
kõige sagedamini kasutavad. Nelja-aastased on väga aktiivsed. Järgnevalt toome
ära nelja-aastaste üldised iseloomulikud tunnused:

1. Nad suudavad joosta, hüpata ja ronida suurema kerguse ja kindlusega kui
kolmeaastased. Nad oskavad visata ja lüüa palli ning klotsidest maja ehitada.

2. Nad armastavad ütelda selliseid asju nagu: „Seda ma tegin varem. Nüüd oskan
ma midagi muud teha.”

3. Neile meeldib teiste lastega mängida, kuid nad ei ole suureks rühmaks
sotsiaalselt valmis.

4. Kuigi nad tahavad ja vajavad teisi lapsi, kellega mängida, mängivad nad
enamasti omaette. Nad võivad rühmaga koos mängida või muusika järgi
tantsida, kuid nad ei pööra eriti tähelepanu sellele, kuidas teised lapsed
mängivad või tantsivad.

5. Lisaks paljude küsimuste esitamisele, oskavad nad vestelda teise lapse või
täiskasvanuga.

6. Kuna nende kogemused on pärit peamiselt kodust, räägivad nad enamasti
kodust ja perekonnast. Selles vanuses lastele meeldib rääkida õpetajale oma
perekonnast. Nad räägiksid sageli pigem oma lugusid, kui kuulaksid teiste laste
lugusid. Nad armastavad perekonnaga seotud õppetunde ja tegevusi.

x
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7. Nad elavad täielikult antud hetkes. Eile ja homme tähendavad neile vähe. Siiski
näitavad nad tulevaste sündmuste suhtes üles suurt elevust ja kuna nad ei saa
veel aru aja tähendusest, võivad nad mõne tulevikusündmuse kohta küsida:
„Kas see on homme?”

8. Neile meeldib kuulata lugusid ja lasteluuletusi. Nad tahavad oma lemmiklugusid
ilma vähimagi muudatuseta ikka ja jälle uuesti kuulata. Pärast loo kuulamist
meeldib neile tegelasi näidelda.

9. Nad võivad õppida väikese abiga palvetama.

Viieaastased Viieaastased kipuvad olema endas rohkem kindlad ja nad on üldiselt usaldus-
väärsed. Tavaliselt on nad õppinud tegema seda, mida neilt kodus oodatakse.
Nad mängivad hästi teiste lastega, kuid nad oskavad ennast ka ise mitmel viisil
lõbustada, nagu näiteks ringi keksides või pilte joonistades. Järgnevalt toome
ära viieaastaste tüüpilised käitumismallid:

1. Nende suuremate lihaste koordinatsioon üha paraneb. Nad võivad nüüd
keksida, kukerpalle lasta ja ühel jalal hüpelda. Nad võivad kerge vaevaga
vedada enda järel kelku või vankrit.

2. Nende väiksemate lihaste koordinatsioon lubab neil nüüd liimida, pilte välja
lõigata ja valmisjoonistatud pilte värvida, kuigi nad võivad üle ääre värvida.
Paljud oskavad ka oma kingapaelu siduda.

3. Nad on usaldusväärsemad ja iseseisvamad kui nelja-aastased. Sageli meeldib
neile olla abiks majapidamistöödes ja nad on õnnelikud, kui saavad koos oma
vanematega tööd teha.

4. Nad mõtlevad seda tõsiselt, kui nad küsivad: „Mille jaoks see on?” või „Kuidas
see töötab?” Nad tahavad ja peaksid saama mõttekaid, ausaid vastuseid neile
arusaadaval viisil (nii keelelises kui üksikasjalises mõttes).

5. Nad armastavad oma õpetajaid ja arvavad, et nende kõrval istuda on
eesõigus. Neil on väga hea meel, kui õpetaja palub neil pilti hoides või
midagi muud tehes aidata õppetundi läbi viia.

6. Neile meeldivad kodu- ja perekonnateemalised ettevõtmised ja näidendid
väikestes gruppides.

7. Neile meeldib kuulata ja rääkida lugusid ning nad paluvad sama juttu ikka
ja jälle uuesti jutustada. Kordamine on nende peamine õppimisviis. Sageli
oskavad nad mingit juttu peaaegu sõna-sõnalt jutustada, kui nad raamatu
lehti keeravad.

8. Tavaliselt on nad sõbralikud, kaastundlikud, südamlikud ja abivalmid, kuid kui
nad oma tahtmist ei saa, võivad nad olla väga riiakad.

9. Neile meeldib saada uusi eesõigusi, mis näitavad, et nad on suuremad ja
vanemad.

10. Kuna nende tähelepanu on lühiajaline, kümme kuni kaksteist minutit, lähevad nad
kiiresti üle ühelt tegevuselt teisele. Nad hakkavad arvama, et on käemängudeks
liiga suured ja tahavad saada rohkem täiskasvanute tegevusi või puhkeharjutusi.

11. Sageli nõuavad nad, et neil lastaks mängida millegagi, millega teine laps juba
mängib. Püüdke selliseid juhtumeid käsitleda ettevaatlikult, õpetage lapsi
kordamööda mängima.

xi
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12. Nad eelistavad suurtele gruppidele väikeseid. Nad mängivad pigem ühe
parima sõbraga kui koos kümneliikmelise grupiga.

13. Nad ei ole veel õppinud tegelikkuse ja kujutelmade vahel vahet tegema.
Seetõttu võib laps öelda, et tema kell on kullast, tema isa on teistest isadest
suurem või et kala, mille ta püüdis, oli äärmiselt suur. See on normaalne etapp
lapse elus. Lastel kulub aega, et õppida vahet tegema, mis on tegelikkus ja
mis mitte. See periood möödub lapse arenedes.

14. Nad on usinad õppijad. Kuna Taevane Isa on nende jaoks väga tõeline, on neil
suur huvi Tema vastu ja nad küsivad Tema kohta palju küsimusi. Neile meeldib
palvetada ja nad võivad olla suutelised seda ilma abita tegema.

Kuueaastased Kuueaastased oskavad valitseda hästi oma keha ja neil on palju energiat, mida
kulutada uute oskuste õppimiseks ja juba omandatud oskuste täiustamiseks.
Näiteks võivad nad õppida hüppenööriga hüppama, palli põrgatama, vilistama,
hundiratast viskama ja jalgrattaga sõitma. Kuueaastastel võib esineda veel mõ-
ningaid raskusi oma väiksemate lihaste kasutamisel, kuid nad võivad õppida kir-
jutama tähti, oma nime ja mõningaid teisi sõnu. Järgnevalt toome ära teisedki
kuueaastaste üldised iseloomulikud tunnused:

1. Nende tähelepanuvõime suureneb. Kuigi nad võivad muutuda väga rahutuks,
võivad nad ka sõltuvalt nende huvist keskenduda mingile tegevusele viisteist
kuni kakskümmend minutit.

2. Nad tunnevad rõõmu kogu keha liikumisest, nagu näiteks puude otsa
ronimisest, mänguväljaku vahendite kasutamisest või võidu jooksmisest.

3. Neile meeldivad mängud ja sõbralik konkurents.

4. Õpetaja arvamus on nende jaoks väga tähtis. Nad tahavad istuda õpetaja
lähedal ja aidata õppetundi läbi viia, hoides üleval pilte või viies materjale
raamatukokku tagasi.

5. Neile meeldib endiselt kuulata lugusid, neid näidenditena mängida ja asju ette
kujutada. Paljudele meeldib panna selga täiskasvanute riideid.

6. Nad on väga helded, südamlikud ja leplikud kuni hetkeni, kui nad oma tahtmist
ei saa, siis võivad nad väga riiakad olla.

7. Nad võivad olla täiustunud keksimises, galopeerimises ja hüppamises. Neile
meeldib kasutada neid oskusi mängudes.

8. Neile teeb väga muret, milline on hea ja milline halb käitumine.

9. Nende usk Taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse suureneb. Enamik
kuueaastaseid lapsi oskab üksi palvetada, kui neil on olnud eelnev kogemus
kodus või teistes tundides.

Seitsmeaastased Seitsmeselt on lapsed endiselt lähedased oma vanematega ja hindavad endiselt
nende armastust, tähelepanu ja osavõtlikust, kuid nad hakkavad üha rohkem
puutuma kokku inimeste ja olukordadega väljaspool kodu. Neil on oma maitse ja
nad tahavad, et neil lubataks teha ise mõningaid otsuseid. Nad on elavad, usinad
ja neid ümbritsevast elust äärmiselt huvitatud. Nad proovivad paljusid tegevusi ja
neile meeldib korrata tegevusi, mis neile rõõmu valmistavad. Järgnevalt toome
ära seitsmeaastaste teised üldised iseloomulikud tunnused:

1. Nad valitsevad hästi oma suuremaid lihaseid ja nad muutuvad järjest
graatsilisemaks, kiiremaks ja väledamaks.

xii
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2. Nende väiksemate lihaste valitsemine muutub paremaks. Nad on võimelised
kergema vaevaga ja korralikumalt kirjutama.

3. Paljud armastavad mängida möllates ja kukerpallitades, mängides samu
mänge üha uuesti ja uuesti.

4. Nad on sageli rahutud ja nihelevad. Nad on täis energiat, kuid väsivad kiiresti.
Puhkeperioodid on tähtsad.

5. Neile meeldib asju koguda ja neist rääkida. Neile meeldib rääkida ka asjadest,
mida nad on kas ise või grupiga valmistanud.

6. Nende tähelepanuvõime suureneb, selles vanuses lapsed suudavad neid
huvitava ülesande lõpule viia, isegi kui see võtab kakskümmend kuni
kakskümmend viis minutit. Endiselt vajavad nad enamikus õppetundides
vaheldusrikast tegevust.

7. Nad hakkavad vastassoost kaaslastega vähem suhtlema.

8. Nad muutuvad oma tahtmise nõudmisel vähem võimutsevateks ja vähem
kindlameelseteks.

9. Nad muutuvad iseseisvamateks ja loogilisemalt mõtlevateks.

10. Nad teavad paremini, mis on õige ja vale ning on väga kriitilised nende suhtes,
kes ei tee seda, mida nemad õigeks peavad.

11. Nad ootavad ristimist.

12. Nad oskavad üksinda palvetada ja ootavad sageli oma palvetele kohest
vastust.

13. Nad võivad tunda uhkust selle üle, et nad suudavad paastupühapäeval
vähemalt ühe toidukorra paastuda ja et nad maksavad kümnist.

Erijuhised
puuetega laste
kaasamiseks Päästja seadis meile eeskuju, kuidas tunda kaasa ja näidata halastust puuetega

inimeste vastu. Külastades peale ülestõusmist nefilasi, küsis Ta:

„Kas teie hulgas on haigeid? Tooge nad siia. Kas on teist keegi jalutu või pime või
lonkur või vigane või pidalitõbine või kes on kuivanud või kes on kurt või kes on
mingil muul moel vaevatud? Tooge nad siia ja ma teen nad terveks, sest ma tun-
nen teile kaasa.” (3 Nefi 17:7)

Algühingu õpetajana olete te suurepärasel ametikohal, et kaastundlikkust üles
näidata. Kuigi teid pole võib-olla koolitatud andma professionaalset abi, võite te
puuetega lapsi mõista ja vaimselt toita. Vajalik on hoolimine, mõistmine ja soov
igat klassiliiget õpitegevusse kaasa haarata.

Vaim võib puudutada puuetega lapsi, olenemata sellest, milline on nende arusaa-
mistase. Kuigi mõned lapsed ei ole võib-olla suutelised osalema kogu Algühingu
aja vältel, vajavad nad võimalust osaleda kas või lühikest aega, et tunda Vaimu.
Võib osutuda vajalikuks, et leiduks kaaslane, kes oleks osavõtlik lapse vajaduste
suhtes ja viibiks Algühingu ajal koos temaga juhuks, kui laps vajab kogu rühmast
eemalolekut.

Mõnedel klassiliikmetel võib esineda õppimisvõimetust, vaimseid kahjustusi,
keele- või kõneprobleeme, vaegnägemist või vaegkuulmist, käitumis- ja suhtle-
misprobleeme, vaimseid haigusi, liikumis- ja liikuvusprobleeme või kroonilisi
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terviserikkeid. Mõnede jaoks võib keeleline või kultuuriline keskkond olla tundma-
tu ja keeruline. Hoolimata isikupärastest asjaoludest, on igal lapsel samad vaja-
dused: olla armastatud ja omaksvõetud, õppida evangeeliumi, tunda Vaimu,
võtta edukalt tunnist osa ja teenida teisi.

Järgmised juhtnöörid võivad aidata teil õpetada puuetega last:

• Vaadake puuetest mööda ja õppige last tundma. Olge loomulik, sõbralik ja
südamlik.

• Õppige tundma lapse isikupäraseid tugevaid külgi ja katsumusi.

• Püüdke klassiliikmetele igati õpetada ja meelde tuletada nende kohustust
austada igat klassiliiget. Puuetega klassikaaslase aitamine võib olla kogu
klassi jaoks kristlik õppimiskogemus.

• Leidke parimad viisid lapse õpetamiseks, pidades nõu vanematega, teiste
pereliikmetega ja võimaluse korral ka lapsega.

• Enne puuetega laste lugema, palvetama või muul moel osalema kutsumist
küsige, mida nad tunnis osalemisest arvavad. Rõhutage iga lapse võimeid
ja andeid ning otsige viise, kuidas iga laps saaks tunnis mugavalt ja edukalt
osaleda.

• Kohandage õppetunni materjale ja klassi keskkonda puuetega laste
individuaalsetele vajadustele vastavateks.

Täiendavaid materjale puuetega laste õpetamiseks on võimalik saada Kiriku
levituskeskustest (vaadake levituskeskuse kataloogist „Materials for Those
with Disabilities”).

Ahistusprobleemi-
dega tegelemine Õpetajana võite te märgata oma klassis lapsi, kes kannatavad emotsionaalse või

füüsilise ahistamise all. Kui te hakkate mõne oma klassi lapse pärast muretsema,
palun pidage nõu oma piiskopiga. Õppetunde ette valmistades ja läbi viies palve-
tage Issanda juhtimise ja juhatuse saamiseks. Aidake igal lapsel oma klassis tun-
da, et ta on Taevase Isa hinnaline laps ning et Taevane Isa ja Jeesus Kristus
armastavad igaühte meist ja tahavad, et me oleksime õnnelikud ja kaitstud.
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1

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et õnn tuleb õige valimisest.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 5:6 ja 3 Nefi 12:6. Vaadake samuti Õpetus ja
Lepingud 58:27 ja „Evangeeliumi alused” (31129 124), 4. peatükk.

2. Tehke VÕ plakat. Kinnitage pilt 2-1, Jeesus koos lapsega, suurema paberi või
tahvli külge. Kirjutage pildi kohale tähed VÕ ja pildi alla sõnad Ma valin õige.
Hoidke see plakat alles, et seda tulevastes õppetundides kasutada.

3. Rääkige iga lapse vanemaga, et saada teada iga lapse kohta mõningaid fakte,
mida klassiga jagada.

4. Valmistuge lugema laulu „Choose the Right Way” (Children’s Songbook, lk 160)
eestikeelset vabatõlget „Vali õige tee”. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu
lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel või Mormoni Raamat.
b. Kriit, tahvel ja tahvlilapp.
c. Iga lapse jaoks, kellel seda veel ei ole, VÕ sõrmus (vt „Klassi informatsioon”

„Abiks õpetajale”, lk vii).
d. Iga lapse jaoks VÕ vapi koopia paberil või kopeeritud variant (leiate selle

käsiraamatu esiosast).
e. Rasvakriidid ja käärid.
f. Iga lapse jaoks pikk jupp lõnga.

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Tehke alguspalve, väljendades oma armastust Taevase Isa, Jeesuse Kristuse ja

klassis olevate laste vastu.

Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad meid

Tähelepanu
koondav tegevus

Rääkige lastele veidi endast ja oma tunnetest ning soovidest selle aasta
Algühingu klassi suhtes. Tutvustage igat last teistele klassiliikmetele, rääkides
seda tehes midagi selle lapse kohta.

VÕ plakat Asetage välja teie poolt valmistatud VÕ plakat. Rääkige lastele, et sellel aastal
õpivad nad Algühingus Jeesusest Kristusest, meie Päästjast. Üks tähtsamaid asju,
mida nad õpivad, on see, kui väga Jeesus neist igatühte armastab. Tunnistage, et
Jeesus armastab igat last teie klassis. Nimetage igat last nimepidi, järgneva näite
sarnaselt: Jeesus armastab Sirjet.” Rääkige lastele, et Taevane Isa armastab ka
igatühte neist.

Õnn tuleb õige valimisest 1 
õppetund
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Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me oleksime õnnelikud

Õpetaja
ettevalmistus

Rääkige lastele, et kuna Jeesus Kristus ja Taevane Isa armastavad igatühte meist
nii väga, tahavad nad, et me oleksime õnnelikud. Rääkige lastele hetkedest, kui
te olete tundnud ennast tõeliselt õnnelikuna. (Näidete hulka võiksid kuuluda risti-
tud saamine, teistega millegi jagamine, millegi lõbusa tegemine koos oma sõpra-
dega, töötamine eesmärgi saavutamiseks, nauditavate hetkede veetmine koos
oma perekonnaga, Jeesusest lugemine ja õppimine, templis abiellumine või
misjonil teenimine.)

Laste osalemine Laske lastel rääkida hetkedest, mil nad on õnnelikud. Kui lapsed vajavad erguta-
mist, küsige midagi sellist nagu:

• Kas te olete õnnelikud, kui te mängite koos oma vendade ja õdedega?

• Kas te olete õnnelikud, kui te aitate oma ema või isa?

• Kas te olete õnnelikud, kui te saate teha midagi, mis teile väga meeldib?

• Kas te olete õnnelikud, kui te Kirikusse tulete?

Õige valimine toob õnne

Lugu ja arutelu Jutustage järgnev lugu oma sõnadega:

Jaanus oli just nii vana poiss, et olla meie klassi liige. Ühel päeval küsis ta oma
Algühingu õpetajalt, kas ta võib oma lemmiklooma tundi kaasa võtta. Õpetaja
vastas: „Vali õige, Jaanus. Vali õige.”

• Mis te arvate, mida otsustas Jaanus teha?

Kui ta küsis oma Algühingu õpetajalt, kas ta peaks võtma tundi kaasa sõbra,
vastas õpetaja: „Vali õige, Jaanus. Vali alati õige.”

• Mis te arvate, millise valiku ta tegi?

Jaanus oli mitmeid kordi kuulnud oma vanemaid ütlemas neid samu sõnu:
„Vali õige, Jaanus. Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me valiksime alati õige.”

• Mida tähendab valida õige?

Ühel päeval, kui Jaanus koolist koju tuli, leidis ta, et ema oli jätnud ühe küpsise
talle ja teise tema vennale. Jaanus armastas küpsiseid ja ta sõi ruttu enda oma
ära. Siis vaatas ta oma venna küpsist. Tema venda ei olnud kodus ja polnud
kedagi ütlemas: „Vali õige, Jaanus. Vali alati õige.”

• Mida teie teeksite?

• Mida Jaanus teeks, kui ta valiks õige?

Jaanus sõi oma venna küpsise ära. Kui Jaanuse vend koju tuli, nägi ta, et tema
jaoks ei olnud küpsist. Ta arvas, et ema oli unustanud talle küpsist jätta ja ta oli vä-
ga kurb. Jaanus tundis ennast halvasti, sest ta oli oma venna küpsise ära söönud.

• Kas Jaanus valis õige?

• Kas Jaanus oli oma valiku üle rõõmus?

• Mida peaks Jaanus nüüd tegema?

Aidake lastel mõelda viise, kuidas Jaanus saaks parandada oma valet valikut.
Rõhutage, et me peaksime alati püüdma valida õige, kuid kui me valime valesti,
peaksime me püüdma oma valet valikut parandada. Kui me teeme valesid vali-
kuid, oleme me õnnetud, kuid kui me teeme õigeid valikuid, oleme me õnnelikud.

2
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Pühakirjakoht Rääkige lastele, et Jeesus on meile rääkinud, et me oleme õnnelikud, kui me
valime õige. Lugege valjusti Matteuse 5:6 või 3 Nefi 12:6 (kuni sõnani „sest”).
Selgitage, et tunda „nälga ja janu õigsuse järele” tähendab valida õige. Me
oleme õnnistatud, kui me valime õige.

VÕ tähendab vali õige

Tegevus tahvlil • Kuidas saab teie ema märgistada midagi, mis kuulub teile, ilma et ta kirjutaks
kogu teie nime? (Ta võib kasutada teie initsiaale.)

Selgitage, et meie initsiaalid on meie nimede esitähed.

Öelge lastele, mis on teie initsiaalid. Kirjutage need tahvlile ja korrake oma nime,
näidates igat initsiaali õigel ajal.

• Mis on teie initsiaalid?

Kirjutage laste initsiaalid tahvlile ja näidake, kuidas need esindavad nende nime-
sid. Kirjutage kõigepealt initsiaalid ja lisage seejärel ülejäänud osad nimedest.
(Kui teil on suur klass, kasutage näitena vaid mõne lapse initsiaale.)

Kirjutage tahvlile vertikaalselt VÕ, nagu allpool näidatud. Laske lastel tõsta käsi,
kui nad oskavad tähti lugeda.

Lugege neid initsiaale valjusti kogu klassiga koos. Rääkige lastele, et need
initsiaalid väljendavad kahte tähtsat sõna. Kirjutage sõnad tahvlile välja:

Lugege sõnu koos lastega ja laske neil initsiaale korrata. Siis öelge koos, mida
need initsiaalid väljendavad.

Vali
õige

V
Õ

3

1 õppetund
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Rõhutage lastele, et kui nad ütlevad „VÕ” peaksid nad mõtlema „õige valimisest”.
Rääkige neile, et need initsiaalid aitavad neil meeles pidada Jeesuse Kristuse
järgimist ja nende asjade tegemist, mis teevad nad õnnelikuks.

Me saame pidada meeles, et tuleb valida õige

VÕ plakat Viidake Jeesuse Kristuse pildile VÕ plakatil. Rääkige lastele, et sellel aastal õpi-
vad nad Algühingus palju asju, mida Jeesus tegi ja õpetas, kui Ta oli maa peal.
Selgitage, et Jeesus valis alati õige ja Ta tahab, et meie valiksime õige, et me
oleksime õnnelikud ja et me võiksime aidata teha teisi õnnelikuks. Laske lastel
püsti tõusta ja öelda kooris sõnad, mis on VÕ plakatil: „Ma valin õige.”

Laul Aidake lastel öelda laulu „Choose the Right Way” eestikeelse vabatõlke “Vali õige
tee” sõnu. Korrake laulu mõned korrad, kuni lapsed on võimelised üksinda selle
mõningaid sõnu ütlema.

VÕ sõrmus Andke VÕ sõrmused nendele lastele, kellel seda ei ole (kui VÕ sõrmused pole
kättesaadavad, minge kohe VÕ vapi tegevuse juurde ja arutage tähti vapil).
Laske kõikidel lastel oma sõrmust vaadata.

• Mida tähendavad initsiaalid sellel sõrmusel? (Vali õige.)

Rääkige lastele, et nende VÕ sõrmus võib aidata neil meeles pidada, et Jeesus
tahab, et nad valiksid õige.

VÕ vapi tegevus Andke igale lapsele rasvakriidid ja värvimiseks VÕ kilbi pilt. Aidake igal lapsel kilp
välja lõigata ja teha selle ülaossa väike auk, millest lõngajupp läbi pista. Tehke
lõngale sõlm, nii et laps saaks kilpi kaelas kanda.

Kokkuvõte

Kordav arutelu • Mida tähendab VÕ?

• Mida tähendab õige valimine?

• Kes armastab igatühte meist ja tahab, et me oleksime õnnelikud? (Taevane Isa;
Jeesus Kristus)

• Mida Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime, et me võiksime olla
õnnelikud?

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad meid ja tahavad, et me
oleksime õnnelikud. Rääkige lastele, et järgides Taevast Isa ja Jeesust ning vali-
des õige, võime me leida rahu ja õnne.

Kiitke lapsi, et nad valisid õige, tulles Algühingusse ja innustage neid tulema igal
nädalal.

Innustage lapsi õppima algava nädala jooksul pähe VÕ plakatil olevad sõnad
(„Ma valin õige”) .

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

4
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1. Selgitage lastele, et sel aastal õpivad nad Algühingus palju asju õige valimisest.

Asetage välja pilt 2-4, Maisele eelnev elu; pilt 2-24, Kalurite kutsumine; ja pilt 2-
39, Prohvet Joseph Smith. Rääkige lastele, et nad õpivad mõnedest tähtsatest
inimestest, kes valisid õige. Tehke iga pildi kohta lühike ülevaade.

• Pilt 2-4. Me valisime õige, valides maa peale tulemise (vt 4. õppetund).

• Pilt 2-24. Jeesuse apostlid valisid õige, loobudes kalastamisest, et Teda
järgida (vt 15. õppetund).

• Pilt 2-39. Joseph Smith valis õige, palvetades et leida õiget kirikut (vt 20.
õppetund).

2. Aitamaks lastel üksteist paremini tundma õppida, kirjutage iga lapse nimi
paberitükile ja pange paberid mingi nõu sisse. Laske igal lapsel võtta nõust üks
nimi ja anda vihjeid lapse kohta, kelle nimi paberil oli, kuni teised ära arvavad,
kes see on. Vihjed võiksid olla sellised väited nagu „See laps naeratab tihti,”
„Sellel lapsel on seljas midagi sinist,” või „Selle lapse juuksed on musta värvi.”

3. Kirjeldage mõningaid tegevusi, mida lapsed võivad teha. Paluge lastel tõusta
püsti, kui tegevus väljendab õiget valikut ja istuda maha, kui tegevus väljendab
vale valikut. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

• Tõuske vara üles, nii jõuate te õigeks ajaks valmis, et minna Kirikusse.

• Kurtke valjuhäälselt, kui te ei saa hommikusöögiks seda, mida te tahate.

• Aidake oma väikesel õel kadunud king üles otsida.

• Öelge „tere” uuele lapsele oma Algühingu klassis.

• Kirikuhoonesse sisenedes trampige kõvasti jalgu.

• Sakramendi ajal mõelge Jeesusele Kristusele.

• Kuulake vaikselt õpetust oma Algühingu klassis.

5
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6

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et ta võib valida õige küsides: „Mida Jeesus tahaks, et
ma teeks?”

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt 2 Nefi 31:10.

2. Illustreerimaks õppetunnis jutustatavat lugu valmistage linnupesa koos munadega.
Täitke kauss õlgede, rohu või lõngaga. Pange pessa kolm kõvaks keedetud muna.
Kui mune ei ole, lõigake pessa panemiseks paberist kolm muna.

3. Nummerdage viis paberitükikest ühest viieni ja pange need väikesesse
kotikesse või mõnesse nõusse.

4. Valmistuge lugema laulu „I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s Songbook,
lk 78) eestikeelset vabatõlget „Kui Jeesus ma olla proovin”. Selle laulu sõnad
leiate käsiraamatu lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Mormoni Raamat
b. VÕ plakat (vt 1. õppetund)

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Te võite lastelt küsida, kas nad suutsid õppida pähe VÕ plakatil olevad
sõnad („Ma valin õige”).

Jeesus Kristus tahab, et me valiksime õige

Tähelepanu
koondav tegevus

Laske lastel mängida „Järgi juhti”. Lapsed seisavad rivis. Esimene laps rivis
jookseb, keksib, hüpleb või teeb midagi muud, et jõuda ruumi teise otsa. Teised
lapsed järgnevad, tehes sama, mida esimene laps tegi. Esimene laps läheb
seejärel rivi lõppu ja teisest lapsest saab juht. Korrake, kuni iga laps on saanud
olla juht.

Pühakirjade
arutamine

Lugege valjusti esimene osa 2 Nefi 31:10, lõpetades sõnadega „järgnege mulle”.
Selgitage, et need sõnad ütles Jeesus Kristus. Jeesus tahab, et me Teda järgiksime.

• Kuidas me saame Jeesust järgida?

Lugege valjusti ülejäänud osa salmist 2 Nefi 31:10. Selgitage, et me järgime
Jeesust Kristust, kui me kuuletume käskudele ja teeme asju, mida Tema teeks.

VÕ plakat Asetage välja VÕ plakat. Rääkige lastele, et kui nad õpivad Jeesusest rohkem, on
nad võimelised tegema paremaid valikuid, sest Jeesuse õpetused ütlevad meile,
mis on õige.

Ma saan valida õige2
õppetund
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Selgitage, et kui me peame tegema raskeid valikuid, võime me küsida endalt
küsimuse, mis võib aidata meil teada, mis on õige. See küsimus on: „Mida
Jeesus tahab, et ma teeksin?”

Lugu ja arutelu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu, kasutades illustratsiooniks pesa, mille te
tegite:

Väike poiss nimega Villi elas lindude kaitseala lähedal. Kaitseala on koht, kus
lind on kaitse all. Villi isa tööks oli aidata linde kaitsta. Villi oli leidnud oma kodu
lähedalt kõrge rohu seest linnupesa ja kui emalind oli ära, meeldis talle vaadata
pesas olevaid mune. Ühel päeval kui Villi mune vaatas, kuulis ta valju kära. Ta
vaatas üles ja nägi, et kaks tema kooli poissi on lindu ragulkast lasknud.

Poisid nägid Villit ja tulid samuti pesa vaatama. Üks poistest tahtis munad puruks
lüüa. Villi veenis poisse mune mitte purustama ja rääkis neile, et kaitsealal on sea-
dusvastane linde tappa. Poisid ütlesid Villile, et on parem kui ta ei räägi kellelegi sel-
lest, et nad lindu lasid. Nad ei tahtnud seaduse rikkumise eest karistada saada. Kui
Villi koju läks, kõndis ta väga aeglaselt, mõeldes sellele, mida ta peaks tegema. Kui
ta oma isale poistest räägiks, võivad nad teda narrima hakata või talle haiget teha.

Viidake Jeesuse pildile VÕ plakatil.

• Millise küsimuse peaks Villi endalt küsima, mis aitaks tal valida õige?
(„Mida Jeesus tahaks, et ma teeksin?”)

• Mida teie teeksite?

Villi otsustas isale poistest rääkida. Isa ütles, et ta räägib poiste ja nende vane-
matega. Kui Villi ütles oma isale, et ta on mures, kuidas ta poistele koolis otsa
vaatab, soovitas Villi isa leida Villil viis poistega sõbraks saada.

Villi ei tahtnud olla sõber poistega, kes linde lasevad ja nende mune purustavad.
Ta oli pahane, et isa sellist asja soovitas. Villi mõtles kogu õhtu sellele, mida ta
isa oli öelnud. Villi pidi tegema veel ühe otsuse.

• Millise otsuse pidi Villi tegema?

Viidake taas Jeesuse pildile VÕ plakatile.

• Millise küsimuse peaks Villi endalt küsima? („Mida Jeesus tahaks, et ma
teeksin?”)

• Mida peaks Villi tegema?

Kui Villi jälle poisse nägi, olid nad tema peale pahased, et ta oma isale nendest
rääkis. Nad ähvardasid talle peksa anda. Villil oli hirm, kuid ta otsustas teha, mida
Jeesus tahaks, et ta teeks. Ta rääkis poistele, et ta läheb laupäeval koos isaga
matkama ja küsis, kas nad tahaksid kaasa tulla. Poisid olid üllatunud ja veidi
aega ei öelnud nad midagi. Nad polnud oodanud, et Villi nendega sõbralik on.
Lõpuks olid nad nõus tulema. Kui Villi poistele head aega ütles, tundis ta rahu. Ta
teadis, et poistega sõbraks saamine oli õige asi, mida teha. (Kohandatud Claudia
Remingtoni artiklist „The Nest”, Friend, mai 1980, lk 2–5.)

• Miks tundis Villi rahu?

• Millal teie olete tundnud rahu, sest valisite õige ja tegite, mida Jeesus tahtis, et
te teeksite?

Paluge lastel rääkida kogemustest, mis neil on seoses õige valimisega olnud.

7
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Me võime teha, mida Jeesus Kristus tahab, et me teeksime

Vestlus Laske lastel korrata küsimust: „Mida Jeesus tahab, et ma teeksin?” Rääkige neile,
et nad hakkavad harjutama sellele küsimusele vastamist. Näidake kotti või nõud,
milles on nummerdatud paberitükid. Laske lastel võtta kordamööda paberileht.
Lugege ette olukord, mis vastab iga lapse poolt valitud numbrile, ja laske lapsel
vastata küsimustele. (Kui teil on suur klass, võite soovi korral olukordi lisada.)

1. Sa mängid oma ehitusklotsidega. Su imikust õde lööb ümber selle, mis sa oled
ehitanud.

• Millise küsimuse sa peaksid endalt küsima?

• Mida Jeesus tahaks, et sa teeksid?

2. Sinu sõber tuli sinu poole mängima. Su vend tahab mängida sinu ja su
sõbraga, kuid sina mängiksid pigem vaid oma sõbraga.

• Millise küsimuse sa peaksid endalt küsima?

• Mida Jeesus tahaks, et sa teeksid? (Juhtige tähelepanu sellele, et kutsuda
oma vend mängima ei ole ainus vastus; aidake lastel leida teisi sõbralikke
lahendusi.)

3. Sa tahad naabrilastega palli mängida. Nad narrivad sind ja käsivad sul koju
minna. Sa tahaksid neid vastu narrida.

• Millise küsimuse sa peaksid endalt küsima?

• Mida Jeesus tahaks, et sa teeksid?

4. Ema palub sul voodi ära teha, enne kui sa õue mängima lähed. Su sõbrad
ootavad sind välisukse juures.

• Millise küsimuse sa peaksid endalt küsima?

• Mida Jeesus tahaks, et sa teeksid?

5. Isa vajab abi maja ümber asuva hoovi koristamisel. Sa läheksid pigem sisse ja
lõpetaksid raamatu, mida sa oled lugenud.

• Millise küsimuse sa peaksid endalt küsima?

• Mida Jeesus tahaks, et sa teeksid?

Selgitage, et Jeesuse õpetused ei ütle meile täpselt, mida igas olukorras teha.
Jeesus tahab, et me õpiksime tegema tarku valikuid. Ta tahab, et me õpiksime,
kuidas mõelda ja kuidas näidata armastust ja lahkust.

Kokkuvõte

Laul Lugege koos lastega laulu „I’m Trying to Be like Jesus” eestikeelset vabatõlget
„Kui Jeesus ma olla proovin.”

Tunnistus Tuletage lastele meelde, et valides õige, võime me olla Jeesuse Kristuse sarna-
sed. Tunnistage, et Jeesus armastab neid ja tahab, et nad valiksid õige, nii et
nad tunneksid õnne ja rahu.

Innustage lapsi küsima endalt, kui nad peavad sel nädalal valikuid tegema:
,,Mida Jeesus tahaks, et ma teeksin?”

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Paluge sel lapsel palvetada, et klassiliikmed
peaksid meeles küsida endalt, mida Jeesus tahaks, et nad teeksid.

8
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Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel, kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Andke lastele paber ja rasvakriidid ning laske neil joonistada pildid asjadest,
mida Jeesus tahaks, et nad teeksid, nagu näiteks Kirikusse tulemine, oma
vanemate aitamine, üksijäänud lapse lohutamine või oma vendade ja õdedega
mängimine. Kirjutage iga lapse paberile Mida Jeesus tahaks, et ma teeksin?

2. Laulge või lugege laulu „Õieti tee, sammu tõe teel” (Kiriku lauluraamat, lk 64).
„Õieti tee, sammu tõe teel” sõnad leiate käsiraamatu lõpust. Pärast laulmist
tuletage lastele meelde lugu Villist. Villi pidi tegema raskeid otsuseid.

• Miks on mõnikord raske valida õige?

Rääkige lastele, et isegi kui see on mõnikord raske, kui me püüame alati
valida õige, tunneme me rahu ja õnne.

Nefi julgus

Issand käskis Nefil minna, plaadid tuua ära,
sealt, kus elab kuri Laaban, sealt, kus linnavärav.
Laaman ja Leemuel ei julgenud teha proovi,
kuid Nefi oli julge ja lubas täita soovi:
„Ma lähen ja teen, mida Issand käsib.
Ma tean, Issand valmistab tee, mida Ta tahab, et ma järgiksin.
Ma lähen ja teen, mida Issand käsib.
Ma tean, Issand valmistab tee, mida Ta tahab, et ma järgiksin.”

(© 1986 Wilford N. Hansen noorem ja Lisa Tensmeyer Hansen. Kasutatud
autorite loal.)

3. Tehke igale lapsele koopia õppetunni lõpus olevast käsilehest. Lõigake välja
väikesed sõnadega paberiribad käsilehe alumisest osast (jätke numbrid välja).
Andke igale lapsele koopia laulust ja sõnadega paberiribad. Lugege sõnu
paberiribadelt ja laulu käsilehelt ning aidake lastel otsustada, kuhu sõnaderead
laulus sobivad. Andke lastele veidi liimi või kleeplinti, et lisada sõnaderead oma
laulukoopiatele. Kirjutage või laske lastel kirjutada oma nimi oma käsilehele.

Kui lapsed on sõnadega paberiribade lisamise lõpetanud, aidake neil laulda
„Õieti tee, kõnni tõe teel” üks või kaks korda. Kiitke neid hea töö eest.

9
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Õieti tee, kõnni tõe teel

On viis elada ja olla õnnelik,

see on iga päev.

Ma õpin õpetusi;

need aitavad mind ja näitavad mulle teed.

Kuidas tee ja olla õnnelik.

Ma pean alati .

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) õige valima

valida õige

Jeesuse

valides õige

õige

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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11

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et Taevane Isa armastab igatühte meist, sest me oleme
Tema lapsed.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Laulud 82:6. Vaadake ka Heebrealastele 12:9; Moosese
1:39 ja „Evangeeliumi alused” (31129 124), 2. peatükk.

2. Tehke pabernukkudest kett, voltides paberi lõõtsasarnaselt (vaadake allpool olevat
illustratsiooni). Joonistage pool inimese figuurist volditud paberi murdejoonele.
Lõigake figuur välja, kuid mitte murdejoonelt, kus on keha või käed. Lahtivolditud
nukud jäävad kättpidi kokku. Soovi korral lõigake nukud välja klassis, kui lapsed
vaatavad, või tehke väikesed pabernuku ketid igale lapsele.

3. Valmistage kolm sõnadega pabeririba:

4. Valmistuge lugema laulu „My Heavenly Father Loves Me” (Children’s Songbook,
lk 228) eestikeelset vabatõlget „Mu Taevane Isa armastab mind” ja laulma laulu
„Olen Jumala laps” (Kiriku lauluraamat, lk 58). „Olen Jumala laps” sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väike peegel.
c. Sõrmkinnas (kui kinnast pole võtta, võite soovi korral võtta kaasa pildi või

joonistuse kindast).
d. Pilt 2-2, imikuga perekond (62307) või foto vastsündinust.

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Perekond

Füüsiline keha

Vaim

Olen Jumala laps 3
õppetund
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Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Soovi korral laske neil rääkida oma kogemustest, kui nad küsisid: „Mida
Jeesus tahaks, et ma teeksin?”

Kes ma olen?

Tähelepanu
koondav tegevus

Esitage küsimus:

• Kes ma olen?

Kui lapsed on vastanud, öelge oma täisnimi.

Näidake igale lapsele ja küsige: „Kes sina oled?” Laske igal lapsel vastata, 
öeldes oma nimi. Selgitage, et igaüks meist on ainulaadne inimene.

Arutelu Näidake pilti 2-2, Imikuga perekond, ja laske lastel näidata selle perekonna 
liikmed või näidake vastsündinu pilti.

• Mis te arvate, kui vana see imik on?

• Kus see imik enne maa peale sündimist elas?

Selgitage, et enne kui me tulime siia maa peale, elasime me kõik taevas koos
Taevase Isaga. Me oleme Tema lapsed. Sellepärast me kutsume Teda Taevaseks
Isaks. Me elasime ka koos meie taevase emaga ja kõigi teiste Taevase Isa laste-
ga. Igaüks, kes on maa peale sündinud, on Taevase Isa laps. Me ei mäleta elu
koos Taevase Isaga, kuid me teame, me oleme Tema lapsed, sest me loeme
seda pühakirjadest.

Pühakirjakoht Lugege valjusti Laulude 82:6 salmi viimane osa, alates „olete kõik”. Selgitage, et
Kõigekõrgem tähendab Taevast Isa.

Selgitage, et kõik Taevase Isa ustavad vaimulapsed tahavad tulla maa peale.
Paljud Tema vaimulastest on juba sündinud, kuid on veel paljud, kes ootavad
maa peale tulemist.

Meil on vaim

Arutelu Asetage välja pabeririba sõnaga „Vaim”.

Selgitage lastele, et kui me enne maa peale tulekut taevas elasime, ei olnud
meil füüsilist keha. Me olime vaimud.

• Mis on vaim?

Selgitage, et meie vaimud on see osa meist, mis teeb meid elavaks.

• Mis te arvate, kuidas teie vaim välja näeb?

Saatke ringi käima väike peegel ja laske igal lapsel sellesse vaadata. Küsige las-
telt, kas peegel annab neile ettekujutuse, milline nende vaim on.

Selgitage, et meie vaim näeb välja nagu meie füüsiline keha. Näiteks, vaimul on
silmad, kõrvad, käed ja jalad.

Esemeline
õppetund

Pange kinnas lauale. Selgitage, et kuigi kinnas on käekujuline, ei saa see liikuda
nagu käsi, sest see ei ole elav. Kui panna käsi kinda sisse, saab kinnas liikuda.
Pange oma käsi kindasse ja liigutage sõrmi. Selgitage, et kinnas on nagu füüsili-
ne keha ja käsi on nagu vaim. Meie keha ei saa liikuda ilma meie vaimuta selle
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sees. Meie vaim ei ole meie keha sees nähtav, nii nagu käsi ei ole kinda sees
nähtav. (Vt Boyd K. Packer, „Teach Ye Diligently”, [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1975], lk 231–233.)

Meil on füüsiline keha

Arutelu Asetage välja pabeririba sõnadega „Füüsiline keha”.

Selgitage, et kui me tulime maa peale, anti igaühele meist füüsiline keha. Laske
lastel nimetada mõningaid oma füüsilise keha osi, nagu näiteks silmad, kõrvad,
käed ja jalad.

• Mida oskab teie füüsiline keha teha?

Tegevus Laske lastel nimetada ja näidata mõnda paljudest asjadest, mida nende füüsili-
sed kehad oskavad teha, nagu näiteks hüppamine, keksimine, vingerdamine,
rääkimine, roomamine või tantsimine.

Pabernukk ja
arutelu

Näidake lastele pabernukkudest ketti.

• Kuidas me oleme nende pabernukkude sarnased? (Ka meil on käed,
jalad ja pea.)

• Mille poolest me nendest pabernukkudest erineme? (Nemad on tehtud paberist,
meil on lihast ja luust tehtud keha. Nemad ei ole elus, meie oleme elus. Nemad
on kõik ühesugused, meie näeme üksteisest erinevad välja.)

• Mis siis oleks, kui me näeksime kõik ühtemoodi välja?

Mäng Paluge lastel püsti tõusta, kui te ütlete lause, mis neid kirjeldab. Paluge neil jääda
istuma, kui lause neid ei kirjelda. Kasutage lauseid, mis näitavad teie klassi laste
sarnasusi ja erinevusi, nagu näiteks —

• Kõik tüdrukud tõusevad püsti.

• Kõik, kellel on pruunid silmad, tõusevad püsti.

• Kõik, kellel on nina, tõusevad püsti.

• Tõuske püsti, kui teil on heledad juuksed.

Juhtige tähelepanu sellele, et meil kõigil on palju sarnaseid jooni, kuid ei ole kahte
täiesti sarnast inimest. Selgitage, et Taevane Isa planeeris, et igaüks meist saab füü-
silise keha, mis on teiste kehadega sarnane, kuid mis pole täpselt selline nagu mõni
teine keha. Igaüks meist on igast teisest inimesest erinev.

Meil on perekonnad, kes meid armastavad

Õpetaja esitus Asetage välja pabeririba sõnaga „Perekond”.

Rääkige lastele, et Taevane Isa armastab meid nii väga, et Ta saatis igaühe meist
maa peale, et saada keha. Ta saatis meid perekondadesse, kes hoolitsevad meie
eest ning õpetavad meile Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest.

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu:

Ühel varahommikul alustasid poiss ja ta isa pikka matka. Nad tahtsid veeta 
päeva koos kala püüdes, nii pakkisid nad oma varustuse ja alustasid matka
väikese, imeilusa järve suunas. Nad olid pikka aega kõndinud, kui poiss hakkas
ära väsima ning hakkas üha aeglasemalt ja aeglasemalt kõndima.

Kui järv paistma hakkas, ruttas isa ette, et näha järve imeilusat sinist vett. Ta
arvas, et poeg jõuab talle järele.
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Kui isa järve äärde jõudis, taipas ta, et poeg ei olnud talle järele jõudnud. Ta ei
näinud oma poega kuskil. Isa viskas oma ridva maha ja otsis oma poega kõikjalt.
Ta hõikas kogu oma jõust, kuid poeg ei vastanud. Isa ehmus. Kas ta poeg oli ka-
dunud? Oli ta viga saanud?

Isa langes põlvili ja palvetas. Ta palus Taevasel Isal aidata tal oma poeg üles lei-
da. Siis tõusis ta püsti ja kõndis teed mööda tagasi. Varsti leidis ta oma poja. Isa
kallistas poissi ja ütles talle, kui väga ta teda armastab. (Kohandatud Owen C.
Bennioni loo „Turning the Heart of a Father” järgi, Ensign, mai 1971, lk 28–30.)

Arutelu • Kuidas poiss teadis, et isa teda armastab? (Isa viis ta kala püüdma, otsis teda,
kui ta oli kadunud, palvetas tema eest ja väljendas oma rõõmu, kui ta poja üles
leidis.)

• Kuidas te teate, et teie perekond teid armastab?

Kui lapsed on vastanud, selgitage, et on palju viise, kuidas meie vanemad ja
perekonnad meile näitavad, et nad meid armastavad.

Meil on Taevane Isa, kes meid armastab

Arutelu • Kuidas te teate, et Taevane Isa teid armastab?

Laul Rääkige lastele, et Taevane Isa armastab meid ja tahab, et me oleksime õnnelikud.
Ta on andnud meile imeilusa maailma, kus elada. Lugege laulu „My Heavenly Father
Loves Me” eestikeelset vabatõlget „Mu Taevane Isa armastab mind”, aidates lastel
teha liigutusi:

Mil iganes ma kuulen (peopesad kõrvade juures) linnulaulu (lehvitage käsi kui tiibu)
või vaatan sinist, sinist taevast (tõstke käsi tehes kaarekujuline liigutus),
mil iganes ma tunnen vihma oma näol (liigutage sõrmi nagu kukuksid vihmapiisad)
või tuul tuhiseb mööda (liigutage mõlemaid käsi edasi-tagasi),
mil iganes ma puudutan roosisametit (tehke nagu nuusutaksite lille)
või kõnnin mööda meie sirelist (kohalkõnd),
on mul hea meel, et ma elan selles imeilusas maailmas (sirutage käed välja),
mille Taevane Isa mulle lõi (kallistage iseennast).

Ta andis mulle silmad, et ma võiksin näha (näidake silmade suunas)
liblikatiibade värvi (pange pöidlad kõrvuti ja lehvitage sõrmi nagu tiibu).
Ta andis mulle kõrvad, et ma võiksin kuulda (näidake kõrvade suunas)
asjade imelist häält (peopesad kõrvade juures).
Ta andis mulle minu elu, minu mõistuse (näidake pea suunas),
mu südame (näidake kus süda on):
ma tänan Teda aupaklikult (ristake käed)
kogu Tema loomingu eest, millest ma osa saan (sirutage käed välja).
Jah, ma tean, et Taevane Isa armastab mind (asetage käed südame kohale).

Arutelu • Millised asjad tuletavad teile meelde, et Taevane Isa teid armastab?

• Kuidas paneb teid ennast tundma teadmine, et te olete Taevase Isa laps ja
Ta armastab teid?

Kokkuvõte

Laul Laske lastel laulda esimene salm laulust „Olen Jumala laps”. Tuletage lastele
meelde, et Jumala teine nimi on Taevane Isa.

14
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Juhtige tähelepanu sellele, et laulusõnad räägivad meile, et igaüks meist on
Taevase Isa armastatud laps ja et Temal oli plaan, et me tuleme maa peale ja
saame füüsilise keha. Tema plaanis oli ka, et meil on perekond, kes meid armas-
tab ja õpetab, et me võiksime pöörduda tagasi elama taas koos Temaga.

Tunnistus Tunnistage, et te teate, et Taevane Isa armastab meid, sest Ta on andnud meile
füüsilise keha, imeilusa maa, kus elada ja perekonnad, kes meid armastavad.

Innustage lapsi tänama täna õhtul oma palves Taevast Isa võimaluse eest tulla
maa peale.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Lõigake pabernukud üksteise küljest lahti ja andke igale lapsele üks nukk.
Laske lastel nukud värvida või kaunistada. Kui lapsed on lõpetanud, laske neil
näidata oma nukke ülejäänud klassile. Juhtige tähelepanu sellele, kui erinevaks
ja imeilusaks kõik pabernukud on muutunud. Tuletage lastele meelde, et me
oleme sarnased, aga et ükski inimene ei ole täpselt selline nagu teine inimene.

2. Pange lapsed ringi istuma. Visake oakott või mõni teine pehme ese ühele lastest
ja küsige õppetunni kohta küsimus. Paluge lapsel küsimusele vastata ja oakott
teile tagasi visata. Korrake tegevust, kuni iga laps on saanud vähemalt üks kord
küsimusele vastata. Kasutage järgmisi küsimusi või mõelge ise midagi välja:

• Kus me kõik elasime, enne kui tulime maa peale? (Taevas.)

• Kellega koos me elasime? (Taevase Isa, Jeesuse Kristuse ja kõigiga.)

• Kus me praegu elame? (Maa peal.)

• Kuidas meie vaim välja näeb? (Nagu meie füüsiline keha.)

3. Andke lastele paber ja värvipliiatsid või rasvakriidid ning laske neil joonistada
pilte asjadest, mis meenutavad neile, et Taevane Isa neid armastab.

4. Laske lastel püsti tõusta ja mängida mängu „Õpetaja ütleb”. Selgitage, et nad
peavad tegema seda, mida Te neile ütlete vaid siis, kui Te ütlete enne käskluse
andmist: „Õpetaja ütleb”. Paluge lastel teha selliseid tegevusi nagu käte
ristamine, õlgade puudutamine ja ümberpööramine, öeldes mõnikord enne
käsklust „Õpetaja ütleb” ja andes mõnikord vaid tegevuskäskluse. Kui lapsed
täidavad käskluse, kui te ei ole öelnud „Õpetaja ütleb”, tuleb neil istuda kuni
mäng läbi saab. Korrake mängu nii mitu korda kui soovite.

Tuletage lastele meelde, et nende füüsiline keha võimaldab neil kõiki neid
liigutusi teha.

15
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et maisele eelnevas elus elasime me koos Taevase Isa
ja Jeesuse Kristusega ning valisime nende järgimise.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Iiob 38:7, Mooses 4:1–4, Aabraham 3:24–28 ja
1.usuartikkel. Vaadake samuti „Evangeeliumi alused” (31129 124), 3. peatükk.

2. Valmistuge ümisema ja laulma esimest salmi laulust „Olen Jumala laps” (Kiriku
lauluraamat, lk 58). Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Kallihinnaline Pärl.
b. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
c. Pilt 2-3, Jeesus Kristus (Kunstitööd evangeeliumist 240; 62572); pilt 2-4,

Maisele eelnev elu.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me oleme Jumala lapsed

Tähelepanu
koondav tegevus

Öelge lastele, et te hakkate üht laulu ümisema. Paluge neil tähelepanelikult kuulata
ja kui te olete lõpetanud, öelda teile laulu pealkiri. Ümisege laulu „Olen Jumala laps”.

• Millist laulu ma ümisesin?

• Kes te selle laulu sõnade järgi olete?

Laske lastel laulda esimene salm laulust.

Kordav arutelu Tuletage lastele meelde, et eelmises õppetunnis rääkisite te, kus me elasime enne
meie maa peale tulemist.

• Kus me elasime enne, kui tulime maa peale?

• Kellega koos me taevas elasime?

• Mis muudab meid kõiki vendadeks ja õdedeks? (Me oleme kõik Taevase Isa
lapsed.)

Me tegime taevas tähtsa valiku

Õpetaja esitus Rääkige lastele, et nad õpivad täna millestki väga erutavast, mis juhtus enne
meie sündi, kui me elasime koos Taevase Isaga.

Ma valisin 
Jeesuse Kristuse järgimise

4
õppetund
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Näidake pilti 2-4, Maisele eelnev elu. Selgitage, et see on ühe kunstniku ettekujutus,
milline on taevas. Selgitage, et taevas olime me kõik vaimud, kes kõndisid ja rääkisid
Taevase Isaga. Paluge lastel mõelda sellest, milline võis olla elu koos Taevase Isaga.
Aidake neil mõista, kui imetore oli võimalus Teda näha ja olla koos Temaga.

Rääkige lastele, et kui me olime taevas, kutsus Taevane Isa meid osalema ühel
suurel koosolekul. Kõik Taevase Isa lapsed olid seal. Taevane Isa tahtis meiega
rääkida.

Selgitage, et Taevane Isa rääkis meile, et me peame Tema juurest mõneks ajaks
ära minema, et saada füüsiline keha ja õppida valima õiget. Taevane Isa rääkis
meile, et Ta valmistab koha, kus me saame neid asju teha.

• Kuhu Taevane Isa tahtis, et me läheksime? (Maa peale.)

Taevane Isa rääkis meile, et kui me tuleme maa peale, ei mäleta me elu koos
Temaga. Ta ütles ka, et me vajame kedagi, kes aitaks meil pärast seda, kui meie
aeg maal on täis saanud, pöörduda tagasi taevasse elama koos Temaga. Ta
lubas meile kedagi appi saata.

Arutelu • Kuidas te tunnete ennast, teades et Taevane Isa armastas teid piisavalt, et saata
keegi, kes aitab teil pöörduda tagasi taevasse, et elada jälle koos Temaga?

Selgitage, et kui Taevane Isa rääkis meile, et Ta saadab kellegi meile appi, hõis-
kasime me kõik rõõmust (vt Iiob 38:7).

Näidake pilti 2-3, Jeesus Kristus.

• Kes see on?

Selgitage, et Jeesus Kristus elas koos meiega taevas. Ta on meie Taevase Isa es-
masündinud vaimulaps.

Usuartikkel Rääkige lastele, et Kirikuna on meil avaldused, mida kutsutakse usuartikliteks,
mis räägivad, mida me usume. Aidake lastel õppida pähe esimene pool esime-
sest usuartiklist. „Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse ja Tema Pojasse,
Jeesusesse Kristusesse.”

Rääkige lastele, et „Jumal, Igavene Isa” on teine nimi Taevase Isa kohta.

Pühakirja lugu 
ja arutelu

Rääkige lastele, et Taevane Isa küsis, keda Ta peaks saatma meid õpetama.
Avage Kallihinnalises Pärlis Aabrahami 3:27 ja lugege valjusti, mida Jeesus vas-
tas: „Siin ma olen, saada mind.” Jeesus ütles, et Ta teeb, mida iganes Taevane
Isa tahab, et Ta teeks, et meid aidata. Lugege valjusti viimane osa salmist
Moosese 4:2 (alates Isa). Jeesus ütles ka, et Ta annaks kogu au Taevasele
Isale. Selgitage lühidalt au mõistet.

• Millest te järeldate, et Jeesus armastas Taevast Isa? (Ta oli valmis tegema, mida
Taevane Isa tahtis, et Ta teeks.)

• Keda Jeesus veel armastab? (Meid.)

Rõhutage Jeesuse armastust Taevase Isa ja meie vastu, korrates üle, mida
Jeesus oli valmis tegema.

Jeesus Kristus oli valmis:

• Tulema maa peale meid aitama.

• Tunnistama Taevasest Isast.

• Õpetama meile õiget viisi, kuidas elada ja olla õnnelik.

17
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• Näitama meile mida teha, et me võiksime elada jälle koos Taevase Isaga.

• Andma oma elu meie eest.

Juhtige tähelepanu sellele, et teine vaimupoeg, kelle nimi oli Lutsifer, tahtis ka, et
teda saadetaks maa peale meid aitama. Ta ütles Taevasele Isale, et ta tuleks maa
peale ja sunniks meid kõiki tegema seda, mis on õige. Ta ei laseks meil endil vali-
da. Lutsifer tahtis, et Taevane Isa annaks kogu au ja hiilguse temale.

Lugege valjusti Taevase Isa otsus Aabrahami 3:27. „Ma saadan esimese.”

• Kelle valis Taevane Isa ennast aitama?

Selgitage, et Lutsifer sai väga vihaseks, et teda ei valitud. Ta ei leppinud Taevase
Isa plaaniga. Selle asemel põhjustas Lutsifer taevas suure sõja. See ei olnud püs-
side ja pommidega sõda, vaid sõnasõda, kus püüti panna inimesi teda järgima.
Lutsifer veenis mõnesid meie vaimuvendi ja -õdesid, et tema kurjad ideed on
head ja nad valisid järgida Jeesuse asemel teda.

Rääkige lastele, et Lutsiferi kutsutakse ka Saatanaks või kuradiks.

Arutelu • Kelle valisid järgimiseks sina, Jeesuse või Saatana?

Paluge lastel püsti tõusta, kui nad valisid järgida Jeesust. Selgitage, et kõik nad
valisid järgida Jeesust, nii et nad peaksid kõik püsti seisma.

Selgitage, et me teame, et me järgisime Jeesust, sest me oleme siin maa peal.
Vaimudel, kes järgisid Saatanat, ei lubatud sündida maa peale ja saada füüsilist keha.

Rääkige lastele, kui õnnelik te olete, et te valisite järgida Jeesust. Rääkige neile,
et Te olete uhked nende üle, sest nad valisid järgida Jeesust ja mitte Saatanat.
Kiitke lapsi õige valimise eest.

Me tahame jätkata Jeesuse Kristuse järgimist

Õpetaja esitus Rõhutage lastele, et neid ei sunnitud Jeesust järgima. Neil oli valik. Nad oleksid
võinud järgida Saatanat. Kuid nad valisid õige tee.

Rääkige lastele, et siin maapealses elus on neil sama valik. Saatan püüab endi-
selt panna meid teda järgima. Taevane Isa tahab, et me järgiksime Jeesust, sest
see teeb meid õnnelikuks ja võimaldab meil elada taas koos Taevase Isa ja
Jeesuse Kristusega. Kuid meid ei sunnita Jeesust järgima. Me saame valida, kas
me teeme häid asju, mida Jeesus tahab, et me teeksime, või halbu asju, mida
Saatan tahab, et me teeksime.

VÕ plakat Näidake VÕ plakatit. Küsige lastelt, kes on sellel plakatil oleval pildil? Lugege
plakatil olevad sõnad, kui Te neile viitate. Siis laske lastel koos teiega öelda: „Ma
valin õige.”

Arutelu Laske lastel vastata järgmistele küsimustele (või mõnedele oma mõeldud küsi-
mustele) selle kohta, mida nad teeksid, et järgida Jeesust:

• Kui te valite järgida Jeesust, mida te teeksite, kui te kogemata kellelegi
haiget teete?

• Kui te valite järgida Jeesust, kuidas te siin klassis käituksite? (Laske lastel
näidata tegevusi nagu näiteks vaikselt istumine, kuulamine, viisakalt osalemine
ja teiste laste mittesegamine.)

• Kui te valite Jeesuse järgimise, mida te teeksite või ütleksite, kui keegi annab
teile kingituse või teeb teie heaks midagi?

18

34484_124_c3_lsn01-23.qxd  01-20-2006  8:38 AM  Page 18



• Kui te valite järgida Jeesust, kuidas te kohtlete kedagi, kes pole olnud teie
vastu sõbralik?

Viidake jälle VÕ plakatile ja laske lastel korrata sellel olevaid sõnu.

Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage, et enne maa peale tulemist tegi igaüks meist valiku. Meie valisime jär-
gida Jeesust Kristust ja me elame taas koos Tema ja Taevase Isaga, kui me tee-
me, mida Jeesus on õpetanud meid tegema.

Selgitage, et lapsed õpivad Algühingus igal nädalal asju, mida Jeesus tahab, et
me teeksime.

Innustage lapsi tänama oma palvetes Taevast Isa, et Ta saatis Jeesuse maa pea-
le olema meie Päästja. Soovitage neil paluda, et Taevane Isa aitaks neil teha
õigeid otsuseid, nii et nad võiksid ühel päeval elada taas koos Tema ja
Jeesusega.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laske lastel vaadata oma VÕ sõrmust. Kui lapsed VÕ sõrmust ei kanna, võite te
soovi korral keerata tüki nööri nagu sõrmuse iga lapse sõrme ümber. Rääkige
lastele, et nende sõrmused tuletavad neile meelde, et nad valisid järgida
Jeesust ja et nad peaksid jätkama õigete valikute tegemist.

2. Lugege laulu „I Lived in Heaven” (Children’s Songbook, lk 4) esimese salmi
eestikeelset vabatõlget „Ma elasin taevas” :

On tõsi, et kaua aega tagasi elasin ma taevas.
Elasin seal koos inimestega, keda armastan ja tunnen. Seal elasid ka sina.
Siis tutvustas Taevane Isa suurepärast plaani,
mis puudutas maad ja inimeste igavest päästmist.

Pärast lugemist küsige näiteks järgmisi küsimusi sellest, millest laul rääkis
(korrake vajaduse korral laulu ridu, et aidata lapsi vastamisel):

• Kus te selle laulu sõnade järgi elasite? Millal te seal elasite?

• Kellega koos te seal elasite?

• Mida Taevane Isa tegi, kui me koos Temaga taevas olime?

• Milles see plaan seisnes?

Lugege laulu teise salmi vabatõlget ja küsige samalaadseid küsimusi:

Isa ütles, et vajas kedagi, kellel on piisavalt armastust,
et anda oma elu, nii et me kõik võiksime sinna üles tagasi pöörduda.
Oli üks, kes otsis jumalikku au.
Jeesus ütles: „Isa, saada mind ja au olgu sinu.”

(© 1987 Janeen Jacobs Brady. Kasutatud autori loal.)

3. Laske lastel joonistada pilte sellest, milline on nende arvates taevas.
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4. Lugege laulu „He sent His Son” (Children’s Songbook, lk 34) eestikeelset
vabatõlget „Ta saatis oma Poja” või „I Will Follow God’s Plan” (Children’s
Songbook, lk 164) vabatõlget „Ma järgin Jumala plaani”. Laulu „He Sent His
Son” sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

Ma järgin Jumala plaani

Mu elu on kingitus, mu elu jaoks on plaan.
Mu elul on eesmärk, see algas taevas.
Ma tegin valiku, et tulen siia armsasse koju maa peal
ja otsin Jumala valgust, mis juhiks mind sünnist alates.
Ma järgin plaani, mis Jumalal on minu jaoks,
hoides kindlalt tema sõna ja armastust.
Ma teen tööd ja palvetan,
ma kõnnin alati tema teel.
Nii olen ma õnnelik maa peal
ja oma kodus kõrgel.

20

34484_124_c3_lsn01-23.qxd  01-20-2006  8:38 AM  Page 20



21

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et me saame valida õige, sest Taevane Isa andis meile
tahtevabaduse.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 21:14–16 ja Õpetus ja Lepingud 37:4. Vaadake
samuti „Evangeeliumi alused” (31129 124), 4. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „Choose the Right Way” (Children’s Songbook, lk 160)
eestikeelset vabatõlget „Vali õige tee”. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu
lõpust.

3. Kui te soovite järgmisel nädalal kasutada 6. õppetunni esimest täiendavat
tegevust (vt lk 28), valmistage iga lapse jaoks koju vanematele viimiseks
järgnevasarnased väikesed teated:

Kui te soovite järgmisel nädalal kasutada 6. õppetunni teist täiendavat tege-
vust, valmistage teade, paludes iga lapse vanematel anda lapsele järgmisel
nädalal kaasa perepilt (kui soovite kasutada mõlemaid tegevusi, võib see olla
samal teatel, mis oli ülalpool).

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
c. Kauss väikeste eri värvi esemetega, nagu näiteks kommid või läikivad kivid.

Võtke igast värvist piisavalt palju asju, nii et iga laps saaks valida mitmeid värve.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me teeksime ise endi eest
valikuid

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake väikeste esemetega kaussi ja laske igal lapsel valida üks ese. Rääkige
lastele, et nad tegid praegu valiku. Me peame tegema iga päev mitmeid valikuid.

• Milliseid valikuid te olete täna teinud? (Võimalikud vastused: riietuse valimine,
hommikusöögi valimine või valimine, kuidas veeta vaba aega.)

Rääkige lastele, et valikute tegemine on väga tähtis osa maisest elust. Mõned va-
likud on kerged ja mõned valikud on rasked. Meie õigus valida anti meile, kui me
elasime taevas koos Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega.

Palun rääkige [lapse nimi]le, kuidas valiti tema eesnimi, et me saaksime
sellest järgmine kord tunnis rääkida. Tänan teid.

Ma saan teha õigeid valikuid 5
õppetund
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Õpetaja ettekanne Tuletage lastele meelde, et enne maa peale tulemist kutsus Taevane Isa meid koos-
olekule. Vaadake, kas lapsed mäletavad eelmisest õppetunnist, mis sellel koosole-
kul juhtus. Kui nad ei mäleta, korrake kiirelt üle, tuues välja järgmised mõtted:

Sellel koosolekul esitas Taevane Isa plaani, et aidata meil saada Tema sarnaseks.
Me valisime selle plaani järgimise, nii tuli igaüks meist maa peale ja sai füüsilise
keha. Kui me valime maa peal olles käskude pidamise, on meil võimalus elada
jälle koos Taevase Isaga. Jeesus Kristus tegi ettepaneku, et Ta tuleb maa peale,
et näidata meile, mida me peame tegema, et elada jälle koos Taevase Isaga.
Lutsifer tahtis tulla maa peale ja sundida igatühte pidama käske. Ta ei tahtnud
anda inimestele mingeid valikuid. Kuid Jeesus tahtis järgida Taevase Isa plaani.
Ta tahtis, et inimestel oleks võimalus valida, kuidas nad elavad.

Selgitage, et Taevane Isa teadis, et meie jaoks oleks kõige parem endi eest ise
valida, nii et me võiksime õppida tegema õigeid valikuid. Võimalust endi eest ise
valida kutsutakse tahtevabaduseks. Laske lastel paar korda öelda valjusti sõna
tahtevabadus.

Selgitage, et Lutsifer (keda kutsutakse ka Saatanaks) ja tema järgijad võitlevad
endiselt Taevase Isa plaani vastu. Nad tahavad, et me kasutaksime oma tahteva-
badust, et järgida neid, selle asemel, et järgida Jeesust ja teha, mis on õige.

VÕ plakat Asetage välja VÕ plakat.

• Mida tahtis Jeesus teha, et aidata meil valida õige? (Ta tahtis tulla maa peale, et
õpetada meile, mis on õige, nii et meil oleks võimalus teha tarku valikuid.)

Viidake sõnadele VÕ plakatil. Öelge need sõnad valjusti ja laske siis lastel neid
koos teiega korrata.

Lapsed saavad valida teha, mis on õige

Pühakirja lugu Jutustage oma sõnadega Matteuse 21:14–16 olev lugu. Selgitage, et mõned
ülempreestrid ei uskunud, et Jeesus Kristus on Päästja, kelle Taevane Isa on appi
saatnud. Nad jälgisid Jeesust pidevalt, püüdes tabada Teda tegemas midagi
valesti, nii et nad oleksid võinud Ta tappa.

Selgitage, et kui Jeesus tervendas templis pimedaid ja jalutuid inimesi, olid ülem-
preestrid pahased. Kui lapsed hakkasid Jeesust kiitma, said preestrid veelgi paha-
semaks ja nad tahtsid, et Jeesus peataks lapsed. Kuid selle asemel küsis Ta
preestritelt, kas nad pole lugenud pühakirjadest, et väikesed lapsed kiidavad Teda.

Juhtige tähelepanu sellele, et nii nagu lapsed selles loos, võivad teie klassi lap-
sed valida Jeesuse järgimise ja kiitmise.

Pühakirjakoht Tehke lahti Õpetus ja Lepingud ja lugege valjusti järgnev osa Õpetuse ja
Lepingute 37:4: „Igaüks valigu ise”. Selgitage, et selles pühakirjakohas mõeldak-
se igaühe all kõiki inimesi. Me kõik saame valida, mida me teeme. Paluge lastel
püsti tõusta ja seda fraasi korrata.

VÕ plakat Viidake VÕ plakatile ja laske lastel taas korrata plakatil olevaid sõnu.

Me saame valida õige

Lugu Rääkige lastele lugu lapsest, kes valis, et teeb seda, mida Jeesus tahaks. Soovi
korral kasutage järgmist lugu:
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Piia ärkas pühapäeva hommikul paha tujuga. Ta oli liiga hilja magama läinud ja
pidi liiga vara tõusma. Ta pidi ootama oma järge vannitoas. Siis ei leidnud ta ühte
oma kinga. Siis lõi ta oma varba tooli vastu ära. Tema vanem vend oli tema peale
pahane, sest ta arvas, et Piia pärast jääb kogu pere hiljaks.

Algühingus Piia ei laulnud. Ta ei naeratanud. Ta isegi ei kuulanud. Ta soovis, et ta
ei oleks Algühingus. Ta istus viimases reas kulm kortsus ja mängis mõnede asja-
dega oma taskus.

• Milliseid valikuid Piia tegi?

Piia õpetaja oli õppetunni ettevalmistamisega palju vaeva näinud ja teadis, et Piia
ei kuulanud. Pärast tundi rääkis õpetaja Piiaga nelja silma all ja küsis, mis mure
tal oli. Piia hakkas nutma. Ta tahtis olla õnnelik ja ta tahtis, et ka tema õpetaja
oleks õnnelik.

Piia õpetaja küsis, kas tüdruk sooviks teha ühe katse. Piia arvas, et katset oleks
tore teha. Õpetaja selgitas, et õige valimine ja selle tegemine, mida Jeesus ta-
hab, et me teeksime, aitab meil olla õnnelikud. Piia nõustus püüdma järgmisel
pühapäeval Algühingus teha seda, mida Jeesus tahab, et ta teeks.

Järgmisel laupäeval tuletas Piia õpetaja talle katset meelde. Piia ütles endale:
„Homme teen ma seda, mida Jeesus tahab, et ma teeks.”

Kui Piia pühapäeva hommikul üles ärkas, oli ta katse tegemisest elevil. Ta
seadis ennast kiiresti Kirikuks valmis ja aitas oma õel ka valmis saada. Kui Piia
Algühingusse jõudis, oli ta naerusuine. Ta laulis alguslaulu ja istus alguspalve
ajal aupaklikult. Piia kõrval istuv poiss sosistas temaga jätkuvalt ja peagi hakkas
ka Piia sosistama ning ei kuulanud. Just enne seda, kui oli aeg klassi minna,
vaatas Piia üles ja nägi seinal Jeesuse pilti. Talle meenus, et ta tahtis teha, mis
Jeesus tahab, et ta teeks. Piia kõndis vaikselt klassi ja istus esimesse ritta. Ta
kuulas õppetundi ja vastas küsimustele, mida õpetaja temalt küsis. Piia oli õnne-
lik. Tal oli hea meel, et ta valis õige. Ta avastas, et õige valimine ja selle tegemi-
ne, mida Jeesus tahab, et ta teeks, tegi ta õnnelikuks.

Arutelu • Miks tundis Piia ennast õnnelikuna?

• Millal te olete tundnud ennast õnnelikuna, sest te valisite õige?

Kokkuvõte

Tegevus Laske lastel käsi rusikasse suruda ja pöial välja jätta. Rääkige lastele, et te kirjel-
date kohe mõningaid valikuid, mida nad võivad ehk teha. Kui kirjeldatud valik on
midagi, mida Jeesus tahab, et nad teeksid, peaksid nad pöidla ülespoole suuna-
ma. Kui lause kirjeldab midagi, mida Saatan tahab, et nad teeksid, peaksid nad
pöidla allapoole suunama. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

• Te otsustasite tulla Algühingusse.

• Te valite Algühingus laulmise, kui juht palub kõigil laulda.

• Te otsustate hoida oma silmad palve ajal lahti.

• Te otsustate tuua ühe sõbra Kirikusse.

• Te otsustate sõbraga sakramendi ajal sosistada.

• Te otsustate kõndida vaikselt oma klassiruumi.
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• Te valite naermise, kui teine laps komistab ja kukub.

• Te valite teiste laste häirimise, tehes müra.

• Te otsustate aidata õpetajat tegevuse läbiviimisel.

• Te otsustate naerda kellegi üle, kes vastas küsimusele valesti.

• Te otsustate kuulata vaikselt, kui õpetaja lugu jutustab.

Laul Juhatage lapsi laulu „Choose the Right Way” eestikeelse vabatõlke “Vali õige tee”
lugemisel.

Tunnistus Rääkige lastele, kui tänulik te olete, et Taevane Isa on andnud meile tahtevabadu-
se. Väljendage oma kindlust laste võimes teha õigeid valikuid.

Paluge lastel olla valmis rääkima klassile järgmisel pühapäeval ühest õigest vali-
kust, mida igaüks neist nädala jooksul tegi.

Käsileht Kui te olete valmistanud lastele seoses järgmise õppetunniga teated, andke igale
lapsele teade. Selgitage lastele teateid ja paluge neil anda teated oma vanematele.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laske kõikidel lastel püsti tõusta. Valige üks laps mängujuhiks ja andke talle
münt või nööp. Laske mängujuhil seista klassi ette, münt peidetuna ühte tema
kätte. Laske teistel klassi lastel arvata, millises käes münt on. Kui kõik on
arvanud, näitab mängujuht, millises käes münt on. Lapsed, kes õigesti arvasid,
astuvad ühe sammu mängujuhi poole. Teised jäävad sinna, kus nad on.
Jätkake, kuni üks laps jõuab mängujuhini.

• Miks te kõik alati õigesti ei arvanud? (Teil ei olnud mingit informatsiooni, mis
oleks teil aidanud arvata.)

• Kas arvamine on valikute tegemiseks hea viis?

Aidake lastel mõista, et meil ei ole vaja arvata meie otsuseid tehes. Jeesus on
meile õpetanud, mida me peaksime tegema. Kui me teeme seda, mida Taevane
Isa ja Jeesus tahavad, et me teeksime, teeme me alati õigeid valikuid.

2. Andke lastele paberit ja rasvakriidid ning laske neil joonistada ennast tegemas
asju, mida Jeesus Kristus tahaks, et nad Algühingus teeksid. Näideteks võivad
olla: vaikselt istumine, laulmine, õpetaja aitamine või vaikselt kõndimine.

3. Aidake lastel lugeda laulu „Listen, Listen” (Children’s Songbook, lk 107)
eestikeelset vabatõlget „Kuula, kuula”, kasutades järgmisi liigutusi:

Kuula vaikset, tasast häält (pange käsi kõrva juurde)!
Kuula! Kuula (pange sõrm huulte peale)!
Kui te peate tegema valiku (hoidke käsi väljasirutatult, peopesad ülespoole).
Ta juhatab sind alati (pange käed rinnal kokku).

Korrake laulu mitu korda, et aidata lastel selle sõnu õppida.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et Taevane Isa tegi plaani, et lapsed kasvavad üles
perekondades.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 1:26–38 ja Matteuse 1:18–25.

2. Lõigake paberist välja järgnevad tähed. Tehke iga täht kaheksa kuni kümne
sentimeetri kõrgune:

PPEERREEKKOONNDD
3. Valmistuge laulma või lugema laulu „A Happy Family” (Children’s Songbook,

lk 198) eestikeelset vabatõlget „Õnnelik pere”. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt teie perekonnast (valikuline).
c. Paber ja värvipliiatsid või rasvakriidid.
d. Pilt 2-5, Paastumaarjapäev, pilt 2-6 Sünd (Kunstitööd evangeeliumist 201;

62495).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus: Olge peenetundelised klassiliikmete pereolude suhtes. Aidake lastel
mõista, et kõige tähtsam asi perekonna juures ei ole mitte see, kui mitu inimest
peres on, vaid pereliikmete üksteise armastus ja üksteisest hoolimine.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Soovi korral paluge igal lapsel rääkida, kuidas ta pidi möödunud nädala
jooksul valima õige.

Perekonnad on osa Taevase Isa plaanist

Tähelepanu
koondav tegevus

• Kus te enne maa peale tulemist elasite?

Korrake lastega üle, et igaüks meist valis Taevase Isa plaani järgimise ja maa
peale tulemise. Rääkige lastele, et kui me tulime maa peale, õnnistas Taevane
Isa meid inimestega, kes meid aitavad ja armastavad.

Rääkige lastele, et te annate neile vihjeid, et aidata neil mõistatada, kes need ini-
mesed on. Laske lastel tõsta ükshaaval üles kõik tähed sõnast perekond. Laske
lastel öelda, mis täht see on. Siis andke vihje, mis algab sama tähega. Mõned
võimalikud vihjed on toodud järgmisel leheküljel.

Meil on erilised perekonnad 6
õppetund
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1. Poeg võib sinna kuuluda.

2. Ema kuulub sinna.

3. Rohkem on seal lapsi, kuid olla võib ka üks.

4. Emale lisaks kuulub sinna isagi.

5. Kuuluvad veel sinna sõtsed, lelled, langud.

6. Onud ja tädid samuti on seal. 

7. Nõod kuuluvad ka sinna.

8. Daamidel ja härradelgi olemas on see.

Kui te olete öelnud kõik vihjed, korrake koos lastega sõna perekond.

Arutelu • Miks me vajame perekondi?

Selgitage, et kui me olime imikud, oli meil vaja elada koos inimestega, kes hoolit-
seksid meie eest. Taevane Isa tegi plaani, et igaüks meist elab koos perekonna-
ga, kes armastab ja hoolitseb meie eest. Kui me vanemaks saame, meie
perekonnad ka õpetavad meid ja aitavad meil teha tarku valikuid.

Taevase Isa plaani kohaselt pidi Jeesus Kristus sündima perekonda

Pühakirja lugu 
ja arutelu

Selgitage, et Taevase Isa plaani kohaselt pidi Jeesus Kristus sündima perekonda.
Mees ja naine, kes valiti Jeesust maa peal armastama ja Tema eest hoolitsema
armastasid Taevast Isa ja pidasid Tema käske.

Näidake pilti 2-5 Paastumaarjapäev, ja jutustage lugu, kuidas ingel Gabriel külas-
tas Maarjat, nagu see on kirjas Luuka 1:26–38.

• Kes on pildil olev naine? (Vt Luuka 1:27.)

• Kes on pildil olev mees? (Vt Luuka 1:26.)

Selgitage, et Maarja oli üllatunud ja veidi murelik, kui ta nägi inglit, kuid ta oli
valmis tegema seda, mida Taevane Isa tahtis, et ta teeks (vt Luuka 1:29, 38).

• Mida ingel Maarjale rääkis? (Vt Luuka 1:31–32.)

• Kes oleks lapse isaks? (Taevane Isa.)

Näidake pilti 2-6, Sünd.

• Kes on sellel pildil olev mees?

Rääkige lastele, et Joosep oli õigemeelne mees, kes oli Taevase Isa poolt
valitud Jeesuse emaga abielluma, Jeesust armastama ja Tema eest hoolitsema.
Selgitage, et ingel külastas enne Jeesuse sündi ka Joosepit. Jutustage lühidalt
Matteuse 1:18–25 kirjas olev lugu. Lugege valjusti, mida ingel Joosepile rääkis,
Matteuse 1:21.

• Millise nime käskis ingel Maarjal ja Joosepil lapsele panna?

Selgitage, et nimi Jeesus tähendab päästjat. Jeesus Kristus päästab meid kõiki
meie pattudest ja aitab meil pöörduda tagasi elama igavesti koos Taevase Isaga.
Prohvetid, kes elasid maa peal, enne kui Kristus sündis, kuulutasid ette, et meie
Päästja nimi saab olema Jeesus Kristus. Sõna Kristus tähendab „võitud”, mis
tähendab Taevase Isa poolt valitud.

• Miks oli Jeesusel vaja perekonda?
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Meie perekonnad armastavad meid

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kõik perekonnad on erinevad. Mõnes peres on kaks lapsevanemat,
mõnes peres ainult üks. Mõnes peres on palju lapsi. Mõnes peres on ainult mõ-
ned lapsed või üks laps. Mõnes peres elavad lapsed, vanemad, vanavanemad,
tädid ja onud kõik koos. Mõned lapsed elavad koos täiskasvanutega, kes ei ole
nende sugulased, kuid kes siiski armastavad neid ja hoolitsevad nende eest.
Pered teevad koos erinevaid asju ja väljendavad erineval viisil armastust.
Perekonna juures on tähtis, et pereliikmed üksteist armastavad ja üksteise
eest hoolitsevad. Igaüks vajab perekonda.

Arutelu • Mida tegi perekond teie heaks, kui te olite imikud?

• Mida teeb perekond teie heaks praegu?

• Mida teete teie oma pere teiste liikmete heaks?

Laste osalemine Näidake oma perepilti, kui teil see kaasas on. Näidake oma perekonnaliikmeid ja
rääkige, miks igaüks neist teie jaoks tähtis on. Laske lastel rääkida nende pere-
kondadest. Paluge lastel rääkida aegadest, mil nad olid õnnelikud, sest nad tead-
sid, et nende perekond armastab neid.

Meie perekonnad aitavad meid

Arutelu Paluge lastel kuulata, kui te esitate mõned näited, kuidas pereliikmed üksteist
aitavad ja armastavad. Paluge lastel iga näite järel rääkida, kuidas näites olevad
inimesed näitasid üksteise vastu armastust. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge
ise midagi välja:

• Kaido väike vend Eerik kartis öösiti, seepärast aitas Kaido tal palvet teha, et
ta end turvalisemalt tunneks. Seejärel laulis Kaido, et aidata Eerikul magama
jääda.

• Kairi ema oli öösel kodust ära. Kairi lõikas paberist välja südame ja kirjutas
sellele, kui väga ta oma ema armastab. Ta jättis südame ema padja peale,
et ema leiaks selle, kui ta koju tuleb.

• Ivo vanaema leidis igal nädalal aega, et aidata Ivol kooli jaoks sõnade õigekirja
harjutada. Tema abi ja julgustamine aitasid Ivol selgeks õppida kõik nimekirjas
olnud sõnad.

• Tõnu seadis endale eesmärgiks lugeda Mormoni Raamat läbi, enne kui ta saab
ristitud. Tema vanem õde istus igal õhtul koos temaga ja kuulas kui ta luges. Ta
aitas Tõnut raskete sõnade juures. Õe abiga sai Tõnu oma eesmärgi täidetud.

• Heidi kuulis pealt, kuidas mõned tema klassikaaslased narrisid tema nooremat
venda. Poiss oli peaaegu pisarais, Heidi viis ta ära ja mängis temaga. Hiljem
ütles ta oma klassikaaslastele, et nad ei peaks teisi lapsi narrima.

Esemeline
õppetund

Hoidke üleval väljasirutatud sõrmedega kätt. Selgitage, et perekonnaliikmed või-
vad töötada koos nagu käe sõrmed ja pöial. Paluge lastel võtta ühe käega kätte
pühakirjad või mingi muu asi, ilma et nad pöialt kasutaksid. Selgitage, et neil võib
õnnestuda võtta asju kätte vaid sõrmi kasutades, kuid see on palju lihtsam, kui
nad kasutavad pöialt ja sõrmi koos. Tuletage lastele meelde, et perekonna iga lii-
ge on tähtis. Pereliikmed võivad palju korda saata, kui nad kõik koos töötavad.

Kunstiline tegevus Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske neil joonistada pilt
oma perekonnast. Kirjutage iga pildi alla Mu perekond armastab mind.
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Kokkuvõte

Laul Lugege koos lastega laulu „A Happy Family” vabatõlget “Õnnelik pere”.

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa tahab, et igaüks meist oleks perekonna poolt armasta-
tud ja et perekond hoolitseks igaühe eest. Tuletage lastele meelde, et iga pere-
kond on erinev ja iga perekond on tähtis. Tunnistage, et nad võivad palju ära
teha, et aidata oma perekonnal õnnelik olla.

Innustage lapsi näitama oma perekonnale pilti, mis nad joonistasid ja rääkima
oma perekonnale kui väga nad neid armastavad.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Paluge sel lapsel tänada Taevast Isa perekon-
dade eest.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Kui see on teie kultuuris tähendusrikas, paluge igal lapsel olla valmis rääkima,
kuidas valiti tema eesnimi. Selleks võite te 5. õppetunni lõpus saata laste
vanematele teate, paludes vanematel rääkida oma lastele, kuidas tema nimi
valiti (vt lk 21). Selgitage klassis, et kui me sündisime, valisid meie pered 
meile nime. Laske igal lapsel rääkida teistele lastele, kuidas tema nimi valiti.
(Võimaluse ja soovi korral võtke lastevanematega nädala jooksul ühendust, et
tuletada neile meelde, et lapsed oleksid kohale tulles valmis rääkima, kuidas
valiti nende eesnimi.)

2. Leppige kokku, et iga laps võtab kodust kaasa oma pere pildi (korjake need
tunni alguses kokku, et need ei segaks). Laske lastel ükshaaval näidata pilti ja
rääkida üks või kaks asja, mis neile oma pere juures meeldib. (Kui te kavatsete
kasutada ka esimest täiendavat tegevust, lisage 5. õppetunni lõpus olevale
kojusaatmiseks mõeldud teatele palve perepildi kaasavõtmiseks.

3. Laulge või lugege koos lastega laulu „Here We Are Together” (Children’s
Songbook, lk 261) eestikeelset vabatõlget “Nii koos me oleme”, kasutades
pereliikmete nimetusi:

Nii oleme me koos, koos koos,
koos oma perekonnaga.
Meil on isa ja ema ning õde ja vend,
nii me oleme koos sel ilusal päikselisel päeval.

Lugege lisasalme, kasutades nimetusi nagu vanaema, vanaisa, tädi ja onu, nii
et kõik pereliikmed saaksid nimetatud.

Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa tegi nende jaoks plaani, et nad elavad
koos perekondadega, kes neid armastavad ja nende eest hoolitsevad.

4. Laske igal lapsel tõmmata oma käe piirjoon paberile. Laske lastel joonistada
sõrmedele näod esindamaks pereliikmeid või joonistada käe keskele süda, et
näidata armastust. Tuletage lastele meelde, et perekonnaliikmed on nagu käe
sõrmed: igaüks on tähtis.

5. Laske lastel mängida rollimänge olukordadest, mis näitavad, kuidas
pereliikmed võivad üksteist aidata. Kasutage õppetunnis olnud olukordi või
mõelge ise midagi välja.

28

34484_124_c3_lsn01-23.qxd  01-20-2006  8:38 AM  Page 28



6. Aidake lastel teha järgneva luuletuse saateks liigutusi, kui teie seda loete:

Minu perekond

Just nagu linnukestel puu otsas pesa on (lehvita käsi, nagu need oleksid tiivad),
on minul samuti mu oma perekond (näita käega enda poole).
Nad mulle süüa annavad (tee nagu sööksid)
ja õpetavad mängima (hüppa),
nii võin kaitstud, rõõmus päev otsa olla ma (tee suur naeratus).

7. Lugege järgmisi sõnu, lastes lastel käest kinni hoides ringis kõndida:

Sinu pere armastab sind.
Sinu pere armastab sind.
Elagu perekond! Elagu!
Sinu pere armastab sind.

Järgmise salmi ajaks saatke üks laps ringi keskele:

Selles perekonnas on isa.
Selles perekonnas on isa.
Elagu perekond! Elagu!
Selles perekonnas on isa.

Korrake sama salmi, asendades sõna isa sõnaga ema ja lastes teisel lapsel li-
saks esimesele lapsele ringi keskele minna. Jätkake, kasutades teiste pereliik-
mete nimetusi, kuni kõik lapsed seisavad ringi keskel. Laulge veel kord esimest
salmi, kui kõik lapsed seisavad koos.
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Eesmärk Aidata igal lapsel tunda rõõmu, mille Jeesuse Kristuse sünd tõi maa peale.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 2:1–20.

2. Võtke kaasa aasta kalender või tehke sünnipäeva tegevuse jaoks ajatelg.
Selleks, et ajatelge teha, jagage pikk pabeririba kaheteistkümneks võrdseks
osaks ja kirjutage kuude nimed järjekorras iga osa peale.

3. Uurige välja teie klassi iga lapse sünnipäev, küsides seda Algühingu sekretärilt,
koguduse asjurilt või lastevanematelt.

4. Algühingu juhataja nõusolekul kutsuge mõni ema või keegi, kes ootab last,
lastele lühidalt rääkima, kuidas ta lapse sünniks ette valmistub. Paluge tal
rääkida ka oma elevusest.

5. Valmistuge laulma või ütlema esimest salmi laulust „Ääretu Juudamaa väljade
peal” (Kiriku lauluraamat, lk 52).

6. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väike tükk paberit ja pliiats iga lapse jaoks.
c. Kleeplint või mingi teine kleepimisvahend.
d. Pilt 2-6 Sünd (Kunstitööd evangeeliumist 201; 62495).

7. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus: Arutades laste sündimist, olge peenetundeline teie klassis oleva lapsen-
datud lapse või kasulapse tunnete suhtes. Veenduge, et nad mõistavad, et ka
nende sünd oli rõõmus sündmus.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Sünnipäevad on erilised

Tähelepanu
koondav tegevus

Rääkige lastele, et te mõtlete ühest erilisest päevast. Selgitage, et te annate neile
vihje ja paluge neil vihjet kuulata ning tõsta käsi kui nad teavad, mis päevast te
mõtlete. Ümisege sünnipäevalaulu nagu „Õnne soovime sul” või andke mõni
teine selge vihje.

• Millisest erilisest päevast ma mõtlen?

• Mis teile oma sünnipäeva juures kõige rohkem meeldib?

Kalendri või ajatelje
tegevus

Jagage laiali paberid ja pliiatsid. Laske igal lapsel kirjutada paberitükikesele oma
nimi. (Vajaduse korral aidake lapsi.)

Jeesuse Kristuse sünd tõi
maa peale suurt rõõmu

7
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Asetage välja kalender või ajatelg. Paluge lastel öelda teiega koos kuude nimetu-
sed, kui te neid loete. Lugege taas ükshaaval iga kuu nimetus ja paluge lastel,
kellel on sel kuul sünnipäev, kleepida oma nimed kalendrisse või ajateljele.

• Mis te arvate, mida teie perekond tundis, kui te sündisite?

Külalisesineja Tutvustage ema või kedagi, kes ootab last, ja laske tal rääkida, milliste tunnetega
ta valmistub lapse sünniks.

Arutelu Rääkige lastega asjadest, mida nende pered võisid nende sünniks valmistudes
teha, nagu näiteks palvetamine, et nad oleksid terved; nimede valimine, lasteriiete
ja teiste vajalike asjade muretsemine ning nende magamiskoha kavandamine.
Aidake lastel tunda, et nende sünd oli rõõmus ja elevust tekitav sündmus. Kui te
olete ise lapsevanem, võite soovi korral rääkida, mida teie tegite ja mida tundsite,
kui teie perre sündis laps.

Tuletage lastele meelde, et sündimine ja füüsilise keha saamine on tähtis osa
Taevase Isa plaanist meie jaoks.

Jeesuse Kristuse sünnipäev oli imeilus päev

Õpetaja ettekanne Rääkige lastele, et nad õpivad täna lapse sünnist, keda inimesed olid palju aas-
taid oodanud. Kaua aega tagasi ütlesid prohvetid, et ühel päeval sünnib Päästja.
Tema teeb inimeste jaoks võimalikuks pöörduda tagasi elama taas koos Taevase
Isaga. Inimesed ootasid ja ootasid selle lapse sündi.

• Kes see laps oli? (Jeesus Kristus.)

Juhtige tähelepanu sellele, et keegi ei teadnud täpselt, millal Jeesus sünnib.
Mõned vanemad õpetasid oma lapsi ootama seda suurepärast sündmust, sest
nad teadsid, et Jeesus näitab elamiseks õiget teed ja teeb seejärel igalühel või-
malikuks pöörduda tagasi elama koos Taevase Isaga. Ilma Jeesuse, meie
Päästjata, ei oleks kellelgi võimalust elada taas koos Taevase Isaga.

Ettevalmistus
dramatiseeringuks

Paluge lastel ette kujutada, et nad elasid kaua aega tagasi, enne Jeesuse
Kristuse sündi. Rääkige neile, et nad on lapsed, kes elavad Petlemma linna lähe-
dal. Nende vanemad on neid õpetanud ootama Päästja sündi. Täna õhtul on nad
väljas väljadel, et aidata oma isadel lambaid valvata.

• Mida te kaasa võtate, kui te lähete koos oma isaga lambaid valvama?
(Võimalikud vastused: midagi sooja selgapanemiseks või midagi süüa.)

Laske lastel silmad sulgeda ja kujutada ette järgmist pilti:

Õhtu on saabumas ja karjused on kogumas lambaid lambatarasse, kus nad saa-
vad kuni hommikuni vaikselt magada. Öö on selge ja tähed hakkavad paistma.
Peagi on taevas täis heledaid tähti. Kõik on rahulik ja vaikne. (Soovi korral vähen-
dage klassiruumis valgust, et jäljendada ööd.)

Pühakirja lugu ja
dramatiseering

Jutustage lugu ingli ilmumisest karjastele, nagu on kirjas Luuka 2:8–18. Lugu
jutustades lugege valjusti ette mõned salmid Piiblist.

Juhtige tähelepanu sellele, et karjased olid hirmul, kui nad nägid inglit, kuid ingel
ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab
osaks kõigele rahvale” (Luuka 2:10).

Laske lastel teha pantomiimi, et nad on hirmul, nähes inglit, seejärel rõõmusta-
vad, kuuldes, mida inglil on neile öelda.
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Selgitage, et ingel rääkis karjastele Jeesuse sünnist (vt Luuka 2:11) ja rääkis neile,
kust leida Jeesuslast (vt Luuka 2:12). Siis kuulsid karjased äkitselt paljusid ingleid
„kiitmas Jumalat ning ütlemas: „Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimes-
te seas”” (Luuka 2:13–14).

Laul Laulge või lugege esimene salm laulust „Ääretu Juudamaa väljade peal”. Paluge
lastel teiega ühineda, kui nad sõnu teavad.

Ääretu Juudamaa väljade peal,
karjastel kuuldus üks rõõmustav hääl:
Au Jumalal! Au Jumalal!
Au ja hiilgus olgu me Jumalal.
Rahu olgu nüüd maa peal.
Rahu inimestele.

Pühakirja loo ja
dramatiseeringu
jätkamine

Selgitage, et kui inglid läksid tagasi taevasse, otsustasid karjased minna üles ot-
sida Jeesuslaps (vaata Luuka 2:15). Laske lastel teha, nagu läheksid nad oma
isadega Petlemma Jeesuslast vaatama (soovi korral liikuge klassiruumis teise
kohta).

Näidake pilti 2-6, Sünd.

• Kes on pildil olevad inimesed?

Selgitage, et karjased leidsid lapsukese, just nagu ingel oli neile rääkinud. Ta oli
riietesse mähitud ja lamas sõimes (soovi korral selgitage, et „riietesse mähitud”
tähendab, et lapsukesel oli seljas tema ümber mähitud riidetükk). Karjased olid
tänulikud nende paljude asjade eest, mida neil lubati Jeesuse kohta näha ja kuul-
da, ning nad rääkisid teistele inimestele sellest, mida nad olid näinud ja kuulnud
(vt Luuka 2:17–18).

Kokkuvõte

Laste osalemine Paluge igal lapsel püsti tõusta ja öelda üks asi, mis juhtus sel ööl, kui karjased
oma lambaid valvasid. Rõhutage, et paljud inimesed olid pärast nii pikalt Päästja
sündi ootamist väga õnnelikud.

Tunnistus Rääkige lastele, kui õnnelik te olete, et Jeesus Kristus tuli maa peale. Tunnistage,
et Jeesus on maailma Päästja, ja rääkige lastele, et Jeesuse õpetuste järgimine
aitab meil ühel päeval pöörduda tagasi elama koos Taevase Isaga.

Innustage lapsi koju jõudes rääkima oma peredele, mida nad Jeesuse Kristuse
sünni kohta õppisid.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage sel lapsel väljendada tänulikkust
Jeesuse sünni eest.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Aidake lastel näidelda Päästja sünniga seotud sündmusi. Soovi korral võtke
kaasa mõned lihtsad rekvisiidid, nagu näiteks sallid ja beebinukk.
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2. Aidake lastel lugeda liigutusi tehes eestikeelset vabatõlget „Kord olin ma tita”
(„Once I was a Baby”, neid sõnu võib laulda viisil „Once There Was a
Snowman”, Children’s Songbook, lk 249). Esimese salmi puhul kasutage
kükitusliigutusi ja teise salmi puhul sirutusliigutusi.

Kord ma olin tita, tita, tita.
Kord olin tita väike, väike, väike.

Nüüd ma kasvan suuremaks, suuremaks, suuremaks.
Nüüd kasvan suuremaks, pikemaks, pikemaks, pikemaks.

3. Lugege laulu „Away in a Manger” (Children’s Songbook, lk 42) eestikeelset
vabatõlget „Kaugel sõimes”, „Mary’s Lullaby” (Children’s Songbook, lk. 44)
vabatõlget „Maarja hällilaul” või „Oh, Hush Thee, My Baby” (Children’s
Songbook, lk 48) vabatõlget „Suigu unne mu lapsuke”. Nende laulude sõnad
leiate käsiraamatu lõpust.

4. Tehke igale lapsele koopia Jeesuslapse ja sõime joonistusest või kopeerige see
pilt käsitsi (leiate selle õppetunni lõpust). Laske igal lapsel sõim ära värvida ja
kleepida sinna veidi heina, kuivatatud rohtu või lõnga, et teha see lapsukese
jaoks pehmeks voodiks. Seejärel laske igal lapsel ära värvida Jeesuslapse pilt.
Aidake lastel Jeesuslapse pilt välja lõigata ja sõime liimida.
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Eesmärk Tugevdada iga lapse usku sellesse, et Taevane Isa aitab ja õnnistab meid
raskuste ajal.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 2:1–15, 19–20.

2. Valmistage igale lapsele paberist ring, mis on piisavalt suur, et laps saaks sinna
oma näo joonistada. Tehke iga ringi ülaossa auk ja kirjutage ringi servale
ümberringi „Taevane Isa vaatab minu järgi”.

3. Valmistuge rääkima isiklikust kogemusest, mil te tundsite, et Taevane Isa vaatas
teie järgi ja kaitses teid, nagu näiteks, kui teid kaitsti mõne õnnetuse eest, kui
te pidite lahendama mingit probleemi või kui te vajasite lohutust. Või paluge
Algühingu juhataja nõusolekul ühel koguduse liikmel tulla teie tundi ja rääkida
sellisest kogemusest.

4. Valmistuge laulma või lugema laulu „Ma tänan Sind, Isa” (Kiriku lauluraamat,
lk 61). Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Iga lapse jaoks väike kingitus, nagu näiteks lilleõis, ilus kivike või lühike

kirjake tänusõnadega.
c. Rasvakriidid või värvipliiatsid.
d. Iga lapse jaoks pikk jupp lõnga.
e. Pilt 2-7, Hommikumaa targad (Kunstitööd evangeeliumist 203, 62120); pilt 2-

8, Põgenemine Egiptusesse (Kunstitööd evangeeliumist 204, 62119), pilt 2-9,
David O. McKay poisina.

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Taevane Isa teeb meie jaoks paljusid asju

Tähelepanu
koondav tegevus

Paluge lastel sulgeda silmad. Pange iga lapse sülle väike kingitus ja laske siis
lastel silmad lahti teha. Laske neil sellest meeldivast üllatusest veidi aega rääkida.

• Mis te arvate, kes pani teie sülle selle kingituse?

• Miks te arvate, et mina andsin teile kingi?

• Kes veel teeb teile meeldivaid asju? (Vanemad, perekond, sõbrad, Taevane Isa.)

• Mida on Taevane Isa teie heaks teinud? (Võimalikud vastused: kavandas meie
jaoks maa peale tulemise, andis meile perekonnad ja saatis Jeesuse Kristuse
maa peale meie Päästjaks.)

Taevane Isa vaatab minu järgi 8
õppetund
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Laul Laulge või lugege koos lastega laulu „Ma tänan Sind, Isa”.

Selgitage, et üks asi, mida Taevane Isa meie heaks teeb, on see, et Ta kaitseb ja
lohutab meid, kui meil on probleeme. Kui meil on usk Taevasesse Isasse, annab
Ta meile julgust ja aitab meil teha meie probleemide lahendamisel häid otsuseid.

Taevane Isa kaitses Jeesuslast

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-7, Hommikumaa targad. Jutustage lugu hommikumaa tarka-
dest, kes otsisid Kristuslast, nagu on kirjas Matteuse 2:1–12.

Selgitage, et kuningas Heroodes rääkis hommikumaa tarkadele, et ta tahab kum-
mardada Kristuslast, ehk siis näidata talle oma armastust (soovi korral selgitage,
et Kristuslaps on teiste sõnadega Jeesuslaps). Kuid kuningas Heroodes tahtis
tegelikult Jeesusele halba. Lugege valjusti Matteuse 2:12 ja selgitage, et Taevane
Isa kaitses Jeesust, üteldes hommikumaa tarkadele, et nad ei läheks tagasi ku-
ningas Heroodese juurde.

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-8, Põgenemine Egiptusesse. Jutustage Matteuse 2:13–15 kir-
jas olev lugu. Lugege valjusti salm 13 ja selgitage, et hävitada tähendab tappa.

• Miks ilmus ingel Joosepile? (Vt Matteuse 2:13.)

• Miks käskis ingel Joosepil Egiptusesse minna? (Et kuningas Heroodes ei leiaks
Jeesust üles.)

• Miks tahtis kuningas Heroodes Jeesuslast tappa? (Ta kartis, et Jeesus kasvab
suureks, et võtta kuningana ära tema koht.)

Selgitage, et Taevane Isa vaatas Jeesuse järgi ja kaitses teda, hoiatades
Joosepit, et ta viiks Jeesuse ja Maarja Egiptusesse. Taevane Isa vaatas alati
Jeesuse järgi.

Lugege valjusti Matteuse 2:19–20.

• Miks ilmus ingel taas Joosepile? (Vt Matteuse 2:20.)

• Miks oli Joosepil, Maarjal ja Jeesuslapsel turvaline pöörduda tagasi Iisraeli?
(Kuningas Heroodes oli ära surnud. Vt Matteuse 2:19–20.)

Taevane Isa vaatab meie järgi

Arutelu Tuletage lastele meelde, et igaüks meist on Taevase Isa laps. Tema vaatab meie
järgi samuti nagu Ta vaatas Jeesuse järgi. Kui me peame kinni Tema käskudest ja
palume Tema abi, aitab Taevane Isa meid. (Soovi korral juhtige tähelepanu selle-
le, et Taevane Isa aitab meid alati, kuid mõnikord ei aita Ta meid nii, nagu me se-
da ootame.)

• Kuidas saate te Taevaselt Isalt abi paluda? (Palvetades.)

• Kuidas saab Taevane Isa teid aidata, kui te olete haige? Kui te tunnete ennast
üksikuna? Kui te olete hirmul?

Lugu Näidake pilti 2-9, David O. McKay poisina. Näidake David O. McKay’d (ta istub
oma isa süles) ja rääkige lastele, et see poiss kasvas üles ja temast sai Kiriku
üheksas president. Rääkige järgnev lugu kogemusest, mis tal oli väikese poisina.

„Ühel õhtul, kui isa oli kodust ära, kuulis David maja ümber müra ja oli kindel, et
seal on murdvargad. Ta teadis, et müra kuuldes ehmub ka tema ema ja ta lootis, et
ema ei kuule seda. Lamades ärkvel, otsustas ta teha seda, mida vanemad olid te-
da tegema õpetanud — palvetada. Ta oli palvetanud alati voodi ääres põlvitades,
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nii tundis ta ka nüüd, et peab voodist välja tulema ja palvetamiseks põlvitama.
Voodist väljaronimine oli kohutav katsumus, see nõudis kogu tema jõu ja tahte, sest
ta oli nii hirmul. Kuid ta tegi seda!

Põlvitades oma voodi kõrval, palvetas ta siiralt ja tõelise usuga. Siis kuulis ta
sama selgelt, kui üks inimene teisega räägib, häält talle ütlemas: „Ära karda!
Sinuga ei juhtu midagi.” Seejärel ronis David tagasi voodisse ja jäi kiiresti maga-
ma. (Marie F. Felt „David: A Boy of Promise”, Instructor, sept 1969, lk 330).

Lugu Jutustage järgnev lugu vanem Hugh B. Brownist, kellest sai Kiriku apostel.

„Kui ma nägin väiksena öösel halba und, ärkasin ma üles ja hõikasin: „Ema, oled
sa seal?” Kuna ema tuba oli minu oma kõrval, kuulis ta mind ja vastas kiiresti:
„Jah, poeg. Ma olen siin.”

Kui ma aastaid hiljem Inglismaale misjonile läksin, tuletas mu ema mulle meelde,
et teda ei ole vastamas, kui ma hõikan, kuid et Taevane Isa on alati olemas.

„Oma misjoni ja elu jooksul olen ma palju kordi hüüdnud: „Isa, oled Sa seal?” …
Ma olen alati saanud vastuse” (Joleen Meredith, „Friend to Friend”, Friend, aug
1975, lk 7).

Selgitage, et Taevane Isa ei pruugi meiega valjusti rääkida, kuid Ta vaatab meie
järgi alati. Mõnikord aitab Ta meid, andes meile rahutunde või pannes meie pähe
mõtteid.

Õpetaja või
külalisesineja
ettekanne

Jagage isiklikku kogemust, mil te tundsite, et Taevane Isa vaatas teie järgi ja kait-
ses teid, või laske tundi kutsutud koguduse liikmel jagada oma kogemust.

Kunstiline tegevus Andke igale lapsele rasvakriidid või värvipliiatsid ja paberist ring. Laske igal lapsel
joonistada ringile oma nägu. Ajage lõng iga ringi ülaosas olevast august läbi ja
siduge lõng kinni nii, et laps saaks ringi kaelas kanda. Lugege valjusti või laske
lastel lugeda oma ringil olevaid sõnu.

Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage, et niisamuti nagu Taevane Isa armastas ja vaatas Jeesuse Kristuse
järgi, kui Ta oli maa peal, nii armastab ja vaatab Taevane Isa ka igaühe meie järgi.

Osutage ühele lapsele ja öelge: „Taevane Isa vaatab alati (lapse nimi) järgi.”
Korrake seda iga lapsega.

Julgustage lapsi täna õhtul oma palvetes usaldama Taevast Isa ja paluma Tema
kaitsvat hoolitsust.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Paluge sel lapsel väljendada Taevasele Isale
tänu Tema armastuse ja abi eest.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Klassi aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Valmistage paberitükid, mis kirjeldavad olukordi, milles lapsed võiksid paluda
Taevase Isa abi. Pange paberitükid anumasse ja laske lastel tõmmata kordamööda
üks paber ja öelda, mida nad kirjeldatud olukorras teeksid. Soovi korral kasutage
järgmisi situatsioone või mõelge ise midagi välja:
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a. Teie perekond hakkab reisile minema. Teie vanemad on mures perekonna
turvalisuse pärast reisil.

b. Teie väike õde on haigena haiglas. Te olete tema pärast mures.
c. Perega koos matkates eksite te ära.
d. Te murdsite jalaluu ja olete väsinud valust ja ebamugavast lahasest.

Te tunnete end väga pettununa.
e. See on teie esimene päev uue koguduse Algühingus ja te olete hirmul.

2. Asetage toolid läbisegi klassiruumi laiali ja öelge lastele, et toolid kujutavad
meie elus olevaid probleeme. Siduge ühe lapse silmad kinni ja juhatage teda
läbi ruumi, andes suulisi juhiseid. Selgitage, et kuigi me ei näe Taevast Isa,
aitab Tema käskude järgimine meid meie elu jooksul. Kui laps põrkab vastu
tooli, selgitage, et me kõik põrkame kokku probleemidega ja võime paluda
Taevaselt Isalt oma probleemidega toimetulemiseks lohutust ja abi. Andke
igale lapsele, kes soovib osaleda, võimalus siduda silmad kinni ja saada
läbi ruumi juhatatud.

3. Lugege laulu „God Is Watching Over All” (Children’s Songbook, lk 229) mõlema
salmi eestikeelset vabatõlget „Jumal vaatab meie kõigi järgi” või laulge laulu
„Mu Isa elab, tean” (Kiriku lauluraamat, lk 59) või lugege selle sõnu. „Mu Isa
elab, tean” sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

Jumal vaatab meie kõigi järgi

Jumal on taevas ära nummerdanud
kõik kõrgustes säravad tähed.
Maailmaid nii suuri ja varblasi väikeseid,
Jumal vaatab meie kõigi järgi.

Ööl ja päeval meeles peab Ta
igat last, kes töös või mängimas.
Ta õpetab sulle mida teha,
Jumal vaatab meie kõigi järgi.

(Originaali pealkiri: „Loving Care”. Seeriast THE WORLD OF MUSIC Tuning Up,
© 1936 Silver Burdett & Ginn. Kasutatud autori loal.)
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Eesmärk Tugevdada laste soovi olla Jeesuse Kristuse sarnane, suurendades oma teadmisi
Jeesuse lapsepõlve kohta.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 2:19–23 ja Luuka 2:40–52. Vaadake samuti
„Evangeeliumi alused” (31129 124), 11. peatükk.

2. Kasutage pulkasid ja paberit, et valmistada samasugune kirjarull nagu on
näidatud pildil 2-12, Kool Piibli aegadel, ja õppetunnis kirjeldatud. Kirjutage
kirjarullile Luuka 2:52 sõnad.

3. Valmistuge lugema laulu „Jesus Once Was a Little Child” (Children’s Songbook,
lk 55) mõlema salmi eestikeelset vabatõlget „Jeesus oli kord väikene laps”.
Võimaluse korral paluge Algühingu muusikajuhatajal aidata lastel seda laulu
harjutada laulmise ajal nädal enne õppetundi ja õppetunni nädalal.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Imikutarbed, nagu näiteks lutipudel, tekk ja kõristi.
c. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
d. Pilt 2-10, Pereelu Piibli aegadel; pilt 2-11, Jeesuse Kristuse lapsepõlv

(Kunstitööd evangeeliumist 206, 62124); pilt 2-12, Kool Piibli aegadel; 
pilt 2-13, Noor Jeesus templis (Kunstitööd evangeeliumist 205, 62500).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
tahate kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Jeesus oli kunagi laps

Tähelepanu
koondav tegevus

Laske ringi käia imikutarvetel ning laske lastel neid vaadata ja katsuda. Selgitage,
milleks neid asju kasutatakse. Juhtige tähelepanu sellele, et Jeesus Kristus oli
kunagi laps.

• Mis te arvate, kas Jeesus kasutas selliseid asju?

Juhtige tähelepanu sellele, et mõned asjad, mis Jeesusel olid, kui ta imik oli, olid
väga sarnased asjadega, mida lapsed imikutena kasutasid. Mõned asjad olid
väga erinevad. Selgitage, et selles õppetunnis õpivad lapsed Jeesuse elust, kui
Ta oli laps.

Jeesusel oli kodu

Pildi arutelu Asetage välja pilt 2-10, Pereelu Piibli aegadel. Rääkige lastele, et see on seda-
moodi kodu nagu oli inimestel, kes elasid Naatsaretis. Naatsaret on linn, kus
Jeesus üles kasvas (vt Matteuse 2:23) ja Jeesus võis elada sedamoodi kodus.

Jeesus Kristus oli 
laps nagu mina

9
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Laske lastel pilti uurida, sellest rääkida ja küsimusi esitada. Kui lastel küsimusi
pole, võite küsida midagi järgnevasarnast:

• Mis te arvate, kus pere magas? (Juhtige tähelepanu matile, mida naine kokku
paneb ja tema seljataga olevale kapile, kuhu teisedki kokkurullitud matid
arvatavasti pandi. Selgitage, et majade katused olid lamedad ja iga maja kõrval
oli redel, mis viis katusele. Võib-olla magasid lapsed mõnikord katusel.)

• Kus magas selles kodus imik? (Juhtige tähelepanu hällile. Selgitage, et Joosep
oli puusepp ja võis Jeesuslapse jaoks teha samasuguse hälli.)

• Mis te arvate, milleks kasutati neid suuri anumaid? (Mõnedes hoiti vett. Kogu
vesi, mida perekond kasutas, kanti külas olevast kaevust, sest majades ei olnud
kraanivett. Kaev on maa sees olev sügav auk, milles on puhas vesi.)

• Mida teeb põrandal istuv naine? (Jahvatab vilja, et teha leiba.)

• Kuna seal elektrit ei olnud, kuidas nad sellesse majja valgust said? (Nad
kasutasid õlilampe. Juhtige tähelepanu lambile vilja jahvatava naise seljataga
oleval järil. Võib-olla hoiti mõnes purgis lampide jaoks õli.

Pildi arutelu Asetage välja pilt 2-11, Jeesuse Kristuse lapsepõlv.

• Kes on pildil olevad inimesed? (Jeesus ja Joosep.)

• Mida nad teevad?

Selgitage, et Jeesus aitas tõenäoliselt Joosepit tema töös ja Joosep õpetas ehk
Jeesust puusepaks nagu ta isegi oli (vt Markuse 6:3).

• Mis te arvate, mida Jeesus oma kodus veel õppis?

Rõhutage, et kodus räägiti Jeesusele lugusid prohvetitest, nagu need lood, mida
me Piiblist loeme. Ta õpetati samuti palvetama ja valima teha seda, mis on õige,
just nagu meie vanemad meid õpetavad. Maarja ja Joosep uskusid, nii nagu
meiegi, Taevasesse Isasse.

Jeesus tegi poisina paljusid asju

Tegevus Laske lastel käed välja sirutada. Nimetage erinevaid toitusid, mida nad söövad.
Öelge lastele, et nad pööraksid oma peopesa üles kui nad arvavad, et Jeesus sõi
seda toitu ja et nad pööraksid oma peopesa allapoole kui nad arvavad, et Ta ei
söönud seda toitu. Veenduge, et te nimetate mis tahes toitu, mida lapsed söövad
ning mida Jeesus võis süüa, nagu näiteks leib, kala, lambaliha, mesi, viinamar-
jad, viigimarjad, datlid ja piim.

Arutelu • Mis te arvate, kuidas erineb teie lapsepõlv Jeesuse lapsepõlvest?

• Mis te arvate, kuidas sarnaneb teie lapsepõlv Jeesuse lapsepõlvega?

Laske lastel arutada asju, mida nad teevad, mida Jeesus Kristus võis poisina te-
ha. Näiteks, nad võivad erinevaid ülesandeid täita, aidata oma vanemaid, käia
koolis, hoolitseda imiku eest, laulda laule, mängida, joosta võidu või ratsutada
hobustel. Väljendage arvamust, et Jeesus tegi tõenäoliselt neid või samalaadseid
asju (näiteks: Jeesus ei ratsutanud ehk kunagi hobusega, kuid arvatavasti sõitis
ta eesliga).
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Jeesus uuris pühakirju

Pildi arutelu Näita pilti 2-12, Kool Piibli aegadel. Selgitage, et Naatsareti väikesed poisid käisid
koolis sünagoogis või kirikus. Kooliõpetaja oli küla sünagoogi eesotsas. Teda kut-
suti rabiks.

Laske lastel öelda üheskoos rabi.

Selgitage, et lisaks sellele, et Jeesust kodus õpetati, käis ta ehk ka samasuguses
koolis nagu see.

• Mille poolest erineb see kool teie koolist? (Võimalikud vastused: sellepoolest,
kuidas poisid riides on, kus nad istuvad ja tahvlite poolest, millele nad
kirjutasid.)

Selgitage, et sel ajal väikesed tüdrukud koolis ei käinud. Emad õpetasid neid kodus.

Kirjarulli esitlus Juhtige tähelepanu sellele, et koolil ei olnud üldse raamatuid. Jeesuse ajal õppi-
sid poisid lugema kirjarullidelt. Laske lastel korrata sõna „kirjarull”.

Näidake lastele kirjarulli, mille te valmistasite. Selgitage, et kirjarull on kummastki
otsast pulga külge kinnitatud pikk paberisarnase materjali riba, millele on kirjuta-
tud. Kui üks ots on kinni rullitud, on teine ots lahti rullitud, nii et umbes lehekülje
suurune osa on nähtav. Näidake seda kirjarulliga, mille olete valmistanud.
Seejärel pange rull kõrvale, kuni teil seda hiljem õppetunnis vaja läheb.

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kirjarullid, mida poisid koolis uurisid, sisaldasid prohvetite õpetusi,
kes elasid enne Jeesuse Kristuse sündi. Näidake Piiblist Vana Testamendi osa.
Rääkige lastele, et see osa Piiblist sisaldab mõningaid kirjutisi ja lugusid, mis olid
mõnedel kirjarullidel.

Laske ühel lapsel juhtida tähelepanu kirjarullile, mida rabi pildil hoiab ja tema kõr-
val kastis olevatele kirjarullidele. Selgitage, et poisid õppisid neist kirjarullidest lu-
gema ja kirjutama. Seda võib võrrelda samaga, kui meie õpiksime Piiblist lugema
ja kirjutama.

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-13, „Noor Jeesus templis” ja jutustage Luuka 2:41–50 kirjas ole-
vat lugu.

Aidake lastel mõista, kui mures ja hirmunud olid Maarja ja Joosep esimese reisi-
päeva lõpuks, kui nad ei suutnud Jeesust kusagilt leida. Nad pöördusid kiirusta-
des Jerusalemma tagasi ja otsisid kolm päeva, enne kui nad Ta lõpuks leidsid.

• Kust Maarja ja Joosep Jeesuse leidsid?

• Mida Jeesus pühakojas tegi? (Vt Luuka 2:46.)

Selgitage, et Jeesus rääkis meestega, kes olid väga palju pühakirju uurinud.
Need mehed olid üllatunud, et Jeesus teadis nii palju. Lugege valjusti Luuka 2:47.
Selgitage, et „panid imeks” tähendab olid üllatunud.

Me saame muutuda rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks

Arutelu Selgitage, et Jeesus pöördus koos Maarja ja Joosepiga tagasi Naatsaretti ja kas-
vas seal üles. Võtke kätte kirjarull, mille te valmistasite, ja lugege sealt Luuka
2:52. Selgitage, et „edenema” tähendab kasvama.

• Mida tähendab see pühakirjakoht, kus öeldakse, et Jeesus edenes tarkuses?

Selgitage lastele, et ka neist edeneb igaüks tarkuses, sest nad õpivad valima
õige. Tooge mitmeid näiteid sellest, kuidas nad on praegu targemad kui mõned
kuud tagasi.
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• Mida tähendab selle salmi viimane osa, kus öeldakse, et Jeesus kasvas „armus
Jumala juures”? (Taevane Isa oli rõõmus, sest Jeesus tegi alati, mida Taevane
Isa tahtis, et Ta teeks.)

• Kuidas saaksite teie kasvada Taevase Isa armus?

Selgitage, et Taevane Isa on rõõmus, kui me saame rohkem Jeesuse sarnaseks.
Jeesus valib alati õige.

• Mis te arvate, kuidas kohtleks Jeesus last, keda teised narrisid?

Laske lastel endilt küsida: „Kuidas ma kohtlen last, keda teised narrivad?”

• Kui noor Jeesus mängis ja Tema ema või Joosep palusid Tal midagi teha, mis te
arvate, mida Ta tegi?

Laske lastel endilt küsida: „Mida ma teen, kui ma mängin ja minu ema või isa
paluvad mul midagi teha?”

Selgitage, et ka Jeesus „edenes armus” teiste inimestega (vt Luuka 2:52). Neile
meeldis Tema lähedal olla.

• Kas teile oleks meeldinud, et Jeesus oleks olnud teie sõber, kui Ta poiss oli?

VÕ plakat Asetage välja VÕ plakat ja laske lastel korrata sellel olevaid sõnu: „Ma valin
õige.” Tuletage neile meelde, et nad saavad rohkem Jeesuse sarnaseks, kui
nad valivad õige.

Kokkuvõte

Laul Lugege koos lastega laulu „Jesus Once Was a Little Child” (“Jeesus oli kord väi-
kene laps”) mõlema salmi vabatõlget. Selgitage igat sõna, mida lapsed ei tea.
Näiteks tähendab sõna „tusane” pahane olemist. Jeesus ei saanud pahaseks,
kui asjad ei läinud nii, nagu Ta tahtis.

Jeesus kord oli väikene laps,
minutaoline väikene laps;
Ta oli puhas, tasane ja leebe,
nagu väikene laps olema peaks.
Niisiis, väikesed lapsed,
nagu sina ja mina,
püüdkem olla nagu Tema.
Püüdkem, püüdkem, püüdkem.

Ta mängis nagu väikesed lapsed mängivad
noorte rõõmsaid mänge,
kuid Ta ei muutunud kunagi tusaseks, kui mäng ei läinud hästi,
ja Ta rääkis alati tõtt.
Niisiis, väikesed lapsed,
nagu sina ja mina,
püüdkem olla nagu Tema.
Püüdkem, püüdkem, püüdkem.

Tunnistus Tunnistage, et õige valimine ja Jeesuse Kristuse sarnaseks saamine teeb meid
õnnelikuks. Rääkige lastele, kui tänulik te olete, et Jeesuse elu on eeskujuks sel-
lest, kuidas me peaksime elama.

Vihjake lastele, et Jeesuse lapsepõlv oli arvatavasti mitmel moel nende omaga
sarnane. Innustage neid valima alati õige, nagu Jeesus.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.
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Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Mõõtke nööri või lõngaga ära iga lapse pikkus. Lõigake igale lapsele
temapikkune nöör või lõng ja laske lastel need alles hoida. Tuletage lastele
meelde, et nende kehade kasvades peaksid nad kasvama ka Jumala armus.
Nad saavad seda teha, valides õige, nagu Jeesus tegi.

2. Aidake lastel paar korda koos teiega korrata Luuka 2:52. Arutage teatud
valikuid, mida nad saavad teha aitamaks neil kasvada Taevase Isa armus.

3. Võtke kaasa mingit toitu, mida Jeesus Kristus tõenäoliselt sõi, nagu viigimarjad,
viinamarjad, datlid, juust, leib, pähklid või oliivid, ja laske lastel neid maitsta.
Rääkige enne seda laste vanematega, et olla kindel, et ühelgi lapsel pole
kaasavõetava toidu vastu allergiat. (Ärge võtke toitu kaasa, kui õpetate seda
õppetundi paastupühapäeval.)

4. Arutage, mida imikud teha oskavad, ja võrrelge seda sellega, mida lapsed
praegu teha oskavad. Küsige näiteks järgnevaid küsimusi:

• Kas imik oskab käia? Kas sina oskad käia?

• Kas imik oskab rääkida? Kas sina oskad rääkida?

Selgitage, et laste kasvades kasvab ka nende võime olla rohkem Päästja sar-
nane, valides õige.

5. Andke igale lapsele tükike soolatainast (vaadake allpool olevat retsepti) ja laske
neil meisterdada väike kauss, vaas või midagi muud, mida võidi kasutada, kui
Jeesus Kristus oli poiss.

Soolatainas

Vajaminevad ained:

2 klaasi jahu
1 klaas soola
1 supilusikas õli
vett
toiduvärvi (valikuline)

Juhised: Segage sool ja jahu. Lisage õli ja piisavalt vett, et anda segule savita-
oline konsistents. Lisage veel veidi vett kuni segu on sitke, kuid mitte kleepuv.
Sõtkuge kergelt. Kui te soovite tainast värvida, lisage veele toiduvärvi enne, kui
lisate selle soolale ja jahule. Hoidke tainast õhukindlas anumas.
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Eesmärk Aidata lastel mõista, et nad võivad saada hardalt palvetades Taevase Isaga
lähedasemaks.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 6:9 ja 3 Nefi 18:19–20. Vaadake samuti
„Evangeeliumi alused” (31129 124), 8. peatükk.

2. Kirjutage eraldi paberitele näiteks järgmised küsimused. Tehke igale lapsele teie
klassis vähemalt üks küsimus (kui teie klass on väike, võite soovi korral teha
igale lapsele vähemalt kaks küsimust).
a. Kui keegi teie perest peaks mõneks ajaks kodust ära minema, mida te

võiksite Taevaselt Isalt oma palvetes paluda?
b. Kui meie õppetund õpetas meid valima õige, mida me võiksime oma tunni

palves Taevaselt Isalt paluda?
c. Kui meie õppetund õpetas meid olema lahke, mida me võiksime oma tunni

palves Taevaselt Isalt paluda?
d. Kui teie sõber oleks haige ja ei saaks õue mängima tulla, mida te võiksite

oma palvetes paluda?
e. Mida me võiksime paluda oma palvetes igal hommikul ja õhtul?
f. Mida me võiksime paluda meie Algühingu klassi lastele, kui me palvetame?

3. Valmistuge lugema laulu „A Prayer Song” (Children’s Songbook, lk 22)
eestikeelset vabatõlget „Palve laul”.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Pilt 2-14, Tunni palve (62200); pilt 2-15, Brigham Young; pilt 2-16, Heber J.

Grant poisina.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik

Tähelepanu
koondav tegevus

Enne kui te palute ühel lapsel teha alguspalve, asetage välja pilt 2-14, Tunni 
palve, ja lugege hardalt laulu „A Prayer Song” vabatõlget “Palve laul”.

Pead täna palves langetame me,
käed kokku paneme,
suleme silmad ja kui me palvetame,
siis Taevase Isaga räägime me.

• Mida peaksid teised sel ajal tegema, kui keegi klassis palvet teeb?

Lugege veel kord laulu „A Prayer Song” vabatõlget “Palve laul”. Laske lastel
valmistuda palveks, tehes neid asju, mida laulu sõnad neil teha käsivad.

Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Ma saan Taevase Isaga
palves rääkida

10
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Me seame ennast valmis, enne kui me palvetame

Arutelu • Mida laulus öeldi, mida me teeme palvetama valmistudes?

• Miks me langetame oma pea, kui me palvetame?

Aidake lastel mõista, et pea langetamine, kui me palvetame, näitab Taevasele
Isale, et me armastame ja austame Teda ning peame Temast lugu. Taevane Isa
on suurem ja võimsam kui kuningas, president või ükski teine inimene maa peal
ja Ta on teinud meie heaks palju asju. Me peaksime näitama, et me armastame
ja austame Teda.

• Miks me paneme käed kokku kui me palvetame?

Aidake lastel mõista, et kui inimesed liigutavad palve ajal oma käsi, võib segada
see neil palve kuulamist.

• Miks me paneme silmad kinni, kui me palvetame?

Võite lasta lastel silmad hetkeks kinni panna, kui nad vastust mõtlevad.

Aidake lastel mõista, et kui nad oma silmad kinni panevad, segavad asjad, mis
nende ümber on, neid tõenäoliselt vähem. Nad saavad mõelda Taevasele Isale
ja sellele, mida nad Talle ütlevad.

Palvetades võime me tunda ennast lähedal Taevasele Isale 

Õpetaja ettekanne Selgitage, et langetatud päi, käed koos ja silmad kinni, saame me pöörata meie
ümber olevate asjade asemel tähelepanu meie palvele. Vaikselt olles saame en-
nast tunda Taevasele Isale lähedal. Me oleme valmis Temaga rääkima.

Lugu Näita pilti 2-15, Brigham Young, ja 2-16, Heber J. Grant poisina, ja jutustage oma
sõnadega järgnev lugu väikesest poisist, kes tundis end palve ajal Taevasele
Isale lähedal.

Palju aastaid tagasi oli Kiriku prohvetiks ja presidendiks Brigham Young. Umbes
kuueaastane poiss nimega Heber J. Grant mängis koos president Youngi ühe väi-
kese pojaga. Sageli mängis Heber president Youngi kodus, kui oli aeg kutsuda
pere palveks kokku. Heber põlvitas koos perega, pani käed kokku, langetas pea,
sulges silmad ja kuulas kuidas president Young palvetas. Viisist kuidas president
Young Taevase Isaga rääkis, tundus Heberile, et Taevane Isa on sealsamas toas.
Mõnikord avas Heber isegi silmad, et näha kas Taevane Isa on seal. Loomulikult
nägi ta üksnes president Youngi ja tema perekonda. Kuid ta oli endiselt kindel, et
Taevane Isa on koos president Youngiga, kuulab teda ning annab talle palutud
abi ja juhiseid.

Kui Heber üles kasvas, sai temast apostel ja hiljem Kiriku president (vt Heber J.
Grant, „Gospel Standards”, koost. G. Homer Durham [Salt Lake City:
Improvement Era, 1941], lk 223–224.)

Soovi korral jagage isiklikku kogemust, mil te tundsite, nagu Heber J. Grant, end
palves Taevasele Isale lähedal.

Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa kuulab meid alati, kui me palvetame. Pea
langetamine, käte kokku panemine ja silmade sulgemine palvetades aitab meil
tunda Taevast Isa enda lähedal.

Me räägime aupaklikult, kui me palvetame 

Pühakirjade
arutamine

Selgitage, et sellega, kuidas me Temaga oma palvetes räägime, näitame me ka
armastust ja austust Taevase Isa vastu.
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• Kui te tahate kellegagi rääkida, mida te kõigepealt ütlete, et nende tähelepanu
võita? (Nende nime.)

• Kui te tahate Taevase Isaga rääkida, mida te kõigepealt ütlete?

Selgitage, et kõigepealt ütleme me palvet tehes Taevase Isa nime. Rääkige laste-
le, et Jeesus õpetas meid seda tegema, kui Ta oli maa peal. Lugege valjusti
Matteuse 6:9 ja selgitage, et tavaliselt lühendame me „Meie Isa, kes oled taevas”
öeldes „Meie Isa Taevas” või „Taevane Isa”.

Rääkige lastele, et Jeesus ütles meile ka seda, kuidas meie palveid lõpetada.
Lugege valjusti 3 Nefi 18:19.

• Mida Jeesus ütles, kuidas me peame oma palved lõpetama? (Tema nimel. Me
lõpetame oma palved sõnadega „Jeesuse Kristuse nimel, aamen.”)

• Kui me teeme tunnis palvet või perepalvet ja inimene, kes palvetab, ütleb
“aamen”, mida meie siis teeme?

Selgitage, et kui me ütleme grupipalve lõpus “aamen”, tähendab see, et me ole-
me nõus sellega, mida palvet tegev inimene ütles. Me oleme palvetanud koos ini-
mesega, kes palvet ütles. Küsige lastelt, kas nad on märganud, et kui me
räägime Taevase Isaga, räägime me aupaklikult.

Me palvetame, et tänada Taevast Isa meie õnnistuste eest

Mäng Rääkige lastele, et palvetamiseks on kaks väga tähtsat põhjust. Aitamaks lastel
ära arvata esimest tähtsat põhjust palvetamiseks, jagage nad kahte võistkonda.
Laske võistkondadel vaheldumisi nimetada midagi, mida Taevane Isa on nende
heaks teinud. Nad peavad nimetama iga kord midagi sellist, mida varem pole
öeldud. Kui võistkond ei suuda kiiresti vastata, läheb vastamiskord teise võistkon-
na kätte. Mängige mängu mõned minutid või kuni üks võistkondadest ei suuda
mõelda midagi, mida poleks varem öeldud.

Kui lapsed ei andnud järgmisi võimalikke vastuseid, mainige neid nüüd ise:

• Taevane Isa andis meile meie elu.

• Ta andis meile meie perekonnad.

• Ta andis meile maa.

• Ta saatis Jeesuse Kristuse maa peale meid aitama.

• Ta lubas vastata meie palvetele parimal viisil.

Arutelu Arutage lastega järgnevaid küsimusi:

• Mida te peaksite ütlema, kui keegi annab teile kingituse või on teie vastu lahke
ja armastav?

• Kes on andnud meile kõigist teistest rohkem kingitusi? (Taevane Isa.)

• Mis on esimene põhjus, et palvetada? (Et tänada meie Taevast Isa nende
paljude õnnistuste eest, mida Ta meile annab.)

Rõhutage, et samamoodi nagu me täname oma vanemaid, pereliikmeid või sõpru
asjade eest, mida nad meie heaks teevad, peaksime me tänama ka Taevast Isa as-
jade eest, mida Ta meie heaks teeb. Taevane Isa on õnnelik, kui me Teda täname.
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Me palvetame, et paluda Taevaselt Isalt abi

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu Siimust, et aidata lastel ära arvata teine
põhjus, miks me palvetame.

Siim oli koos oma vanematega just uude linna kolinud. Esimesel koolipäeval ei
tundnud ta oma klassist mitte kedagi. Siim tundis end väga halvasti. Ta tahtis ko-
ju minna. Ta pani oma pea lauale, sest ta ei tahtnud, et keegi teda nutmas näeks.

Peagi märkas õpetaja, et Siim oli pannud oma pea lauale. Ta arvas, et poiss on
haige, niisiis läks ta poisiga rääkima. Siimul oli piinlik koolis nutta ja ta püüdis
järele jätta. Kuid ta tundis end nii halvasti, et ei suutnud.

Ta palvetas vaikselt, nii et keegi ei kuuleks: „Taevane Isa, palun aita mul nutmine
lõpetada.”

Peagi oli Siim võimeline nutmise järele jätma. Ta ütles õpetajale, et tunneb end
paremini ja et tal oli hea päev.

Arutelu • Mis aitas Siimul end paremini tunda?

• Kuidas on palved sind aidanud?

Tegevus Selgitage, et teine põhjus, miks me palvetame, on paluda Taevase Isa abi.
Aitamaks lastel mõista mõningaid erilisi viise, kuidas nad saavad oma palvetes
abi paluda, laotage küsimustega paberid lauale või põrandale. Laske igal lapsel
valida üks paberitükk. Lugege ette iga küsimus ja laske lapsel, kes selle küsimu-
se tõmbas, vastata.

Aidake lastel mõista, et abi saamiseks Taevasel Isalt peame me kõigest väest
püüdma valida õige. Kui me siis abi saamiseks palvetame ja palume seda, mida
Taevane Isa teab, et see on meie jaoks parim, annab Ta meile, mida me palunud
oleme (vt 3 Nefi 18:20.)

Kokkuvõte

Arutelu • Mille eest me võiksime Taevast Isa meie tänases lõpupalves tänada?
(Võimalikud vastused: võimaluse eest tulla Algühingusse ja õppida rohkem
palvest.)

• Mida me võiksime meie tänases lõpupalves Taevase Isa käest paluda?

Tunnistus Tunnistage, kui tähtis on rääkida Taevase Isaga iga päev. Tuletage lastele meelde,
et me peaksime palvetama hommikul, õhtul ja millal iganes me vajame erilist abi
või tunneme erilist tänulikkust Taevase Isa vastu.

Innustage lapsi, et nad peaksid meeles palvetada sel nädalal igal hommikul ja õhtul.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Laske lastel valmistuda palveks, lugedes enne
palvet vaikselt laulu „A Prayer Song” vabatõlget ja tehes neid asju, mida laulu sõ-
nad neil teha käsivad. Tuletage neile meelde, et Taevane Isa kuulab ja et igaüks
ruumis palvetab, ehkki ainult üks inimene ütleb palve sõnu. Tuletage kõigile laste-
le meelde öelda palve lõpus „aamen”.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.
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1. Andke igale lapsele käsileht pealkirjaga „Ma palvetan aupaklikult”, mille leiate
õppetunni lõpust. Andke lastele rasvakriidid ja laske neil oma pildid ära värvida.
Innustage lapsi näitama oma pilte ja rääkima oma peredele, mida nad täna
palve kohta õppisid.

2. Aidake lastel lugeda laulu „We Bow Our Heads” (Children’s Songbook, lk 25)
esimese salmi eestikeelsest vabatõlkest “Me langetame pea”.

Me langetame pea (langeta pea) ja suleme silmad (sule silmad)
ja teeme väikese palve (pane käed kokku).
Me täname lahkelt meie Isa
õnnistuste eest, mis meil on (siruta käed välja).

3. Lugege laulu „I Pray in Faith” (Children’s Songbook, lk 14) teise salmi
vabatõlget “Ma usus palvetan”, et aidata lastele tuletada meelde asju,
mida nad peaksid palvetades ütlema.

Ma alustan öeldes: „Kallis Taevane Isa,”
ma tänan Teda mulle antud õnnistuste eest;
seejärel palun ma Temalt alandlikult, mida ma vajan,
Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

(© 1987 Janice Kapp Perry. Kasutatud autori loal.)

4. Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske neil joonistada
pilt, kus nad palvetavad. Nad võivad joonistada pildi perepalvest, isiklikust
palvest hommikul või õhtul, söögipalvest või mõnest teisest kohast ja ajast,
mil nad palvetavad.
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Errors on page 69

Short last line of paragraph 17 fixed by setting kerning to -4

Ma palvetan aupaklikult
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Eesmärk Inspireerida igat last aitama teistel õppida Jeesusest Kristusest.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Alma 17–19, 23.

2. Valmistuge lugema laulu „I Hope They Call Me on a Mission” (Children’s
Songbook, lk. 169) eestikeelset vabatõlget “Ma loodan, et nad kutsuvad mind
misjonile”.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Mormoni Raamat.
b. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
c. Pilt 2-17, Neli Moosia poega põlvitamas palves; pilt 2-18, Ammon õpetamas

kuningas Lamoonit.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te julgustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Kordamine Kommenteerige laste aupaklikkust ja palves kasutatud keelt. Tehke lühike
ülevaade eelmisest õppetunnist, et rõhutada palve tähtsust.

Misjonärid räägivad teistele Jeesusest Kristusest

Tähelepanu
koondav tegevus

Lugege koos lastega laulu „I Hope They Call Me on a Mission” vabatõlget
“Ma loodan, et nad kutsuvad mind misjonile”.

Ma loodan, et nad kutsuvad mind misjonile,
kui olen kasvanud pikemaks.
Ma loodan, et olen siis valmis
õpetama, kuulutama ja töötama, nagu misjonärid seda teevad.

Ma loodan, et saan jagada evangeeliumi
nendega, kes tahavad teada tõde.
Ma tahan olla misjonär
ning teenida ja aidata oma nooruses Issandat.

• Kas te tunnete mõnda misjonäri?

Laske lastel rääkida misjonäridest, keda nad tunnevad, nagu näiteks misjonil
teenivad pereliikmed või teie piirkonna misjonärid.

• Mida misjonärid teevad?

Selgitage, et selles õppetunnis õpivad lapsed viisidest, kuidas nad saavad
olla misjonärid, kui nad on lapsed.

Ma saan teistele rääkida
Jeesusest Kristusest

11
õppetund
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Pühakirja lugu Näidake lastele Mormoni Raamatut ja jutustage lugu Moosia poegadest, nagu 
on kirjas Alma 17:6–12. Selgitage, et igast kuningas Moosia pojast oleks võinud
saada järgmine kuningas, kuid nad kõik tahtsid selle asemel olla misjonärid. Nad
tahtsid õpetada laamanlasi, kes olid sel ajal väga pahelised. Moosia pojad taht-
sid, et igal inimesel oleks võimalus kuulda evangeeliumist. Selgitage, et kuna
laamanlased olid nii pahelised, oli Moosia poegadel ohtlik minna neid õpetama.

• Mis te arvate, kuidas valmistasid Moosia pojad ennast ette, enne kui nad läksid
laamanlasi õpetama?

Näidake pilti 2-17, Neli Moosia poega põlvitades palvetamas.

Selgitage, et Moosia pojad palvetasid ja palusid Taevasel Isal aidata neil olla
head misjonärid. Taevane Isa rääkis neile, et Ta vaatab nende järgi ja et nad saa-
vad õpetada paljusid inimesi (vt Alma 17:10-11). Lugege valjusti Alma 17:12.
Juhtige tähelepanu sellele, et palvetamise läbi said Moosia pojad julgust minna
laamanlasi õpetama.

Pühakirja lugu Selgitage, et Moosia pojad läksid kõik erinevatesse piirkondadesse õpetama.
Näidake pilti 2-18, Ammon õpetamas kuningas Lamoonit ja jutustage Alma
17:17–25 kirjas olev lugu. Selgitage, et Ammon, üks Moosia poegadest, hakkas
vabatahtlikult laamanlaste kuninga Lamooni teenijaks. Ammonile anti ülesandeks
hoolitseda kuninga lammaste eest. Ammon oli kuningas Lamooni parim teenija.
Ammon oli nii heaks eeskujuks, et kuningas Lamooni ja tema rahvas tahtsid
õppida evangeeliumist.

Selgitage, et Ammoni ja tema vendade töö tõttu ühinesid tuhanded laamanlased
kirikuga (vt Alma 23:5.)

Arutelu • Miks riskisid Ammon ja tema vennad oma eluga, et õpetada laamanlastele
evangeeliumi? (Evangeelium oli teinud nad õnnelikuks ja nad tahtsid seda teiste
inimestega jagada.)

• Mida Ammon tegi, mis aitas tal laamanlastele evangeeliumi õpetada? (Ta
palvetas abi saamiseks; ta töötas kõvasti; ta oli heaks eeskujuks.)

Me saame olla misjonärid

Selgitage, et üks võimalus, kuidas me saame olla misjonärid, on rääkida teistele
Jeesusest Kristusest. On tähtis, et igaüks õpiks Jeesusest ja Tema Kirikust.

Lugu Jutustage lugu lapsest, kes aitas teistel õppida Jeesusest Kristusest ja Tema
Kirikust. Soovi korral kasutage järgmist lugu:

Teedul oli mõnikord raskusi vaikonna konverentsil kuulamisega, sest talle tundus,
et enamik kõnesid oli mõeldud täiskasvanutele. Kuid kui Teet kuulis vaikonna ju-
hatajat ütlemas: „Lapsed, ka teie saate olla misjonärid,” kuulas ta ja hakkas mõt-
lema, kuidas tema saaks olla misjonär ja rääkida teistele Jeesusest.

Järgmisel päeval hommikust süües rääkis Teet oma vanematele kavatsusest teha
proua Murelile, nende naabrile, ettepanek õppida Kirikust. Teedu vanemate arva-
tes oli see hea mõte ning Teet läks proua Mureli poole ja küsis, kas ta sooviks
õppida Jeesusest ja Tema Kirikust. Proua Murel ütles, et ta sooviks küll ja peagi
õppis ta koos misjonäridega.

• Mis oleks juhtunud, kui Teet ei oleks proua Murelilt küsinud, kas ta soovib
õppida Jeesusest ja Tema Kirikust?
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Teedu ema ja isa järgisid Teedu eeskuju. Nad rääkisid Kirikust oma sõpradega ja
teiste inimestega, keda nad kohtasid. Mõned inimesed ei tahtnud Kirikust kuulda,
kuid mõned tahtsid ja mõned said ristitud. Kui proua Murel sai ristitud, tänas ta
Teetu, et ta oli aidanud tal õppida rohkem Päästjast.

Arutelu Juhtige Teedu näidet kasutades tähelepanu sellele, et lapsed saavad olla misjo-
närid ja rääkida teistele Jeesusest Kristusest ja Tema Kirikust.

• Kellele saaksite teie rääkida Jeesusest?

Aidake lastel mõelda inimestele, kellele nad võiksid rääkida Jeesusest, nagu näi-
teks sõbrad, naabrid ja sugulased, kes ei ole Kiriku liikmed või kes ei käi Kirikus.

Selgitage, et igaüks meist saab samuti olla misjonär, olles heaks eeskujuks, olles lah-
ke ja tähelepanelik teiste suhtes ja elades evangeeliumi järgi. Tuletage lastele meel-
de, et üheks viisiks, kuidas Ammon hea misjonär oli, oli heaks eeskujuks olemine.

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu lastest, kes olid misjonärid.

Ühel päeval koputasid kaks misjonäri ühele majauksele. Proua Jalakas avas uk-
se. Misjonärid ütlesid, et nad on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust.
Proua Jalakas kutsus misjonärid sisse ja ütles neile, et ta sooviks Kiriku kohta
rohkem teada saada. See tegi misjonärid väga õnnelikuks.

Proua Jalakas rääkis misjonäridele, et varem elas ta kõrvuti perega, kes kuulusid
sellesse Kirikusse. Ta ütles, et selle pere lapsed olid alati väga viisakad ja lahked.
Nad mängisid kõigiga õiglaselt ja kohtlesid teiste inimeste omandust austusega.
Proua Jalakas ütles, et ta tahaks saada rohkem teada Kirikust, mis õpetas neid
lapsi olema nii kenad naabrid.

• Kuidas olid proua Jalaka naabrilapsed misjonärid?

• Kuidas saate teie olla heaks eeskujuks oma naabritele ja sõpradele?

Näitlemine Selgitage lastele, et nad hakkavad näitlema mitmeid olukordi, kus nad saavad ol-
la misjonärid, olles lahked ja hoolivad.

Laske lastel kuulata olukorra kirjeldust ja valige siis lapsed, kes näitlevad, mida
nad selles olukorras teeksid. Andke igale lapsele võimalus osaleda vähemalt
ühes olukorras. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

1. olukord (osaleb kolm last)

Te kõnnite kahekesi tänaval. Te näete, kuidas väike laps hakkab ronima väga suu-
re puu otsa. Te teate, et see on lapse jaoks ohtlik.

• Mida teie teeksite?

2. olukord (osaleb kaks last)

Te näete naabrit, kellel on käes suured poekotid. Üks kott läheb katki ja apelsinid
veerevad kõikjale laiali.

• Mida teie teeksite?

3. olukord (osaleb kolm või enam last)

Te mängite oma sõpradega. Üks laps, kes on äsja lähedusse kolinud, soovib
teiega ühineda.

• Mida teie teeksite?
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4. olukord (osaleb neli või enam last)

Uus perekond kolib teie naabrusesse. Nad ei ole Kiriku liikmed. Te arvate, et 
nende lastele võiks meeldida järgmisel nädalal Algühingu üritusel osalemine.

• Mida teie teeksite?

Pärast näitlemist tänage lapsi selle eest, et nad olid head misjonärid.

Kokkuvõte

VÕ plakat Viidake VÕ plakatile või laske lastel vaadata oma VÕ sõrmust. Rääkige lastele, et
olles misjonärid, valivad nad õige ja järgivad Jeesust Kristust. Laske lastel korrata
plakatil olevaid sõnu (või rääkida, mida tähendavad sõrmusel olevad initsiaalid).

Tunnistus Kiitke lapsi selle eest, et nad tahavad olla head misjonärid. Tunnistage, kui tähtis
on õpetada igale inimesele Jeesusest Kristusest ja Tema Kirikust. Jeesusest ja
Tema Kirikust õppimine teeb meid õnnelikuks.

Aidake igal lapsel mõelda üks viis, kuidas ta saab algaval nädalal olla misjonär.
Need ideed ei pea olema keerukad või laiahaardelised. Tuletage lastele meelde,
et nad saavad olla misjonärid, olles sõbralikud ja aidates teisi, aga ka kutsudes
inimesi Kiriku kohta rohkem teada saama.

Innustage lapsi rääkima oma peredega viisidest, kuidas olla misjonär.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Algühingu juhataja nõusolekul kutsuge teie piirkonnas teenivad misjonärid või
hiljuti koju tagasi pöördunud misjonär külastama teie tunni lõpuminuteid ja
rääkima lastele, mida nad saavad teha, et olla praegu misjonärid.

2. Rääkige lastele ajast, mil misjonärid aitasid teil või kui teil oli võimalus aidata
kellelgi teisel õppida Jeesusest Kristusest ja Tema Kirikust. Rääkige neile,
kuidas see kogemus teid ennast tundma pani.

3. Laske lastel joonistada endast pilte misjonäridena. Allkirjastage iga pilt
alljärgnevalt:

(Lapse nimi)
Misjonär

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kirik

4. Lugege laulu „I Want to Be a Missionary Now” (Children’s Songbook, lk 168)
esimese salmi eestikeelset vabatõlget “Ma tahan olla misjonär nüüd” ning
samuti laulude „The Things I Do” (Children’s Songbook, lk 170 või „We’ll Bring
the World His Truth” (Children’s Songbook, lk 172) eestikeelseid vabatõlkeid
“Asjad, mida ma teen” ja “Me toome maailma Tema tõe”.

Ma tahan olla misjonär nüüd

Ma tahan olla misjonär nüüd.
Ma ei taha oodata, kuni suureks saan.
Tahan jagada evangeeliumi, kui olen veel väike,
sest mul on oma tunnistus.
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Asjad, mida ma teen

Olen liiga väike, et minna võõrsile
õpetama ja kuulutama Jumala Sõna,
kuid ma saan näidata, et ma tean, et see on tõsi,
üsna lihtsalt asjade kaudu, mida ma teen.

Me toome maailma Tema tõe

Nagu muistne Nefi, oleme sündinud me
headest vanematest, kes Issandat armastavad.
Meile on õpetatud ja me mõistame,
et nagu Issand käsib, peame tegema me.

Refrään:
Kui Heelamani armee me oleme.
Meid õpetatud nooruses.
Ja meist saavad Issanda misjonärid,
et tuua maailmale Tema tõde.

(© 1983 Janice Kapp Perry. Kasutatud autori loal.)
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Eesmärk Suurendada iga lapse soovi saada ristitud ja anda lastele arusaam, kuidas
valmistuda ristimiseks.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 3:13–17 ja Õpetus ja Lepingud 20:72–74.
Vaadake samuti Johannese 1:25–34 ja „Evangeeliumi alused” (31129 124),
15. peatükk.

2. Võimaluse korral paluge Algühingu muusikajuhil lasta lastel lugeda Algühingu
algus- või lõpuosas laulu „Baptism” (Children’s Songbook, lk 100) eestikeelset
vabatõlget „Ristimine”.

3. Muretsege piisavalt suur tükk paksemat paberit, et katta kinni pilt 2-19, Ristija
Johannes ristib Jeesust. Lõigake paber nii mitmeks väikeseks tükiks, kui mitu
last teie klassis on. Asetage paberitükid pildile, nii et pilti pole näha.

4. Valmistage paksemast paberist kuus suurt jalajälge.

5. Tehke igale lapsele koopia õppetunni lõpus olevast joonistusest või kopeerige
see käsitsi.

6. Valmistuge rääkima lähemalt oma ristimisest, nagu näiteks, kes teid ristis ja kus te
saite ristitud, ning rääkige lühidalt, millised on teie tunded ristitud saamise kohta.
Kui teid ristiti lapsena, võite soovi korral võtta kaasa oma pildi sellest east.

7. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Kleeplint või mingi teine kleepimisvahend.
c. Pilt 2-19, Ristija Johannes ristib Jeesust (Kunstitööd evangeeliumist 208;

62133; pilt 2-20, Poiss saab ristitud (62018).

8. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus vanemate laste õpetajatele: Täiendavad tegevused 5, 6 ja 7 on spetsiaal-
selt kavandatud vanemate laste jaoks, kes saavad varsti ristitud.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te julgustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Jeesus Kristus sai ristitud

Tähelepanu
koondav tegevus

Asetage välja kinnikaetud pilt „Ristija Johannes ristib Jeesust”. Rääkige lastele, et
paberi all oleval pildil on kaks tähtsat inimest. Paluge lastel arvata, kes need ini-
mesed on, kuid öelge, et nad midagi kõvasti ei ütleks, kuni kogu pilt on nähtav.
Paluge igal lapsel võtta kinnikaetud pildilt ära üks paberitükk korraga.

Ma saan valmistuda
ristimiseks
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Kui kõik paberitükid on ära võetud, küsige:

• Kes on pildil olevad inimesed?

• Mida nad teevad?

Pühakirja lugu Jutustage lugu Jeesuse Kristuse ristimisest, nagu see on kirjas Matteuse
3:13–17. Selgitage, et Ristija Johannes oli üllatunud, kui Jeesus palus saada risti-
tud. Johannes teadis, et Jeesus polnud kunagi pattu teinud, seepärast arvas ta,
et Jeesust ei ole vaja ristida. Kuid Jeesus ütles Johannesele, et saada ristitud on
käsk Taevaselt Isalt, ja Ta tahtis kuuletuda kõikidele Taevase Isa käskudele.

Juhtige tähelepanu pildil olevale jõele ja selgitage, et Johannes ristis Jeesuse
Jordani jões. Johannes ristis Jeesuse vee alla kastmise läbi. „Vee alla kastmine”
tähendab, et ollakse üleni veega kaetud.

Lugege valjusti Matteuse 3:17 ja selgitage, et need on Taevase Isa sõnad.
Rääkige lastele, et Taevane Isa rõõmustab samuti, kui meie saame ristitud.

Mäng Mängige lastega mängu „Puuduvad sõnad”. Lugege alljärgnevaid lauseid, jättes
allakriipsutatud sõnad ütlemata. Paluge lastel täita lüngad sobivate sõnadega.
Kui mõni laps vastust ei mäleta, küsige järgmise lapse käest, kuni antakse õige
vastus (ärge pange last, kes ei oska küsimusele vastata, piinlikku olukorda.)
Jätkake, kuni iga laps on küsimusele õigesti vastanud, vajadusel aidake lapsi.
Vajadusel esitage küsimusi kaks korda.

1. Jeesus Kristus ristiti Ristija Johannese poolt.

2. Jeesus ristiti Jordani jões.

3. Jeesus sai ristitud, et kuuletuda Taevase Isa käsule (õpetusele).

4. Kui Jeesus sai ristitud, oli Ta üleni veega kaetud.

5. Pärast Jeesuse ristimist kuulsid Tema ja Johannes Taevase Isa häält.

6. Kui me oleme kaheksa-aastased, võime me Jeesuse eeskuju järgida ja
saada ristitud.

Me saame järgida Jeesuse Kristuse eeskuju, saades ristitud

Õpetaja ettekanne Rääkige lastele, et kui nad on kaheksa aastat vanad, võivad nad saada ristitud.
Praegu peaksid nad valmistuma selleks, kui nad saavad kaheksa aastat vanaks
ja võivad saada ristitud.

Selgitage, et kui me saame ristitud, teeme me lepingu (anname lubaduse)
Taevase Isaga. Me lubame kuuletuda Tema käskudele, andestada teistele ja järgi-
da Jeesust Kristust. Vastutasuks võtab Ta meid Kirikusse vastu ja lubab meid ju-
hatada ja aidata.

Rääkige klassile oma ristimisest. Võite mainida, kus te saite ristitud (näiteks kas
basseinis või jões), kes teid ristis ja kes olid seal teie ristimist vaatamas. Kui teid
ristiti lapsena, näidake oma pilti sellest east. Jagage nendega oma tundeid, mis
teil ristitud saamise kohta olid, nagu elevus või soov olla Kiriku liige.

Rääkige lastele, et ühel päeval võivad ka nemad saada ristitud, nagu sai Jeesus
Kristus ja nagu olete seda teie.

Lugu Jutustage lugu lapsest, kes sai ristitud. Soovi korral kasutage järgmist lugu:

Marko perekond ühines Kirikuga kui ta oli seitsmeaastane. Perekonnas said kõik
peale Marko ristitud. Tema ei olnud veel piisavalt vana. Marko oli väga pettunud,
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et tema ei võinud saada koos oma perega ristitud, kuid tema ema ütles talle, et
varsti on ta piisavalt vana, et saada ristitud ja et kuni ta ootab, peaks ta kasutama
aega selleks valmistumiseks.

• Kuidas saaks Marko ristimiseks valmistuda?

Järgneva aasta jooksul püüdis Marko kõigest väest valida õige ja teha, mida
Jeesus tahab, et ta teeks. Lõpuks sai Marko kaheksa-aastaseks. Ta riietus üleni
valgesse ja tema isa ristis teda. Kui Marko isa tõstis ta veest välja, oli Marko väga
rõõmus, et ta sai ristitud vette kastmise läbi nagu Jeesus. Ta oli õnnelik, et on
Jeesuse Kiriku liige.

Me saame praegu ristimiseks valmistuda 

Tegevus
jalajälgedega

Näidake pilti 2-20, Poiss saab ristitud, ja võimaluse korral kinnitage pilt
klassiruumi uksele.

• Kuidas järgib see laps Jeesuse eeskuju?

Tuletage lastele meelde, et praegu saavad nad ristimiseks valmistuda. Näidake
paberist jalajälgi ja koopiat kuuest joonistusest õppetunni lõpus. Rääkige lastele,
et joonistused kujutavad samme, mis juhatavad neid ristimisele. Arutage igat illust-
reeritud sammu, küsides allpool toodud küsimusi. Pärast iga sammu arutamist
laske lapsel panna jalajälg põrandale, moodustades teeraja ristimispildi juurde.

1. Uskuge Jeesusesse Kristusesse ja Taevasesse Isasse ning õppige Neist.

• Miks me peaksime õppima Jeesuse Kristuse ja Taevase Isa kohta?

• Kus me saame nende kohta õppida?

2. Palvetage Taevase Isa poole.

• Kuidas võib palvetamine aidata meil ristimiseks valmistuda?

3. Olge andestavad ja armastage teisi.

• Mis juhtub, kui me andestame?

• Kuidas me saame teistele oma armastust näidata?

4. Valige iga päev õige.

• Millised on mõned viisid, kuidas me saame valida õige?

5. Lugege või kuulake pühakirja lugusid.

• Kuidas on pühakirjade uurimine teid aidanud?

6. Saage kaheksa-aastaseks.

• Mida te saate enne kaheksa-aastaseks saamist teha, et ristimiseks
valmistuda?

Pärast kõikide jalajälgede asetamist põrandale laske lastel kordamööda jalajälge-
dele astudes läbi klassiruumi ristimispildini minna. Aidake lastel igale jalajäljele
astudes kirjeldada, kuidas nad ristimiseks valmistuvad.

Kokkuvõte

Käsileht Andke igale lapsele kojuviimiseks koopia kuue pildiga joonistusest. Kirjutage või
laske lastel kirjutada oma nimi oma käsilehtedele.
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Tunnistus Tunnistage lastele ristimise tähtsusest. Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa
rõõmustab, kui meie saame ristitud.

Soovitage lastel kasutada joonistega lehte, et rääkida oma perekondadele, mida
nad ristimise kohta õppisid. Innustage igat last valmistuma ristimiseks, järgides
kuut joonistega illustreeritud sammu.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Kui lapsed on valmis klassist lahkuma, laske neil taas minna mööda jalajälgi klas-
siruumist välja.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Joonistage iga lapse jaoks paberitükile jalajälg. Kirjutage igale jalajäljele „Ma
järgin Jeesust Kristust”. Laske lastel jalajäljed värvida või kaunistada.

2. Kui hoones, kus te kogunete, on ristimisbassein, korraldage nii, et saate viia
lapsed seda vaatama.

3. Lugege laulu “I Like My Birthdays” (Children’s Songbook, lk 104) eestikeelset
vabatõlget “Mulle meeldivad mu sünnipäevad”. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

4. Lugege laulu „Baptism” (Children’s Songbook, lk 100) eestikeelset vabatõlget
„Ristimine” või laulu „When Jesus Christ Was Baptized” (Children’s Songbook,
lk 102) vabatõlget “Kui Jeesus Kristus ristitud sai”. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

Kui Jeesus Kristus ristitud sai

Kui Jeesus Kristus ristitud sai
Jordani jõe vees,
olid armastuses seal kohal
Jumaluse kolm liiget.
Rääkis taevast Isa
kui Jeesus Kristus ristitud sai;
ja laskus alla Püha Vaim
nii vaikselt nagu tuvi.

Ja nüüd, kus ristitud ma saan,
järgin Tema eeskuju ma —
saa ristitud vette kastmise läbi
pühal preesterluse väel.
Seejärel saan ma
Taevase Isa kuningriigi liikmeks
ja mul on Püha Vaim
iga tund mind juhtimas.

5. Asetage välja pilt 2-20, Poiss saab ristitud; pildi 2-19, Ristija Johannes ristib
Jeesust, kõrvale. Korrake lastega, mida nad teavad ristitud saamisest. Aidake
neil mõista, et ristimine on eriline kogemus, mida oodata. See on üks
tähtsamaid asju, mida nad kunagi teevad. Arutage järgnevaid punkte:
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a. Kui me saame ristitud, saavad meist Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku liikmed. (Kui väiksemad lapsed on mures, et nad ei ole Kiriku liikmed,
kinnitage neile, et alla kaheksa-aastaseid lapsi võidakse lugeda liikmeteks.
Niipea kui nad saavad kaheksa-aastaseks, peavad nad saama ristitud, et
saada Kiriku ametlikeks liikmeteks.)

b. Me peame olema vähemalt kaheksa aastat vanad, et saada ristitud.
c. Koguduse juhataja või piiskop kohtub meiega, et rääkida meie ristimisest.
d. Me kanname valgeid riideid, kui me saame ristitud (viidake pildile 2-20.)
e. Meid ristitakse vee alla kastmise läbi nii, et oleme üleni veega kaetud.

(Veenduge, et lapsed mõistavad, et nad on vee all vaid sekundi või paar, et
vesi ei ole väga sügav ja et inimene, kes neid ristib, hoiab neid kindlalt.)

f. Meid ristiv inimene peab olema preester ja hoidma Melkisedeki Preesterlust.
g. Meid ristitakse samamoodi, nagu ristiti Jeesust. Tema andis meile eeskuju.

6. Algühingu juhataja nõusolekul kutsuge preesterluse hoidja lastele rääkima, mis
leiab aset, kui nad saavad ristitud. Laske tal selgitada, kuidas laps ja inimene,
kes ristib, seisavad ja kuidas nad käsi hoiavad. Laske tal selgitada, et inimene,
kes ristib, paneb lapse õrnalt vee alla ja toob ta kiiresti tagasi välja. Tuletage
lastele meelde, et kui nad sel viisil ristitakse, on nad ristitud, nagu Jeesus sai
ristitud.

Koguduse juhataja või piiskopi nõusolekul võib preesterluse hoidja klassiruu-
mis näidata, kuidas ristitakse. (Preesterluse hoidja ei peaks demonstratsiooni
ajal ütlema ristimispalvet.)

7. Selgitage, et ristimispalve on üks palvetest, mis peab olema öeldud iga kord
täpselt ühte moodi. Jeesus Kristus avaldas selle palve sõnad pühakirjades.
Lugege valjusti Õpetus ja Lepingud 20:73 (alates „Olles volitatud”).
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61

Eesmärk Aidata lastel mõista, et pärast seda kui nad on ristitud, saavad nad abiks Püha
Vaimu anni.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Õpetus ja Lepingud 49:13–14, 130:22 ning 1. ja 4.
usuartiklit. Vaadake samuti Moroni 10:5; Õpetus ja Lepingud 9:8–9; 85:6
ning „Evangeeliumi alused” (31129 124), 16. peatükk.

2. Valmistage tugevast paberist järgnevad „küsimuste lilled”:

Kes? Mis? Miks? Millal? Kus?

Kinnitage lilled umbes kümne kuni viieteistkümne sentimeetri pikkuste väikeste
pulgakeste otsa ja pange nad vaasi või purki.

3. Valmistuge laulma laulu „Mu Isa elab, tean” (Kiriku lauluraamat, lk 59) või
lugema selle sõnu. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Õpetus ja Lepingud.
b. Pilt 2-19, Ristija Johannes ristib Jeesust (Kunstitööd evangeeliumist 208;

62133).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te julgustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me võime saada Püha Vaimu anni

Tähelepanu
koondav tegevus

Asetage välja pilt 2-19, Ristija Johannes ristib Jeesust. Tehke eelmise nädala
õppetunnist ülevaade, lastes igal lapsel valida üks küsimuse lill. Küsige Jeesuse
Kristuse ristimise kohta küsimus, mis algab lillel oleva sõnaga. Kui laps, kes lille
valis, ei oska küsimusele vastata, laske ülejäänud klassil teda aidata (olge ette-
vaatlik, et te ei valmistaks piinlikkust lapsele, kes vastust ei tea).

Võimalikud küsimused:

• Kes ristis Jeesuse Kristuse? (Ristija Johannes.)

Püha Vaimu and 
saab mind aidata
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• Kus Jeesus ristiti? (Jordani jões.)

• Mis on vee alla kastmine? (Üleni veega kaetud olemine.)

• Miks Jeesus ristitud sai? (Et kuuletuda Taevase Isa käsule ja anda meile
eeskuju.)

• Millal meie võime saada ristitud? (Kui me oleme kaheksa-aastased.)

Õpetaja ettekanne Laske lastel teile öelda, kes on need kaks inimest pildil 2-19.

• Kelle häält kuulsid Jeesus Kristus ja Ristija Johannes pärast seda, kui Jeesus
sai ristitud?

Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa vaatas Jeesuse ristimist ja oli rõõmus, et
Jeesus sai ristitud. Rääkige lastele, et Jeesuse ristimisel oli teinegi eriline isik. See
isik aitab Taevast Isa ja Jeesust. Teda kutsutakse Pühaks Vaimuks.

Usuartikkel Laske lastel püsti tõusta ja korrata koos teiega esimest usuartiklit.

Pühakirjakoht Selgitage, et Püha Vaim on nagu Taevane Isa ja Jeesus Kristus, sest ta armastab
meid ja tahab meid aidata. Kuid Pühal Vaimul ei ole lihast ja luust keha, nagu on
Taevasel Isal ja Jeesusel. Lugege valjusti Õpetus ja Lepingud 130:22, lõpetades sõ-
naga „vaimisik”. Selgitage, et me ei näe Püha Vaimu, kuid ta võib aidata meil teha,
mis on õige. Kui me valime õige, tekitab ta meie sisemuses sooja, õnneliku tunde.

Pühakirjakoht Rääkige lastele, et pärast seda kui nad saavad ristitud, annavad mehed, kellel
on Melkisedeki Preesterlus, neile kaks suurt õnnistust. Lugege valjusti Õpetus ja
Lepingud 49:14 ja rääkige lastele, et see pühakirjakoht räägib meile, milline on
üks nendest õnnistustest. Selgitage, et sõnad „kes seda teeb” viitavad igale ini-
mesele, kes on ristitud.

Usuartikkel Aidake lastel õppida pähe osa neljandast usuartiklist: „Me usume ... käte peale
panemi[sse] Püha Vaimu anni andmiseks.” Rääkige lastele, et Püha Vaimu and
on üks suurimaid õnnistusi, mille me võime peale ristimist saada.

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kui meil on Püha Vaimu and, aitab Püha Vaim meil teada, millised
asjad on tõesed ja õiged. Püha Vaim võib meid aidata isegi enne, kui me saame
ristitud ja kinnitatud, kuid pärast selle anni saamist võib Püha Vaim olla meie pi-
devaks kaaslaseks. See tähendab, et niikaua kui me püüame teha, mis on õige,
võib tema mõju olla alati koos meiega.

Meid võidakse kinnitada Kiriku liikmeteks

Õpetaja ettekanne Selgitage, et teine õnnistus, mille me peale ristimist saame, on kinnitamine Viimse
Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks. Seda kutsutakse kinnitamiseks.
Laske lastel paar korda valjusti öelda sõna „kinnitamine”.

Piltidega lugu Jutustage õppetunni lõpust lugu „Riina kinnitamine.” Laske lastel koguneda teie
ümber, et nad näeksid pilte, kui te lugu jutustate.

Arutelu Pärast loo jutustamist esitage järgmisi küsimusi:

• Mis Riinale anti? (Püha Vaimu and.)

• Kes ütles palve, et seda talle anda? (Tema isa.)

• Milline volitus on Riina isal? (Melkisedeki Preesterlus.)

• Mis te arvate, mis oli see Riina soe tunne? (Püha Vaimu mõju.)

Laske lastel lugu ümber jutustada. Paluge iga pildi kohta jutustada erineval lapsel.
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Püha Vaim aitab meil teada, mis on õige

Õpetaja ettekanne Selgitage, et Püha Vaim võib aidata meil teada, et Kirik on tõsi. Mõnikord oleme
me nii õnnelikud ja tänulikud, et tahame teistele rääkida, mida me tunneme. Seda
juhtub sageli, kui me jagame oma tunnistust paastu- ja tunnistustekoosolekul.

• Kas te olete kunagi tunnistanud paastu- ja tunnistustekoosolekul?

Kui keegi lastest on oma tunnistust jaganud, laske neil rääkida, mida nad tundsid.

Selgitage, et mõned inimesed isegi nutavad veidi, kui nad on Püha Vaimuga täi-
detud. Need ei ole kurbuse pisarad, need on õnne pisarad. Rääkige lastele, et
mõnikord on neil tunnistustekoosoleku ajal, palvet tehes, pühakirju lugedes või
Kirikus kuulates soe, rahulik tunne. See rahulik tunne on Püha Vaimu sosistus,
andes neile teada, et need asjad on tõesed ja õiged.

Laul Laulge koos lastega laulu „Mu Isa elab, tean” või lugege selle sõnu.

Selgitage, et „Vaim”, mida selles laulus mainitakse, on Püha Vaim. Püha Vaim
aitab meil teada, et Taevane Isa on tõeline ja et Ta armastab meid.

Püha Vaim võib meid juhatada ja hoiatada

Lugu ja arutelu Jutustage oma sõnadega lugu Sara Jane Jenne Cannonist. Paluge lastel kuulata,
et teada saada, mida Püha Vaim talle sosistas.

Sara Jane oli teerajajast tüdruk Ameerikas, kes kõndis ammu aega tagasi üle
kõnnumaa, et leida uus kodu. Pärast Utah’sse jõudmist elas ta oma tädiga ühes
lõpetamata majas. Maja seinte kohale oli tõmmatud presentriidest katus, mida
hoidsid paigal igasse nurka kinnitatud suured kivid.

Ühel päeval oli Sara Jane kodus õmblemas, kui ta kuulis häält ütlemas: „Mine kii-
resti eemale.” Ligidal ei olnud ühtegi inimest, kuid Sara Jane liikus ruumi teise ot-
sa. Kohe pärast tema lahkumist kukkus ruumi üks katust kooshoidvatest kividest.
Kui Sara Jane ei oleks kohalt liikunud, oleks kivi võinud teda tabada. (Vt „Move
Away Quickly”, raamatus „Remarkable Stories from the Lives of Latter-day Saint
Women”, koost. Leon R. Hartshorn, 2. kd. [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1973–1975], 2. kd, lk 34.)

• Kes rääkis Sara Jane’iga?

• Mida Püha Vaim talle ütles?

• Mida Sara Jane tegi?

• Mis oleks võinud juhtuda, kui Sara Jane ei oleks seda kuulda võtnud?

Tuletage lastele meelde, et Püha Vaim ei räägi alati häälega, mida me võime
kuulda. Sageli annab ta meile tunde, mida me peaksime tegema.

Kokkuvõte

Ülevaatlik tegevus Paluge lastel rääkida, mida nad teavad Pühast Vaimust. Soovi korral kasutage üle-
vaate tegemiseks taas küsimuste lilli. Te võite kasutada näiteks järgmisi küsimusi:

• Mis on see hinnaline and, mille te võite saada peale ristitud saamist? (Püha
Vaimu and.)

• Kes on Püha Vaim? (Olend, kes aitab Jeesust ja Taevast Isa; vaim; keegi, kes
võib meid lohutada ja aidata.)
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• Millal meile antakse Püha Vaimu and? (Pärast meie ristimist, kui meid
kinnitatakse Kiriku liikmeteks.)

• Kus me võime tunda Püha Vaimu ergutusi? (Oma südames ja meeles.)
Vastused nagu „kodus”, „Kirikus” või „kus iganes me oleme, kui me valime
õige” sobivad samuti.

• Miks saatis Taevane Isa Püha Vaimu meie juurde? (Et meid aidata ja lohutada;
juhtida ja hoiatada; rääkida meile, mis on tõsi; anda meile armastuse ja rahu
tundeid.)

Tunnistus Rääkige lastele oma tunnetest seoses Püha Vaimuga ja kuidas ta teid aitab ja ju-
hib. Soovi korral jutustage isiklikust kogemusest, kus Püha Vaim andis teile tun-
nistust või aitas teid.

Innustage lapsi valima õige, nii et Püha Vaim võiks alati olla koos nendega.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Võtke kaasa midagi, mis te kunagi kingitusena saite, kuid mis pole enam
kasutuskõlblik, sest see on katki, ära kantud või ära kasutatud, nagu näiteks
katkine lauanõu, vana riietusese või tühi toiduaine karp.

Näidake lastele kingitust, mis pole enam kasutuskõlblik. Rääkige neile kingituse
kohta midagi huvitavat, nagu näiteks kes selle teile andis ja millal või miks see
teile anti. Aidake lastel mõista, et isegi kui see kingitus oli kunagi teie jaoks tähtis,
ei ole see enam kasutuskõlblik, sest see on katki, ära kantud või ära kasutatud.

Selgitage, et kui te saite ristitud ja kinnitatud, saite te erilist laadi kingituse. See
on väga hinnaline kingitus, midagi, mida ei saa ära kanda või ära kasutada. See
hindamatu kingitus muutub veelgi hinnalisemaks, kui seda kasutatakse.

• Mis kingitus see on?

Kui lapsed on ära arvanud (või te olete neile öelnud), et see kingitus on Püha
Vaimu and, rääkige neile, et elu jooksul saavad nad palju kingitusi, kuid Püha
Vaimu and on kõige hinnalisem kingitus, mille nad saavad siin maa peal olles.

2. Lugege laulu „The Still Small Voice“ (Children’s Songbook, lk 106) eestikeelset
vabatõlget “Vaikne tasane hääl”.

Vaikse tasase hääle kaudu Vaim räägib minuga,
et juhtida mind, mind päästa kurjusest, mida võin näha.
Kui püüan teha, mis on õige, ta juhib mind läbi öö,
mind juhatab, kaitseb ja annab mu hingele oma valgust.

Laulu viimase osa lugemisel tehke alljärgnevaid liigutusi:

Kuulake, kuulake (pange käsi kõrva juurde).
Püha Vaim sosistab (pange nimetissõrm huulte peale).
Kuulake, kuulake (pange käsi kõrva juurde)
seda vaikset tasast häält (käsi südame kohale).

3. Mängige lastega järgmist vaikset mängu, et näidata, et neid võib juhtida vaikne,
tasane hääl:
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Näidake lastele väikest asja, mille te mängu käigus ära peidate. Laske ühel
lapsel hetkeks grupist lahkuda, kuni te asja ära peidate. Kui laps tagasi tuleb,
selgitage, et ta peab hoolega kuulama, et asja üles leida. Kasutage vaikset he-
li, nagu näiteks kerge koputus pliiatsiga, õrn käteplaksutus või laulu ümisemi-
ne, et näidata lapsele, mis suunas minna peidetud asja otsima. Koputage
õrnalt, kuni laps vaatab õiges suunas. Kui laps liigub peidupaigale lähemale,
koputage kiiremini (või ümisege kõvemini), kuni asi on leitud. Korrake tegevust
nii palju kui soovite, andes teisele lapsele võimalus asja otsida.

Selgitage lastele, et nad võivad oma elus olla juhitud, kuulates Püha Vaimu
vaikset, tasast häält. Tuletage neile meelde, et Püha Vaim ei räägi alati valjusti.
Mõnikord annab ta meile mõtted või tunded, nagu näiteks soe tunne, kui te
teete midagi õiget, või halb tunne, kui te teete (või tahate teha) midagi valet.
Me peame hoolega tähele panema, et teada, mida Püha Vaim ütleb, et me
teeksime.

4. Aidake igal lapsel joonistada paberile erinevat värvi rasvakriidiga oma mõlema
käe piirjooned. Laske kätel veidi teineteisega kattuda, kujutades käte peale
panemist Püha Vaimu anni andmiseks. Kirjutage iga pildi alla lapse nimi.

5. Lugege laulu „The Holy Ghost” (Children’s Songbook, lk 105) eestikeelset vabatõlget
„Püha Vaim” või laulu „I Like My Birthdays” (Children’s Songbook, lk 104) vabatõlget
„Mulle meeldivad mu sünnipäevad”. Nende laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.
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Riina kinnitamine

Riina jaoks on see eriline päev. Ta on
saanud just ristitud. Nüüd kinnitatakse
ta Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse
Kiriku liikmeks ja talle antakse Püha
Vaimu and. (Soovi korral selgitage
lastele, et kuigi Riinat ristib ja kinnitab
tema isa, võib neid talitusi läbi viia iga
vääriline Melkisedeki Preesterluse
hoidja.)

Kui Riina isa ta veest välja aitab, on
ema tal kuivade riietega vastas. Tema
märjad juuksed on peagi kenasti kam-
mitud ning ta naeratab ja on õnnelik!

Kui Riina on valmis, tuleb ta tagasi
oma perekonna ja sõprade juurde, kes
seni ootasid. Ta läheb koos oma isaga
ruumi eesosas oleva tooli juurde.
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Piiskop [koguduse juhataja] palub
meestel, keda Riina on valinud, tulla ja
ringi seista. Riina on palunud oma isa,
vanaisa, onu ja koduõpetajaid. Kõigil
neil meestel on Melkisedeki Preesterlus.

Riina langetab pea ja suleb silmad.
Mehed panevad oma käed tema pea
peale, tema isa ütleb tema nime,
kinnitab ta Kiriku liikmeks ja annab
talle Püha Vaimu anni.

Pärast kinnitamist surub Riina ringis
olevate meestega kätt ja nad õnnitle-
vad teda. Riina tunneb imelist sooja
tunnet ja ta teab, et ta on valinud õige.
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68

Eesmärk Aidata lastel mõista, et nad võivad valida õige, nagu tegi Jeesus Kristus, kui
Saatan Teda ahvatleda püüdis.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 4:1–11.

2. Valmistage paksust papist või samalaadsest materjalist lihtne kroon, nagu
allpool näidatud:

3. Tehke paksule paberile või papile koopia „Vali õige” mängulauast või kopeerige
see käsitsi (leiate selle õppetunni lõpust).

4. Kirjutage mängu küsimused (leheküljelt 71–72) eraldi paberitükkidele ja pange
need väikese koti või millegi muu sisse.

5. Valmistuge laulma esimest salmi laulust „Õieti tee, sammu tõe teel” (Kiriku
lauluraamat, lk 64–65) või lugema selle salmi sõnu. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

6. Valikuline: Tehke koopia vanem Pinegar’i kirjast ja pange see ümbrikusse.

7. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Mõned kivid.
c. Kaks erinevat kuju või värvi nööpi või teised väikesed asjad, mida saab

kasutada nuppudena „Vali õige” kordamise mängus.
d. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
e. Pilt 2-21, Vanem Rex D. Pinegar; pilt 2-22, Muistsel ajal kasutusel olnud

tempel (Kunstitööd evangeeliumist 118, 62300).

8. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me saame teha endi jaoks valikuid

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake „Vali õige” mängulauda ja paluge lastel teraselt õppetundi kuulata, et
nad oleksid valmis vastama mängus esinevatele küsimustele.

Arutelu • Kas keegi on kunagi nõudnud, et te näitaksite, et julgete mõnda asja teha?

Julge valida õige14
õppetund
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Laske lastel rääkida olukordadest, kui keegi on nõudnud, et nad näitaksid, et jul-
gevad mõnda asja teha.

Kiri Rääkige lastele, et teil on neile kiri Kiriku üldjuhilt, vanem Rex D. Pinegar’ilt.
Selgitage, et ta räägib kogemusest, mis tal oli ühe väljakutsega, kui ta oli
seitsmeaastane. Näidake pilti 2-21, Vanem Rex D. Pinegar ja lugege kiri ette
või rääkige sellest. (Kui te tegite kirjast koopia ja panite selle ümbrikusse,
lugege käsiraamatus oleva kirja asemel seda.)

„Mu kallid sõbrad!

„Ma esitan sulle väljakutse!” on sõnad, mida poisid ja tüdrukud kuulevad tihti oma
sõpradelt, kes tahavad, et te tõestaksite neile, et te olete julged, tugevad või kart-
matud. Nad võivad paluda teil teha midagi sellist, mida teie vanemad või õpetajad
on käskinud teil mitte teha — midagi, mida te teate, et on vale teha. Ma olen õppi-
nud, et kui me teeme midagi sellist, mida me teame, et see on vale, näitame me
pigem nõrkust, mitte tugevust. Inimene näitab tõelist vaprust ja tugevust ainult siis,
kui tal on julgust teha seda, mis on õige.

Ükskord kui ma olin umbes seitsmeaastane, oli mul semu, kes mulle väga meel-
dis. Me tulime sageli koolist koos koju… Me rääkisime julgusest ja valmisolekust
teha mitmeid asju.

Mõnikord esitasime me teineteisele väljakutseid hüpata üle kraavi või ronida puu
otsa, lihtsalt tõestamaks, et me oleme julged või et me võime teha asju, mida me
olime näinud vanemaid poisse ja tüdrukuid tegemas.

Kui me ühel päeval minu poole tulime, seisime me teepervel ja rääkisime sellest,
kes oli kooli kiireim jooksja… Kuna ma kangesti rõhutasin, et ma jooksen kiiremini
kui minu sõber, pöördus ta minu poole ja ütles: „Kui sa nii kiire oled, siis ma esi-
tan sulle väljakutse joosta üle tee enne, kui see auto siia jõuab!”

Ma vaatasin teele ja nägin veidi maad eemal autot. Sõnagi lausumata sööstsin
ma teele, tõestamaks et ma olen kiire ja julge. Hetk hiljem krigisesid auto pidurid!
Auto kaitseraud andis mulle löögi ja ma maandusin teadvusetult.

Kui ma silmad avasin, panid mu valutav keha, riivatud uhkus ja mu ema murelik
nägu mind mõistma, et ma polnud olnud ei kiire ega julge. Ma olin vaid rumal ol-
nud. Ma olin põhjustanud kurbust endale ja teistele…

Õppetund, mille ma sain … on mulle kogu elu jooksul väärtuslik olnud. Ma õppi-
sin, et ainus väljakutse, mida inimene peaks eales vastu võtma, on VÄLJAKUTSE
TEHA, MIS ON ÕIGE.

Kui te võtate vastu väljakutse teha midagi, mis ei ole õige, midagi, mida Taevane
Isa või teie vanemad ei taha, et te teeksite, saab teile osaks kurbus- ja pettumus-
tunne. Kui te julgete teha, mis on õige, on teil enda vastu head tunded.

Ma julgustan teid kui sõber sõpra, olge kuulekad oma vanematele ja Issanda
õpetustele …. Kui julgete teha, mis on õige, saab teist Jeesuse Kristuse sõber
ja te naudite Tema suurimaid õnnistusi.

Jätkugu teil alati JULGUST TEHA, MIS ON ÕIGE.

Armastusega teie sõber Rex D. Pinegar” („Friend to Friend”, Friend, okt 1974, lk
10–11).

Arutelu • Millise valiku tegi väike Rex Pinegar? (Ta otsustas joosta auto eest läbi.)

• Kas ta valis õige?
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• Mida ta oleks pidanud tegema?

• Mis te arvate, mida ta sellest õnnetusest õppis?

• Kui keegi esitab teile väljakutse midagi teha, kas te peate seda tegema?

Tuletage lastele meelde, et vanem Pinegar ütles neile „olgu teil julgust teha,
mis on õige.”

• Mida tähendab julgus teha, mis on õige?

Selgitage, et alati ei ole kerge valida õige, eriti kui keegi esitab meile väljakutse,
teha midagi, mis on vale. Me kõik tahame, et meie sõbrad mõtleksid, et me ole-
me tugevad ja vaprad ning me ei taha, et nad meid narriksid. Selgitage, et julgus
teha, mis on õige, tähendab õigete asjade tegemist isegi siis, kui see on raske.

Laul Laske lastel püsti tõusta ja laulda esimest salmi laulust „Õieti tee, sammu tõe
teel” või lugeda esimese salmi sõnu. Kui lapsed seda laulu ei tea, laulge või luge-
ge see neile mõned korrad ette, et aidata neil selle sõnu õppida. Soovitage laste-
le, et järgmine kord, kui keegi esitab neile väljakutse teha midagi rumalat, võivad
nad mõelda selle laulu sõnadele. Laulu sõnad tuletavad neile meelde valida õige
ja see aitab neid olla julged, et seda teha.

VÕ sõrmus Paluge lastel vaadata nende VÕ sõrmuseid, kui nad neid kannavad. Juhtige tähele-
panu sellele, et ka nende VÕ sõrmused võivad aidata neil meeles pidada valida õige.

Õpetaja ettekanne Rääkige lastele, et väljakutset teha midagi, mis on vale, nimetatakse kiusatuseks.
Laske lastel paar korda öelda valjusti sõna „kiusatus”. Selgitage, et Saatan
püüab ahvatleda inimesi tegema valesid valikuid. Taevane Isa ja Jeesus Kristus
tahavad, et igaüks teeks õigeid otsuseid, sest nad teavad, et ainus viis olla õnne-
lik on püüda alati valida õige. Saatan ei taha, et me oleksime õnnelikud, ja ta
teab, et valed valikud teevad meid õnnetuks.

Saatan tahtis, et Jeesus Kristus teeks valesid valikuid

Pühakirja lugu Jutustage lugu, kuidas Jeesust Kristust ahvatleti kõrves, nagu on kirjas Matteuse
4:1–11. Selgitage, et kui Jeesus sai ristitud, tahtis Ta üksi olla, et paastuda ja palve-
tada, et Ta võiks tunda end Taevasele Isale lähemal. Ta paastus nelikümmend päeva
ja nelikümmend ööd. See tähendab, et Ta ei söönud midagi nelikümmend päeva.

• Kuidas te ennast tunnete, kui te ei ole kaua aega midagi söönud?

• Mis te arvate, kuidas Jeesus end tundis pärast neljakümnepäevast paastu?

Selgitage, et Saatan arvas, et see võiks olla paras aeg Jeesust ahvatleda, sest Ta
oli väga näljane ja mittesöömisest nõrk. Saatan tahtis Jeesust ahvatleda, et Ta ka-
sutaks oma väge valel viisil.

Võtke välja mõned kivid, paberist kroon ja pilt 2-22, Muistsel ajal kasutuses olnud
tempel. Paluge lastel hoolega kuulata, et teada saada, kuidas on need asjad seo-
tud kiusatustega, mis Saatan esitas Jeesusele.

Näidake kive. Lugege valjusti Matteuse 4:3. Selgitage, et Saatan püüdis kõige-
pealt panna Päästjat kive leivaks muutma. Jeesus teadis, et ei ole õige kasutada
selleks oma väge, kuigi Ta oli näljane. Selle asemel rääkis ta Saatanale, et toit ei
ole nii tähtis kui selle tegemine, mis on õige (vt Matteuse 4:4.)

Näidake pilti 2-22, Muistsel ajal kasutusel olnud tempel. Selgitage, et Saatan püüdis
järgmisena panna Päästjat tõestama templi otsast allahüppamisega, et Ta on Jumala
Poeg. Saatan rääkis Jeesusele, et kui Ta hüppab ja inglid ei lase Tal viga saada, tões-
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tab see, et Ta on Jumala Poeg (vt Matteuse 4:6.) Jeesus keeldus tegemast seda,
mida Saatan Tal väljakutsena teha käskis. Ta teadis, et ei ole õige teha rumalaid tegu-
sid ja oodata, et Taevane Isa Teda kaitseks (vt Matteuse 4:7.)

Näidake krooni. Selgitage, et Saatan proovis veel ühte kiusatust. Saatan ütles, et
Jeesus võib saada kõik maailma rikkad ja võimsad kuningriigid, kui Ta langeb
maha ja kummardab Saatanat (vt Matteuse 4:8–9.) Jeesus teadis, et Ta peaks
teenima üksnes Taevast Isa. Ta käskis Saatanal lahkuda.

Pühakirjakoht Lugege valjusti Matteuse 4:10, mida ütles Jeesus Saatanale: „Tagane minust,
saatan!” Laske lastel püsti tõusta ja neid sõnu korrata.

Selgitage, et Jeesus valis alati õige, sest Ta armastas õiglust ja oli lubanud kuule-
tuda kõigile Taevase Isa käskudele.

Me saame valida õige, nagu tegi seda Jeesus

VÕ plakat Asetage välja VÕ plakat ja laske lastel korrata sellel olevaid sõnu. Selgitage, et
me saame rohkem Jeesuse sarnaseks, kui püüame alati teha õigeid otsuseid.
Taevane Isa aitab meid, kui me püüame valida õige.

Kordav mäng Aidake lastel mängida mängu „Vali õige”. Rääkige lastele, et see mäng aitab neil
meeles pidada, kuidas Jeesus Kristus valis alati õige ja kuidas ka nemad võivad
valida õige.

Jagage klass kaheks võistkonnaks ja andke kummalegi võistkonnale nööp või
muu väike ese nupuks. Laske kummalgi võistkonnal asetada oma nupp mängu-
laual kohale „Start”. Laske kummagi võistkonna lastel kordamööda valida paberi-
telt, mis te valmistasite, küsimusi (küsimusi võib kasutada rohkem kui üks kord.)
Lugege iga küsimus ette ja laske võistkonna liikmetel sellele koos vastata. Kui
nad vastavad õigesti, liigutavad nad oma nuppu edasi nii mitu kohta, kui on näi-
datud küsimuse lõpus. Kui nad vastavad küsimusele valesti, peavad nad oma nu-
pu samasse kohta jätma.

Kui võistkond astub ruudule „VÕ”, ronivad nad redelit mööda üleval olevale ruu-
dule. Kui nad astuvad ruudule „VV” (vale valik), libisevad nad all olevale ruudule.

Mängu küsimused

1. Miks jooksis väike Rex Pinegar auto ette? (Liikuge kaks kohta edasi.)

2. Kas vanem Pinegar oli kurb või rõõmus, et ta võttis väljakutse vastu. (Liikuge
üks koht edasi.)

3. Mitu päeva paastus ja palvetas Jeesus Kristus kõrves? (Liikuge kaks kohta edasi.)

4. Kes püüdis Jeesust ahvatleda? (Liikuge kolm kohta edasi.)

5. Mida tähendab paastuda? (Liikuge viis kohta edasi.)

6. Mitmel erineval viisil püüdis Saatan Jeesust ahvatleda? (Liikuge kaks kohta edasi.)

7. Mida Saatan tahtis, et Jeesus kividega teeks? (Liikuge neli kohta edasi.)

8. Mida Saatan tahtis, et Jeesus templi tipus teeks? (Liikuge kolm kohta edasi.)

9. Mida lubas Saatan Jeesusele, kui Ta langeks maha ja kummardaks teda?
(Liikuge viis kohta edasi.)

10. Kas Jeesus tegi, mida Saatan tahtis, et Ta teeks? (Liikuge kolm kohta edasi.)
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11. Mida Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me teeksime, kui keegi esitab
meile väljakutse teha midagi valet või rumalat? (Liikuge viis kohta edasi.)

12. Mida me peaksime tegema, kui meil on vaja teha valik? (Liikuge kuus kohta
edasi.)

13. Mis on kiusatus? (Liikuge kuus kohta edasi.)

14. Kas me oleme õnnelikud või kurvad, kui me teeme valesid otsuseid? (Liikuge
üks koht edasi.)

15. Kui keegi esitab teile väljakutse midagi teha, kas te peate seda tegema?
(Liikuge kaks kohta edasi.)

Küsimuste vastused:

1. Ta võttis vastu oma sõbra väljakutse seda teha.

2. Kurb.

3. Nelikümmend.

4. Saatan.

5. Mitte midagi süüa ja juua.

6. Kolmel.

7. Muudaks need leivaks.

8. Hüppaks alla, et tõestada, et Ta on Taevase Isa Poeg.

9. Kõik maailma kuningriigid ja nende võimu.

10. Ei.

11. Valiksime õige.

12. Valima õige.

13. Väljakutse teha midagi valet.

14. Kurvad.

15. Ei.

Kokkuvõte

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kuigi Jeesust Kristust ahvatleti, valis Ta alati õige. Tuletage lastele
meelde, et kui nad peavad tegema valiku, võivad nad endilt küsida: „Mida
Taevane Isa ja Jeesus tahaksid, et ma teeks?” Nad võivad ka laulda „Õieti tee,
sammu tõe teel” (või „Õieti tee”) ja vaadata oma VÕ sõrmust. Need asjad mee-
nutavad neile valida õige.

VÕ plakat Laske lastel öelda taas sõnad, mis on VÕ plakatil:

Tunnistus Tunnistage lastele, et õige valimine teeb nad õnnelikuks. Soovi korral rääkige juh-
tumist, mil keegi esitas teile väljakutse teha rumal valik. Selgitage, mida te valisite
ja kuidas te ennast pärast seda tundsite.

Julgustage lapsi valima õige, kui keegi esitab neile väljakutse teha midagi rumalat.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.
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Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Aidake lastel lugeda või laulda järgmisi sõnu laulu „Kui sul tuju hea” viisil
(Children’s Songbook, lk 266), kasutades järgmisi liigutusi:

Näitamaks, et valin õige, räägin tõtt (patsuta huuli või plaksuta käsi ja pööra
ümber).
Näitamaks, et valin õige, räägin tõtt (patsuta huuli või plaksuta käsi ja pööra

ümber).
Päästja õpetusi tean, minu sõnadest sa näed;
Näitamaks, et valin õige, räägin tõtt (patsuta huuli või plaksuta käsi ja pööra

ümber).

Soovi korral laulge või lugege laulu mitu korda, asendades fraasi „räägin tõtt”
teiste fraasidega, nagu näiteks „olen lahke” või „ma palvetan”.

2. Aidake lastel näidelda, kuidas nad julgevad teha seda, mis on õige
olukordades, kus nad peavad tegema valiku. Kasutage alljärgnevaid olukordi
või mõelge ise midagi välja:

a. Sõber esitab teile väljakutse varastada poest kommi.

b. Teised lapsed teie Algühingu klassist narrivad uut poissi sellepärast, kuidas
ta riides on.

c. Teie väikene õde teeb katki teie lemmikmänguasja.

d. Teie ema on just palunud teil teha mitut kodutööd tema abistamiseks, kui
ukse taha tuleb teie sõber ja kutsub teid välja mängima.

e. Teie sõbrad esitavad teile väljakutse joosta suure liiklusega tänavale, et
tuua sealt ära pall, millega nad mängisid.

f. Võõras pakub teile kommi.

3. Näidake pilti 2-38, Esimene nägemus, ja jutustage lühidalt esimese nägemuse
lugu, nagu see on kirjas Joseph Smith—Ajalugu 1:14–20. Selgitage, et kui
Joseph Smith rääkis teistele inimestele, et ta oli näinud Taevast Isa ja Jeesust
Kristust, ei uskunud teda paljud inimesed. Nad naersid tema üle ja sõimasid
teda. Nad tahtsid, et ta ütleks, et seda nägemust polnud tegelikult olnud (vt
JS—H 1:21–26.) Kuid Joseph Smith julges teha seda, mis õige — ta tegi neid
asju, mida Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahtsid, et ta teeks.

4. Andke igale lapsele paberileht, millel on VÕ kilp (leiate selle käsiraamatu
esiosast) ja rasvakriidid või värvipliiatsid. Laske lastel oma kilbid ära värvida.
Selgitage lastele, et julgus teha seda, mis õige, on nagu kilp ja kaitseb neid
rumalate valikute tagajärgede eest. Paluge lastel panna oma kilbid kodus
kuhugi, kus need meenutaksid lastele valida õige.
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Eesmärk Tugevdada iga lapse soovi järgida Jeesust Kristust.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 4:18–22, Luuka 5:1–11 ja Johannese 14:15, 15:17.

2. Lõigake paberist välja kolm paari suuri jalajälgi. Kirjutage alljärgnev
jalajälgedele:
a. Tulge / Järgige mind
b. Pidage / Minu käske
c. Armastage / Üksteist

3. Valmistuge lugema laulu „Come, Follow Me” (Hymns, nr 116) esimese salmi
eestikeelset vabatõlget “Tule, järgi mind”.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
c. Iga lapse jaoks kaks lehte paberit ja pliiats.
d. Pilt 2-23, Laps järgimas oma isa jalajälgi; pilt 2-24, Kalurite kutsumine

(Kunstitööd evangeeliumist 209, 62496).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Jeesus Kristus tahab, et me järgiksime Teda

Tähelepanu
koondav tegevus

Laske lastel mängida „Tee nii kuis mina.” Laske lastel seista rivis ruumi ühes ot-
sas. Esimene laps rivis jookseb, keksib, hüpleb või teeb midagi muud, et jõuda
ruumi teise otsa. Teised lapsed järgivad tehes, mida esimene laps tegi. Esimene
laps läheb seejärel rivi lõppu ja teisest lapsest saab juht. Korrake, kuni iga laps
on saanud olla juht.

Rääkige lastele, et tänases õppetunnis õpivad nad Jeesuse Kristuse järgimisest.

Lugu Asetage välja pilt 2-23, Laps järgib oma isa jalajälgi, ja jutustage järgnev lugu
oma sõnadega (kui teie klassi lapsed ei tea, mis on lumi, võite lugu kohandada,
et see sobiks teie kliima ja keskkonnaga):

Sulo läks välja, et aidata oma isal tule jaoks puid korjata. Oli talv ja lumi oli väga
sügav. Sulo ja tema isa võtsid mõlemad sületäie puid ja alustasid teed kodu poo-

Tule, järgi mind 15
õppetund

Tulge

Järgige mind
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le. Sulo jaoks oli pingutav raske koormaga sügavas lumes kõndida. Sulo isa ütles
Sulole, et ta kõnniks jalajälgedes, mis tema lumme jätab. Sulol oli palju kergem
kõndida, kui ta järgis oma isa jalajälgi.

• Miks järgis Sulo oma isa jalajälgi?

• Mis te arvate, miks oli Sulol kergem lumes kõndida, kui ta järgis oma isa
jalajälgi?

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-24, Kalurite kutsumine. Jutustage lugu, mis on kirjas Matteuse
4:18–22 ja Luuka 5:1–11. Selgitage, et kui Jeesus Kristus oli maa peal, kutsus ta
inimesi olema Tema jüngrid ehk abilised.

Lugu jutustades lugege sobivas kohas valjusti Matteuse 4:19. Selgitage, et „Ma
teen teid inimeste püüdjaiks” tähendab, et Jeesus tahtis, et need mehed aitaksid
Tal inimesi õpetada.

• Miks need kalurid Jeesust järgisid?

• Mis teie teeksite, kui Jeesus paluks teil Teda järgida ja Tema jünger olla?

Arutelu Võrrelge lugu sellest, kuidas Jeesus Kristus kutsus oma jüngreid looga Sulost ja
tema isast. Just nagu Sulo isa palus Sulol teda järgida, palub Jeesus meil kõigil
Teda järgida. Sulo isa teadis, et Sulo jaoks on kergem kõndida, kui ta järgib oma
isa jalajälgi. Päästja teab, et meie elu on kergem ja me oleme õnnelikumad, kui
me Teda järgime.

• Mida tähendab järgida Jeesust?

• Miks on elu meie jaoks kergem, kui me järgime Jeesust?

Laul Lugege laulu „Come Follow Me” (“Tule, järgi mind”) esimese salmi eestikeelset
vabatõlget, selgitades lastele sõnu, mida nad ei tea.

„Tule, järgi mind,” ütles Päästja.
Käigem siis tema jalajälgedes,
sest üksnes seda tehes võime me olla üks
Jumala enda armastatud, sündinud Pojaga.

Selgitage, et me saame Jeesust järgida, püüdes olla Tema sarnane ja kuuletudes
Tema käskudele. Kui me õpime Tema kombeid ja teeme, mida Ta palub meil teha,
järgime me Tema jalajälgi.

Tegevus
jalajälgedega

Näidake kahte jalajälge, millele on kirjutatud „Tulge” ja „Järgige mind”. Lugege
neid sõnu koos lastega. Laske lastel paar korda seda fraasi korrata.

Pange VÕ plakat ruumi eesosas välja. Laske ühel lapsel ruumi teises otsas jala-
jäljed maha panna. (Kui tund läheb edasi ja iga jalajälje paar on põrandale pan-
dud, peaksid need moodustama teeraja, millel laps saab kõndida Päästja pildi
ja VÕ plakati poole.)

Jeesus tahab, et me peaksime käske

Pühakirjade
arutamine

Selgitage, et Jeesuse Kristuse järgimine tähendab olla valmis tegema seda, mida
Ta on palunud meil teha. Paluge lastel kuulata, kui te loete ühte asja, mida
Jeesus on palunud meil teha.

Lugege valjusti Johannese 14:15. Selgitage, et need on Jeesuse sõnad. Laske
lastel seda pühakirja kohta koos Teiega korrata.

• Mida Jeesus ütles, et me peame tegema?

• Mida tähendab pidada Jeesuse käske?
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Tegevus
jalajälgedega

Näidake jalajälgi sõnadega „Pidage” ja „Minu käske” ning laske lastel seda fraasi
korrata. Paluge ühel lapsel panna need jalajäljed lühikese vahega esimese jalajäl-
gede paari ette. (Jalajäljed peaksid olema piisavalt lähestikku, et laps võiks astu-
da ühelt teisele.)

Arutelu Kirjeldage lastele mõningaid olukordi, milles nad võiksid Jeesust järgida. Laske
lastel kordamööda selgitada, mida nad igas olukorras teeksid. Kasutage alljärg-
nevaid näiteid või mõelge ise välja olukordi, mis sobivad teie klassile rohkem:

1. Te mängite koolis ja leiate rahakoti koos rahaga.

• Kuidas te järgite Jeesust?

2. Te olete valmis magama minema ja olete nii väsinud, et tahate koheselt
magama minna.

• Kuidas te järgite enne voodisse heitmist Jeesust?

3. Ema palus teil väikese õe järele vaadata, et ta tänavale ei jookseks. Mõned
sõbrad tulid teile ja kutsusid teid endaga mängima.

• Kuidas te järgite Jeesust?

4. Teie kooli tuli uus poiss ja mõned lapsed narrivad teda.

• Kuidas te järgite Jeesust?

5. Mõned sõbrad kutsusid teid endaga kaasa sugulasi külastama, kuid nad ei
jõua teie Kirikusse minemise ajaks tagasi.

• Kuidas te järgite Jeesust?

Paluge lastel kirjeldada teisi olukordi, kus nad saaksid valida Jeesuse järgimise.
Juhtige tähelepanu sellele, et kui me järgime Jeesust, tehes mida Ta tahab, et me
teeksime, valime me õige.

Jeesus tahab, et me armastaksime üksteist

Pühakirjakoht Aitamaks lastel avastada teisi viise, kuidas nad saavad Jeesuse jalajälgi järgida,
lugege valjusti Johannese 15:17. Selgitage, et need on Jeesuse sõnad. Laske
lastel seda pühakirja kohta koos teiega korrata.

• Keda Jeesus tahab, et me armastaksime?

Tegevus
jalajälgedega

Näidake jalajälgi sõnadega „Armastage” ja „Üksteist”. Lugege koos lastega neid
sõnu ja laske neil seda fraasi korrata. Laske ühel lapsel panna jalajäljed maha sa-
mamoodi nagu varem.

Lugu Jutustage või lugege järgnev lugu, kuidas väike poiss nimega Heber järgis
Jeesust Kristust.

Heber võbises külma käes ja mässis end oma õhukesse mantlisse. Peagi oli tule-
mas tema sünnipäev ja ainus, mis ta soovis, oli soe mantel. Kuid ta teadis, et te-
ma ema oleks kurb, kui ta seda endale paluks, sest tal pole selle ostmiseks raha.
Heberi isa oli surnud, kui poiss oli imik, ja Heberi ema tegi väga palju tööd, et
teenida raha kõige jaoks, mida nad vajasid. Tihti õmbles ta teistele inimestele rii-
deid tehes hilisööni.

Heberi sünnipäeval soovis ema talle palju õnne ja ulatas talle imeilusa mantli, mil-
le ta oli tema jaoks õmmelnud. Heber suutis vaevu oodata, millal ta saab sellega
õue minna ja tunda kui soe tal on.
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Mõned nädalad hiljem asju ajamas nägi Heber poissi, kes kandis vaid kampsunit.
Heber teadis, millist külma poiss peab taluma. Hetkegi mõtlemata võttis Heber
oma mantli seljast ja andis selle poisile.

Kui ema nägi, et Heber kannab vana mantlit, küsis ta, mis uue mantliga juhtunud oli.

Heber selgitas: „Ma nägin poissi, kes vajas seda palju rohkem kui mina, ja ma
andsin selle talle.”

Ema küsis: „Kas sa ei võinud anda talle oma vana?”

Heber vaatas emale otsa, lootuses et ta mõistab, ja ta nägi, kuidas ema silmad
täitusid pisaratega. Ema kallistas teda kõvasti, öeldes: „Loomulikult sa ei võinud,
Heber.” (Vt Lucile C. Reading, „The Coat”, Children’s Friend, nov 1966, lk 5).

• Kuidas järgis Heber Jeesust Kristust?

Rääkige lastele, et loos olnud poiss oli Heber J. Grant, kellest suureks kasvades
sai Kiriku seitsmes president.

Arutelu Laske lastel mõelda viise, kuidas nad saavad teistele armastust näidata. Soovi
korral kasutage alljärgnevatele sarnaseid küsimusi, et aidata neil mõelda:

• Kui te näete, et keegi kukub ja saab haiget, mida te saate teha, et näidata
armastust?

• Kui kellelgi ei ole koolis lõunasööki kaasas, mida te saate siis teha, et näidata
armastust?

Selgitage, et teiste armastamine on midagi enamat kui tunded või sõnad. Me näi-
tame oma armastust oma tegudega. Paluge lastel rääkida, kuidas nad on lõppe-
va nädala jooksul näidanud teistele inimestele armastust.

Me valime õige ja järgime Jeesust Kristust

Tegevus
jalajälgedega

Andke igale lapsele võimalus astuda jalajäljelt jalajäljele ja seista siis VÕ plakatil
oleva Jeesuse pildi juures. Laske igal lapsel öelda üks asi, mida ta sel nädalal
teeb, et järgida Jeesust.

Tuletage lastele meelde, et me järgime Jeesust Kristust, kui me valime õige.
Viidake VÕ plakatile ja laske lastel taas korrata: „Ma valin õige.”

Kokkuvõte

Tegevus Andke igale lapsele kaks lehte paberit ja pliiats. Laske lastel teha kaks jalajälge,
joonistades oma kingade piirjooned. Kirjutage või laske neil kirjutada paberi üla-
serva „Ma järgin Jeesust Kristust”. Laske lastel jalajäljed koju viia, et aidata neil
mäletada nende lubadust järgida Jeesust.

Tunnistus Rääkige lastele, kuidas Jeesuse Kristuse järgimine on teid õnnelikuks teinud.
Tunnistage, et kui me Teda järgime, juhib Jeesus meid tagasi elama taas koos
meie Taevase Isaga.

Innustage lapsi püüdma alati järgida Jeesuse jalajälgi. Soovitage neil koos oma
vanematega arutada nende paberist jalajälgede üle.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata lastel Jeesust Kristust järgida ja valida õige.
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Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Selgitage lastele, et te teete midagi (nagu näiteks plaksutate, noogutate või
marsite.) Paluge neil korrata, mida te teete. Tehke seda üks kord, siis lisage uus
tegevus ja laske lastel korrata mõlemaid tegevusi. Jätkake, lisades ükshaaval
juurde uusi tegevusi. Vaadake, kui mitut tegevust suudavad lapsed meelde jätta
ja õiges järjekorras korrata.

Võrrelge seda Päästja järgimisega. Me peame püüdma järgida Tema eeskuju
mitte ainult ühes asjas, vaid kõiges, mida me teeme.

2. Valmistage iga klassiliikme jaoks pabernukkudest kett. (Suurematele lastele
meeldib ehk ise oma ketid teha.) Voltige paberileht lõõtsasarnaselt kokku.
Joonistage kokkuvolditud paberile nukk (vaadake allpool olevat joonist) ja
lõigake nukk välja. Valmistage iga lapse jaoks kett ja kirjutage iga keti alaserva
„Armastage üksteist”. Selgitage, et üksteise armastamine on üks tähtsamaid
asju, mida Jeesus on palunud meil teha.

3. Lugege laulu „I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s Songbook, lk 78) esimese
salmi eestikeelset vabatõlget „Kui Jeesus ma olla püüan”, laulu „Love One
Another” (Children’s Songbook, lk 136) vabatõlget „Armastage üksteist” või
laulu „Keep the Commandments” (Children’s Songbook, lk 146) vabatõlget
„Pea käske”. Laulude “Kui Jeesus ma olla püüan” ja “Armastage üksteist”
sõnad leiate käsiraamatu lõpust. Laulu “Pea käske” sõnad on sellel leheküljel.

Pea käske

Pea käske,
pea käske!
Selles peitub kaitse,
selles peitub rahu.
Ta saadab õnnistusi,
Ta saadab õnnistusi.
Prohveti sõnad on:
Pea käske.
Selles peitub kaitse ja rahu.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et Jeesusel Kristusel on vägi tervendada ja et preester-
luse õnnistused võivad aidata tervendada haigeid.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 9:18–19, 23–26; Markuse 5:22–24, 35–43;
Luuka 8:41–42, 49–56; Jakoobuse 5:14–15 ning Õpetus ja Lepingud 42:48.

2. Tehke koopia õppetunni lõpus olevatest joonistustest või kopeerige need käsitsi
ja lõigake väikesed pildid üksteisest lahti. Neid joonistusi kasutatakse
tegevuses “Kes ma olen?”

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Esmaabikomplekt või -kott, kus on mõned asjad, mis aitavad inimesi ravida,

kui nad on haiged või vigastatud, nagu näiteks salv, sidemed ja köhasiirup.
c. Väike pudel pühitsetud õli.
d. Pilt 2-25, Jeesus õnnistab Jairuse tütart (Kunstitööd evangeeliumist 215,

62231); pilt 2-26, Jeesus tervendab haige; pilt 2-27, Haige õnnistamine
(62342).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Mõnikord jääme me haigeks

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele esmaabikomplekti või -kotti ja selgitage, et selle sees on mõned
asjad, mis aitavad meil terveks saada, kui me oleme haiged või vigastatud.
Andke lastele iga eseme kohta vihjeid, et aidata neil arvata, mis see on (näiteks:
„See aitab kaitsta vermeid ja haavu pisikute ja mustuse eest.”)

Kui lapsed iga asja ära arvavad, näidake seda neile ja rääkige lühidalt sellest,
kuidas seda kasutatakse, et aidata inimestel terveks saada. Tuletage lastele
meelde, et nad ei kasutaks neid asju ilma vanemate juuresolekuta.

Õpetaja ettekanne Selgitage, et peaaegu igaüks jääb haigeks või saab vigastada. Mõnikord kesta-
vad vigastused ja haigused vaid veidi aega ja meie vanemad saavad hakkama
meie eest hoolitsemisega, kuid teinekord on meie haigus tõsine ja meie vanemad
peavad meid abi saamiseks arsti juurde viima.

Selgitage, et on ka teine viis, kuidas me võime abi saada, kui me oleme haiged.
Kui Jeesus Kristus elas maa peal, õnnistas ta paljusid inimesi ja tegi nad terveks.
Ta kasutas nende tervendamiseks preesterluse väge.

Jeesusel Kristusel 
on tervendav vägi

16
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Jeesus Kristus tervendas haigeid

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-25, Jeesus õnnistab Jairuse tütart, ja jutustage lugu, kuidas
Jeesus tõstis üles Jairuse tütre, nagu on kirjas Luuka 8:41–42, 49-56 (vt ka
Matteuse 9:18–19, 23–26 ja Markuse 5:22–24, 35–43).

Selgitage, et Jairusel oli suur usk. Ta uskus, et kui Jeesus tuleks ja õnnistaks
tema haiget tütart, saaks ta terveks. Kui Jeesus läks Jairuse poole, oli Tema
ümber palju rahvast, kes palusid Temalt abi. Sel ajal kui Jeesus aitas üht haiget
naist, tõi üks mees Jairusele teate.

Lugege valjusti Luuka 8:49–50.

• Mida sõnumitooja Jairusele rääkis? (Vt Luuka 8:49.)

• Mida ütles Jeesus Jairusele? (Vt Luuka 8:50.)

Selgitage, et kui Jeesus Jairuse poole jõudis, ütles Ta inimestele, et nad ei nu-
taks, sest tüdruk ei ole surnud. Kuid inimesed naersid Jeesuse üle ja pilkasid
Teda, sest nad arvasid, et tüdruk on surnud (vt Luuka 8:52–53).

Jeesus saatis minema kõik inimesed peale oma jüngrite Peetruse, Jakoobuse ja
Johannese ning Jairuse ja tema naise. Seejärel võttis Jeesus tüdruku käe ja käs-
kis tal tõusta. Tüdruk tõusis voodist üles, olles taas täiesti terve.

• Mis te arvate, miks saatis Jeesus välja kõik peale Peetruse, Jakoobuse,
Johannese ning tüdruku vanemate? (Võib-olla sellepärast, et teised inimesed
naersid Tema üle ja ei uskunud, et Ta suudab tüdruku terveks teha. Neil ei
olnud usku.)

• Miks oli Jeesus suuteline Jairuse tütart terveks tegema? (Tal oli preesterlus;
tüdruku vanematel oli usk.)

Õpetaja ettekanne Näidake pilti 2-26, Jeesus tervendab haigeid, ja paluge lastel ette kujutada, mis
tunne oleks, kui Jeesus tuleks, et õnnistada neid, kui nad on haiged. Rõhutage, et
Jeesus armastab neid kõiki sama palju, kui Ta armastas neid lapsi, kes elasid sa-
mal ajal maa peal kui Tema. Kuigi Ta ei ole praegu maa peal, on Ta andnud õige-
meelsetele meestele preesterluse ja väe tegutseda Tema eest. Nemad saavad
anda meile õnnistusi, et meid tervendada, just nagu Jeesus teeks, kui Ta oleks siin.

Mehed, kellel on preesterlus, saavad meie heaks talitusi teha

Arutelu Asetage välja pilt 2-27, Haige õnnistamine.

• Mis sellel pildil toimub?

Selgitage, et kui mehed, kellel on Melkisedeki Preesterlus, annavad õnnistuse kel-
lelegi, kes on haige, kutsume me seda haige õnnistamiseks. Laske lastel paar
korda öelda sõna õnnistamine.

Näidake lastele pühitsetud õli pudelit. Selgitage, et see õli on spetsiaalselt õnnis-
tatud meeste poolt, kellel on preesterlus. Kui keegi on haige ja vajab tervenemi-
seks abi, kasutavad kaks meest, kellel on Melkisedeki Preesterlus, õli ja annavad
sellele haigele inimesele õnnistuse (vt Jakoobuse 5:14–15).

• Kas teile on antud kunagi õnnistust?

Laske lastel rääkida mõnest preesterluse õnnistusest, mis nad on saanud või on
näinud oma perekondades antavat. Soovi korral rääkige lastele, kuidas preester-
luse hoidjad teile või teie perekonnaliikmele õnnistust andsid.
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Lugu Jutustage lugu kellestki, kes preesterluse õnnistuse läbi terveks sai. Tõestisündinud
lugu iseendast või kellestki, keda lapsed tunnevad, nagu näiteks mõnest koguduse
liikmest, on kõige mõjuvam. Kui te ühtegi sellist lugu ei tea, kasutage soovi korral
järgmist lugu:

Kui Janne koolist koju jõudis, oli isa tal uksel vastas ja ütles talle, et sel hommikul
oli sündinud talle väike vennake. Laps oli sündinud varem kui oodati ning oli väga
väike ja nõrk. Arst oli öelnud, et laps ei pruugi elada kauem kui mõni tund.

Janne nägi kui mures isa oli. Ta oli kurb, sest ta tahtis, et imik elama jääks.

Janne isa helistas ühele nende koduõpetajatest, et ta tuleks ja aitaks tal lapsele
õnnistust anda. Kui koduõpetaja kohale jõudis, läksid nad kõik magamistuppa, kus
olid Janne ema ja uus vennake. Janne isa ja koduõpetaja panid õrnalt oma käed
vastsündinud lapse tillukese pea peale ja Janne isa õnnistas teda, et ta elaks, et
täita oma missioon maa peal. Janne tundis sooja lohutust ja rahu. Ta teadis, et tänu
preesterluse väele tema väike vennake kasvab ja saab tugevaks. (Kohandatud
artiklist „Moments to Remember”, Children’s Friend, veebr 1963, lk 41.)

Õpetaja ettekanne Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus armastavad igat inimest, kes palub, et teda
tervendataks, kuid mõnikord ei saa inimesed terveks isegi siis, kui neile antakse
õnnistus. Mõned ei saa terveks, sest Taevane Isa teab, et nad võivad muutuda tu-
gevamaks, õppides elama koos oma haiguse või puudega. Teised ei saa terveks,
sest nende jaoks on aeg õige, et surra ja minna tagasi Taevase Isa juurde (vt ÕL
42:48.) Meil peab olema usku, et Taevane Isa teab igale palvele parimat vastust.

Tegevus Laske mitmel lapsel klassi ette tulla ja hoida tegevuse „Kes ma olen?” joonistusi.
Laske lastel rääkida, mida need joonistused kujutavad.

Selgitage, et te loete ette mõned haigete õnnistamisega seotud asjade ja inimes-
te kirjeldused. Laske lastel otsustada, milline pilt sobib vastava kirjeldusega.

1. Mind kasutatakse kui haigele inimesele antakse õnnistust. Preesterluse hoidja
laseb paar tilka mind haige inimese pea peale. Mis ma olen? (Pühitsetud õli.)

2. Ma näitasin inimestele, kuidas elada. Usk minusse võib aidata inimestel haigusi
ületada. Kes ma olen? (Jeesus Kristus.)

3. Ma vajan erilist õnnistust. Mul on palavik. Ma palusin isal anda mulle õnnistus,
et aidata mul end paremini tunda. Kes ma olen? (Haige laps.)

4. Mulle on antud eriline vägi, mida kutsutakse preesterluseks. Ma saan seda
väge kasutada, et anda inimestele õnnistusi. Kes ma olen? (Mees, kellel on
Melkisedeki Preesterlus.)

5. Kui haige inimene palub õnnistust, kutsutakse mehed, kellel on Melkisedeki
Preesterlus. Tavaliselt osaleb teatud arv mehi. Mina olen see arv. Mis ma olen?
(Arv number 2.)

6. Kui mehed, kellel on preesterlus, õnnistavad haigeid, panevad nad meid haige
inimese pea peale. Kes me oleme? (Käed.)

Kokkuvõte

Kordav arutelu Näidake taas esmaabikomplekti või -kotti.

• Milleks me neid asju kasutame?

• Mis veel võib aidata meil terveks saada, kui me oleme haiged või vigastatud?
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Tunnistus Tunnistage Jeesuse Kristuse suurusest ja Tema tervendavast väest. Rääkige
lastele, kui tänulik te olete, et Jeesus on andnud õigemeelsetele meestele
Melkisedeki Preesterluse, nii et nad võivad meid õnnistada, kui me oleme haiged.

Paluge lastel mõelda, kuidas nad saavad rääkida sellest, mida nad õppisid, oma
perekondadele. Innustage lapsi jutustama oma peredele lugu, kuidas Päästja tegi
terveks Jairuse tütre.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Kirjutage tahvlile „Me usume tervendamise andi” ja selgitage lastele, et Joseph
Smith andis meile selle suure tõe seitsmenda usuartikli osana . Laske lastel
püsti tõusta ja seda lauset korrata. Aidake neil see meelde jätta, kustutades
korraga ära ühe või kaks sõna. Laske lastel jätkata lause kordamist, kuni see
on täiesti ära kustutatud ja meelde jäetud.

2. Lugege laulu „Faith” (“Usk”) (Children’s Songbook, lk 96) esimese salmi
eestikeelset vabatõlget, tehes alljärgnevaid liigutusi. Tuletage lastele meelde,
et usk on tervenemise juures väga tähtis.

Usk on teadmine, et päike tõuseb (moodusta pea kohale tõstetud kätest ring),
valgustades igat uut päeva (lase käed aeglaselt õlgade kõrgusele).

Usk on teadmine, et Issand kuuleb (kõverda peopesa kõrva juures)
minu palveid iga kord, kui ma palvetan (pane käed kokku nagu palvetades).

Usk on nagu väike seeme (moodusta vasakust peopesast kausike ja parema
käega matki seemne külvamist),

mis kasvab, kui see on külvatud (kasuta paremat kätt, et matkida taime kasvu
vasakust kaussi meenutavast käest).

Usk on paisumine mu südames (pane käsi südame kohale),
kui ma teen, mis on õige (näita parema nimetissõrmega ülespoole.

Ma tean (puuduta parema nimetissõrmega pead).

3. Jutustage lugu, kuidas Jeesus Kristus tervendas nefilasi, nagu on kirjas 3 Nefi
17:5–9. Võimaluse korral kasutage pilti 317 Kunstitööd evangeeliumist (või
62541 kogudusehoone raamatukogust), et seda lugu illustreerida. Laske lastel
puudutada oma keha mõnest sellisest kohast, mille Jeesus terveks tegi, nagu
näiteks silmad, kõrvad või jalad. Rääkige lastega, kui hästi nefilased pidid endid
tundma, kui Jeesus neid tervendas. Lugege valjusti 8. salmi lõpuosa (alustades
„sest ma näen”) ja tuletage lastele meelde, et on tähtis uskuda Jeesusesse
Kristusesse.

4. Andke igale lapsele (masinaga või käsitsi tehtud) koopia õppetunni lõpus
olevatest joonistustest. Andke lastele rasvakriidid ja laske neil pildid ära värvida.
Innustage lapsi kasutama neid pilte, et rääkida oma perekonnale, kuidas
haiged inimesed võivad saada preesterluse õnnistuste läbi õnnistatud.
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85

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, kuidas preesterlus võib meid aidata.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Markuse 4:35–41. Vaadake samuti „Evangeeliumi alused”
(31129 124), 20.–21. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „Master, the Tempest Is Raging” („Hymns”, lk 105)
esimese salmi ja refrääni eestikeelset vabatõlget „Õpetaja, torm raevutseb”.
Valmistuge samuti lastele selgitama mõnede raskemate sõnade tähendust.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Taskulamp või väike lamp. Kui ei ole võimalik lampi kaasa võtta, kasutage

klassiruumi tuld.
c. Pilt 2-20, Poiss saab ristitud (62018); pilt 2-27, Haige õnnistamine (62342);

pilt 2-28, Tormi vaigistamine (Kunstitööd evangeeliumist 214, 62139); pilt
2-29, Sakramendi jagamine (62021); pilt 2-30, Tüdrukut kinnitatakse (62020);
pilt 2-31, Lapse õnnistamine; pilt 2-32, Vastabiellunud paar templi ees; pilt
2-33, Isa õnnistamas oma tütart.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus: Olge peenetundeline nende laste tunnete vastu oma klassis, kellel ei ole
kodus isa või kelle isal ei ole preesterlust.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Preesterlus on suurim vägi

Tähelepanu
koondav tegevus

Kasutage taskulampi, väikest lampi või klassi püsivalgustust, et aidata selgitada
sõna vägi tähendust. Alustage arutelu kustutatud tulega. Juhtige tähelepanu sel-
lele, et kuigi kõik asjad paistavad õigel kohal olema, ei näita taskulamp või lamp
valgust.

• Mida tuleb teha, enne kui saame valgust?

Laske ühel lapsel näidata, mis juhtub, kui tuli põlema lülitada. Selgitage, et tasku-
lamp või lamp vajab elektrit, enne kui see valgust annab.

Pühakirja lugu Rääkige lastele, et see õppetund on teistsugusest väest — väest, mis on isegi
suurem kui elektril. Paluge lastel kuulata järgmist lugu ja mõelda, millist väge
kasutati. Jutustage Markuse 4:35–41 kirjas olev lugu.

• Kuidas te ennest tunneksite, kui oleksite tugeva tormi ajal paadis?

Preesterlus aitab mind 17
õppetund
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Selgitage, et jüngrid ajasid Jeesuse Kristuse üles, kuna nad olid tormi pärast hir-
mul. Lugege valjusti, mida jüngrid küsisid Jeesuselt Markuse 4:38 lõpuosas (ala-
tes „Õpetaja”). Jüngrid olid hirmul, et torm uputab paadi ja nad kõik surevad.

Näidake pilti 2-28, Tormi vaigistamine, ja lugege valjusti Markuse 4:39, et näha,
mida Jeesus tegi. Laske lastel korrata Jeesuse sõnu: „Ole vait ja vaga!”

Selgitage, et jüngrid olid hämmeldunud, et torm nii kiiresti vaigistatud sai. Lugege
valjusti Markuse 4:41 salmist, mida nad üksteise käest küsisid: „Kes see õieti on,
et ka tuul ja meri kuulevad tema sõna?” Jeesuse jüngrid olid üllatunud, et Tal oli
võim tuule ja lainete üle.

Laul Lugege laulu „Master, the Tempest Is Raging” (“Õpetaja, torm raevutseb”) esime-
se salmi ja refrääni eestikeelset vabatõlget. Enne alustamist rääkige lastele, et
see laul on loost, mida nad just kuulsid. Paluge neil kuulata refräänis Jeesuse sõ-
nu („Ole vait ja vaga”). (Selle laulu sõnad võivad olla väikestele lastele mõistmi-
seks rasked, kuid Vaim aitab neil mõista laulu tähendust. Soovi korral selgitage
lastele mõningaid raskemaid sõnu.)

Soovi korral aidake lastel teha pantomiimi mitmete tegevuste kohta, kui te loete
laulu sõnu. Nad võiksid liikuda edasi-tagasi, nagu oleksid kõikuvas paadis, teha
kätega lainesarnaseid liigutusi, näidata hirmu jüngrite nägudel ja nii edasi.

Õpetaja, torm raevutseb!
Lained kõrgele visklemas!
Taevas on varjutatud pimedusega.
Pole kaitset ega abi lähedal.
Kas Sa ei hooli, et hukkume?
Kuidas võid magada,
kui iga hetk on nii ähvardav
haud vihas sügavas?

Refrään:
Tuuled ja lained Sind kuulavad:
Ole vait ja vaga.
Olgu siis mässava mere raev
või deemonid, mehed või mõni muu vaev,
ei vesi saa laeva neelata,
kus mere ja maa ja taeva Õpetaja.
Nad kõik Sinu tahet kuulavad:
Ole vait ja vaga; ole vait ja vaga.
Nad kõik Sinu tahet kuulavad:
Ole vait ja vaga

• Milline suur vägi oli Jeesusel Kristusel, mis võimaldas Tal tormi peatada?
(Preesterluse vägi, mis on võim tegutseda Taevase Isa nimel.)

Paluge lastel öelda valjusti „preesterlus”.

Me võime saada õnnistatud preesterluse kaudu

Õpetaja ettekanne Selgitage, et Kirikus on paljudel meestel seesama vägi. Taevane Isa ja Jeesus
Kristus annavad preesterluse Kiriku väärilistele meestele. Kui need mehed on juhitud
Taevase Isa poolt, saavad nad kasutada preesterlust, et meid aidata ja õnnistada.

• Keda te teate, kellel on preesterlus?

Pildi arutelu Näidake ükshaaval pilte preesterluse talitustest. Laske lastel hoida või näidata pil-
te ja aidata rääkida, mis igal pildil toimub. Rõhutage, et kõik need asjad tehakse
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meeste poolt, kellel on preesterlus. Paluge lastel rääkida kogemustest, mis neil
on seoses nende talitustega olnud.

Näidake pilti 2-27, Haige õnnistamine. Tuletage lastele meelde asju, mida nad
õppisid 16. õppetunnis haige õnnistamisest. Aidake lastel meeles pidada, et me-
hed, kellel on preesterlus, saavad anda õnnistust inimestele, kes on haiged, et
aidata neil terveks saada.

• Kas teile on antud kunagi õnnistust, kui te olete olnud haiged?

Näidake pilti 2-29, Sakramendi jagamine. Selgitage, et Aaroni Preesterluse
preestrid või mehed, kellel on Melkisedeki Preesterlus, õnnistavad sakramenti ja
Aaroni Preesterluse diakonid jagavad seda. Laske lastel rääkida oma perekonna
vanematest liikmetest või sõpradest, kes aitavad sakramenditalitust läbi viia.

Näidake pilti 2-20, Poiss saab ristitud. Tuletage lastele meelde, et igaüks meist
saab ristitud, just nagu Jeesus Kristus, mehe poolt, kellel on preesterlus. Ristija
Johannesel oli preesterlus, seega sai ta Jeesust ristida.

• Kas keegi teist on kunagi ristimisel käinud? (Kui keegi lastest on juba ristitud,
võite lasta neil rääkida oma ristimisest.)

Näidake pilti 2-30, Tüdruk saab kinnitatud. Tuletage lastele meelde, et kui nad
saavad ristitud, kinnitavad mehed, kellel on Melkisedeki Preesterlus, igaühe neist
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks. Sel ajal antakse neile prees-
terluse väe läbi ka Püha Vaimu and.

Näidake pilti 2-31, Lapse õnnistamine. Rääkige lastele, et imikud võivad Kirikus
saada preesterluse õnnistuse, kui neile antakse nimi. Laske lastel teile rääkida
imikust, keda nad tunnevad, kes sai hiljuti sel moel õnnistatud. (Kui mõned lap-
sed on mures, et nad ei ole saanud imikutena sel moel õnnistatud, kinnitage 
neile, et neil on palju teisi võimalusi preesterluse õnnistusi saada.)

Näidake pilti 2-32, Vastabiellunud paar templi ees. Selgitage, et kui lapsed on
vanemad, saavad nad minna templisse, et abielluda. Mehed, kellel on pitseeriv
preesterluse vägi, laulatavad templis õigemeelseid pruutpaare. Templiabielu tõttu
saavad perekonnad olla igavesti koos.

Lugu Rääkige lastele, et nad võivad saada preesterluse õnnistuse, kui neil on mure.
Näidake pilti 2-33, Isa õnnistab oma tütart, ja rääkige lugu tüdrukust, kes sai
preesterluselt õnnistuse, kui tal oli mure. Soovi korral kasutage järgmist lugu:

Stiina valmistus oma esimeseks koolipäevaks. Ta oli kooli minemisest elevil olnud,
kuid nüüd, kui esimene päev oli lõpuks kätte jõudnud, oli ta hirmul.

Stiina oli kogu hommiku vaikne. Ema oli talle valmistanud tema lemmikhommikusöö-
gi, kuid Stiina ei naeratanud, kui ta seda nägi. Ta püüdis süüa, kuid ei suutnud.

Stiina ütles emale, et ta tunneb end halvasti. Ema katsus ta pead, et näha, kas tal on
palavik. Ta vaatas tüdruku kurku, kuid see ei olnud punane. Stiina ema küsis, kust ta
ennast halvasti tundis. Stiina ütles, et ta tundis enda sees kuidagi imelikku tunnet.

Stiina isa ütles, et tõenäoliselt tundis ta sees midagi imelikku, sest see oli tema
esimene koolipäev. Ta oli pisut hirmul, sest ta oleks kogu päeva kodust ära ja ta
ei teadnud, mis teda ees ootab. Stiina isa selgitas, et temal oli samasugune tun-
ne, kui ta uude kohta tööle läks.

Stiina isa tegi ettepaneku anda talle õnnistus, enne kui ta kooli läheb.
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Õnnistus aitaks lahti saada hirmust, imelikust tundest, mis Stiinal oli. Stiina isa
pani oma käed tema pea peale ja andis talle erilise õnnistuse.

Kui Stiina sel pärastlõunal koju tuli, oli ta rõõmus. Ta rääkis emale, et talle meeldis
koolis ja tema õpetaja oli kena. Stiina oli rõõmus, et isa andis talle erilise õnnistu-
se, et aidata tal end koolis paremini tunda.

Selgitage, et selliseid õnnistusi kutsutakse sageli isa õnnistusteks. Kui isa ei
saa meid õnnistada, võime me paluda mõnel teisel mehel, kellel on Melkisedeki
Preesterlus, nagu näiteks meie koduõpetajatel, teistel pereliikmetel, piiskopil või
koguduse juhatajal anda meile õnnistus, kui me seda vajame.

Kokkuvõte

Kordamine
piltidega

• Millal me võime vajada või tahta preesterluse õnnistust?

Näidake igat pilti, samas kui lapsed nimetavad talitusi, mida neil kujutatakse.
Laske lastel valjusti kooris öelda iga talituse või õnnistuse nimi. Mainige, et need
on üksnes mõned asjad, mida preesterluse vägi saab meie heaks teha.

Tunnistus Tunnistage oma tänulikkusest, et meil on preesterlus — sama vägi, mis on
Jeesusel — et aidata meid meie elus.

Innustage lapsi küsima oma isalt (või teistelt Melkisedeki Preesterlusega mees-
telt) preesterluse õnnistust, kui nad seda vajavad.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage sel lapsel väljendada tänulikkust
preesterluse õnnistuste eest.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Algühingu juhataja nõusolekul kutsuge oma tundi oma klassi lapse lapsevanem,
et rääkida lapsele nime andmisest ja lapse õnnistamisest. Paluge lapsevanemal
rääkida, mida vanemad tundsid, kuidas nad panid imiku ilusasti riidesse ja kui
eriline oli, et koduõpetajad, perekonna liikmed ja teised lähedased sõbrad
vaatasid või osalesid. Paluge lapsevanemal samuti rääkida, mida tundis isa, kui
tal oli võimalus kasutada preesterluse väge, andes lapsele nime ja õnnistuse.

2. Laske lastel mängida rollimänge Markuse 4:35–41 kirjas olevas loos.

3. Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ja laske igal lapsel
joonistada pilt preesterluse talitusest, nagu näiteks sakramendi jagamine.
Kirjutage iga lapse pildi alla sellel kujutatud talituse nimetus.

4. Lugege ühe või mitme järgneva preesterluse talituste kohta käiva laulu
eestikeelseid vabatõlkeid: „The Priesthood Is Restored” (Children’s Songbook,
lk 89) vabatõlge „Preesterlus on taastatud”, „Before I Take the Sacrament”
(Children’s Songbook, lk 73) vabatõlge „Enne kui ma võtan sakramenti”, „I
Love to See the Temple” (Children’s Songbook, lk 95) vabatõlge „Mul meeldib
vaadata templit”. Laulude „Baptism” (Children’s Songbook, lk 100) vabatõlke
„Ristimine” ja „The Holy Ghost” (Children’s Songbook, lk 105) vabatõlke „Püha
Vaim” leiad käsiraamatu lõpust.
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Preesterlus on taastatud

Preesterlus on taastatud,
inimestele teada antud tõde,
et Jumal on rääkinud maale,
Tema vägi on taas siin.

Enne kui ma võtan sakramenti

Enne kui ma võtan sakramenti, istun vaikselt ma.
Ma tean, et Jeesus tuli maa peale ja suri minu eest.

Ma mõtlen kõikidele poistele ja tüdrukutele, keda Jeesus tundis
päevil, mil Ta kõndis maa peal, ammustel aegadel.

Ma võtan vett ja leiba ning püüan väga olla
selline laps, keda Jeesus armastas Galileas.

Mul meeldib vaadata templit

Mul meeldib vaadata templit.
Ühel päeval lähen ma sinna
et tunda Püha Vaimu,
kuulata ja palvetada.
Sest tempel on Jumala koda,
armastuse ja ilu koht.
Ma valmistan ennast juba väiksena ette,
see on minu püha ülesanne.

Mul meeldib vaadata templit.
Ühel päeval lähen ma sinna sisse.
Teen lepingu oma Isaga,
luban kuuletuda ma.
Sest tempel on püha koht,
kus meid pitseeritakse kokku.
Jumala lapsena olen ma õppinud tõde:
perekonnad on igavesed.

(© 1980 Janice Kapp Perry. Kasutatud autori loal.)
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et Taevane Isa kuuleb alati meie palveid ja vastab neile
parimal viisil.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 1:5–17. Vaadake samuti „Evangeeliumi alused”
(31129 124), 8. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „Quickly I’ll Obey“ (Children’s Songbook, lk 197) kõigi
kolme salmi eestikeelset vabatõlget „Sõna kuulan ma”. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

3. Valmistuge rääkima isiklikust kogemusest, kus Taevane Isa aitas teid vastuseks
teie palvele.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 2-34, Ristija Johannesele nime andmine.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me saame palvetada abi saamiseks

Tähelepanu
koondav tegevus

Lugege koos lastega kõik kolm salmi laulu „Quickly I’ll Obey” eestikeelsest vabatõlkest.

• Miks me peaksime kuuletuma meie vanematele ja Taevasele Isale? (Sest nad
saavad meil aidata teha, mis on meie jaoks parim.)

Lugu Jutustage järgnev lugu.

Merit nägi ühel ööl halba und. Ta nägi unes, et oli ära eksinud ja hirmul. Kui ta
üles ärkas, hakkas ta nutma.

• Mida teie teeksite, kui te oleksite Merit?

Merit kutsus oma isa ja isa tuli ning kallistas teda. Merit tundis end paremini ja jäi
varsti uuesti magama.

• Miks kutsus Merit oma isa? (Ta vajas abi ja ta teadis, et isa aitab teda.)

• Keda teie kutsute, kui te abi vajate? (Võimalikud vastused: Taevast Isa,
vanemaid, teisi pereliikmeid, sõpru.)

• Kuidas me kutsume Taevast Isa ja palume Temalt abi? (Palvetades.)

Lugu Jutustage lastele järgnev lugu John A. Widtsoest, kellest suureks saades sai
Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige.

Palvetele vastatakse 
parimal viisil

18
õppetund
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Johni isa suri kui John oli väike ja tema ema tegi palju tööd, et lapsi ülal pidada.
John tahtis tööd leida, et ema aidata. Polnud kerge leida tööd, mida saaks teha pä-
rast kooli, kuid lõpuks ta leidis midagi. Ühel päeval ütles mees, kelle juures ta töö-
tas, et ta oli mitu nädalat tublit tööd teinud, ja maksis talle viiedollarilise kuldrahaga.

John ütles: „Viis dollarit! Oli see vast suur raha! Ma juubeldasin. Ma võiksin poole
sellest emale anda, ma võiksin osta uue raamatu ja ülejäänu alles hoida. Uus sä-
rav kuldraha sai pistetud minu püksitaskusse ja ma jooksin minema, et rääkida
emale oma suurest õnnest.

Teel kodu poole, pistsin ma käe taskusse, et kontrollida … raha. Seda polnud!
Ma otsisin tasku veel kord läbi. Kuldraha ei olnud seal! Selle asemel leidsin ma
taskust augu, läbi mille münt oli maha kukkunud. See oli kohutav! Mul oli nii kah-
ju, et ma istusin kraavi kaldale ja nutsin.”

John kõndis kuldraha otsides tuldud teed tagasi. Kõnnitee, millel ta käis, oli teh-
tud laudadest ja ta otsis igast laudade vahel olevast praost. Kuid ta ei leidnud ra-
ha. Lõpuks jõudis ta otsusele, et raha on lõplikult ära kadunud.

Tegevus (valikuline) Laske lastel ette kujutada, et nad on John, kes otsib kadunud münti, ja kõndida
mõned sekundid aeglaselt ruumis ringi nagu otsiksid nad münti. Seejärel laske
neil oma kohtadele tagasi minna.

• Kui teie oleksite John, mida te järgmisena teeksite?

Loo jätk John ütles: „Siis tuli mulle meelde, et Issand teab, kus see kuldraha on ja et kui Tema
aitab mind ja tahab, et ma selle üles leiaksin, ei võinud see kauaks kaduma jääda.

Niisiis langesin ma ühe suure puu taga põlvili ja rääkisin Issandale kogu oma mu-
re ning palusin Teda, et kui Ta arvab, et see on minu jaoks parim, et Ta aitaks mul
kuldraha üles leida. Püsti tõustes tundsin ma end palju paremini. Ma olin kindel,
et Issand oli kuulnud mu palvet.

[Hakkas pimedaks minema.] Maas ei olnud enam midagi selgelt näha, eriti veel
väikest kuldraha. Kuid ma kõndisin muudkui edasi, seekord mitte nii aeglaselt,
sest ma teadsin, et Issand aitab mind. Umbes poolel teel teise kvartali juurde, oli
rohu peal maas minu kaotatud viiedollariline kuldraha … ma peaaegu karjatasin
rõõmust. Kuidas mu ema rõõmustab ja kui väga ma naudin seda raamatut, mille
ma ostma pidin. Ma nõjatusin aia vastu ja ütlesin: „Tänan sind, oo Issand, et sa
mu eest raha üles leidsid.”

Sellest ajast saadik ma tean, et Issand kuuleb meie palveid. Ja sellest päevast
alates, olen ma hoolega jälginud, et minu taskutes ei oleks auke.” (John A.
Widtsoe, „The Lost Gold Piece”, Children’s Friend, sept 1947, lk 369.)

Arutelu • Mitu korda John oma mündi pärast palvetas?

• Mille nimel John esimene kord palvetas? (Ta palus Taevasel Isal aidata tal oma
raha üles leida.)

• Milline oli vastus Johni palvele?

• Miks John teine kord palvetas? (Et tänada Taevast Isa Tema abi eest.)

• Kuidas on Taevane Isa teid aidanud kui te olete palvetanud?

Õpetaja ettekanne Rõhutage lastele, et just nagu meie maised vanemad, armastab Taevane Isa
meid ja tahab meid aidata. Kui me palume abi, kuuleb Taevane Isa meid. Rääkige
lastele kogemusest, kus Taevane Isa aitas teid vastuseks teie palvele.
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Palvetele vastatakse erineval viisil

Pühakirja lugu Näidake Piiblit ja rääkige lastele, et järgmine lugu on Piiblist.

Asetage välja pilt 2-34, Ristija Johannesele nime andmine, ja jutustage Luuka
1:5–17 kirjas olev lugu.

Selgitage, et Sakarias ja Eliisabet olid mõlemad õigemeelsed ja nad olid palju
aastaid palvetanud, et saada last. Nüüd olid nad mõlemad vanad ja neil ei olnud
veel ikka last.

Selgitage, et Sakarias oli esialgu templis inglit nähes üllatunud ja veidi hirmul.
Lugege valjusti Luuka 1:13–14, mida ingel Sakariasele ütles. Selgitage, et see,
mida ingel lubas, tõesti juhtus ning Sakarias ja Eliisabet said poisslapse.

Rõhutage, et Taevane Isa oli kuulnud kõiki Sakariase ja Eliisabeti palveid. Kuid
siiani ei olnud aeg nende lapse sündimiseks küps olnud. Ingel rääkis Sakariasele,
et lapsest, Johannesest, kasvab suur prohvet, Ristija Johannes. Johannes sündis
sel ajal, nii et ta saaks paljusid inimesi ette valmistada, et uskuda Jeesusesse
Kristusesse ja Teda järgida.

Õpetaja ettekanne Selgitage, et mõnikord, nagu Eliisabet ja Sakarias, me palvetame millegi eest,
mis on meie jaoks hea, kuid hiljem, mitte praegu. Taevane Isa kuuleb kõiki meie
palveid ja vastab neile viisil ja ajal, mis on meile parim.

Tuletage lastele meelde, et kui John Widtsoe palvetas oma kadunud kuldmündi
pärast, meenus talle, et Taevane Isa teadis, kus münt on, ja aitab tal seda leida
„kui Tema arvates see on minu jaoks parim asi.” John leidis oma mündi otsekohe
üles, sest tema jaoks oli parim, et ta selle üles leiaks.

Selgitage, et mõnikord võime me paluda oma vanematelt midagi, mida nad tea-
vad, et see ei ole meie jaoks hea ja nad peavad ütlema “ei”. Samamoodi võime
me palvetada millegi eest, mida Taevane Isa teab, et see ei ole meie jaoks õige ja
Ta peab ütlema „ei”.

Lugu Jutustage järgnev lugu oma sõnadega:

Sel ajal kui Mihkel oli suure köhaga toas, sadas lund — esimene suur lumesadu
sel talvel. Mihkel anus oma ema, et teda lastaks õue lumes mängima, kuid ema
ütles „ei”. Ta kartis, et köha läheks veel hullemaks.

Mihkel tahtis tõesti lumega mängida, nii palvetas ta, et Taevane Isa paneks ema
meelt muutma. Kui tema sõber Aleks tuli ja küsis, kas ta võib lumega mängima
tulla, ütles Mihkel, et ta peab lõunat sööma, kuid ta saab mängida pärast lõu-
nasööki, sest ta palvetas, et ema laseks teda lumes mängima.

Pärast lõunasööki küsis Mihkel emalt uuesti, kas ta võib õue mängima minna. Ta
ütles, et ta oli palvetanud, et ema laseks tal õue minna. Mihkli ema näis kurb ole-
vat. Ta küsis Mihklilt, kas too arvas, et Taevane Isa tahab, et ta läheks välja ja
mängiks täna lumega, kui see võib teda palju haigemaks teha.

• Kas te arvate, et Taevane Isa kuulis Mihkli palvet?

• Kuidas Taevane Isa palvele vastas?

Kui Aleks tuli tagasi, ütles Mihkel, et ta ei saa õue tulla. Aleks ütles, et Taevane
Isa ei vastanud Mihkli palvele. Mihkel selgitas, et Taevane Isa vastas tema palvele
küll, kuid vastus oli „ei”.
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Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage lastele, et Taevane Isa teab, mis on igaühe jaoks meist parim ja Ta vas-
tab alati meie palvetele parimal viisil. Mõnikord ütleb ta „jah”, mõnikord „ei” ja mõ-
nikord palub Ta meil oodata, enne kui me saame selle, mille eest me palvetasime.

Kordamine • Kuidas vastas Taevane Isa John Widtsoe palvele?

• Kuidas vastas Taevane Isa Eliisabeti ja Sakariase palvetele?

• Kuidas vastas Taevane Isa Mihkli palvele?

Innustage lapsi nõustuma Taevase Isa vastustega oma palvetele, isegi kui vastus
on „ei” või „mitte praegu”.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Rääkige lastele, et nüüd teesklevad nad, nagu oleksid nad lapsevanemad ja
otsustavad, mis on nende lapse jaoks parim. Paluge neil vastata igale oma
laste poolt esitatud nõudmisele „jah”, „ei” või „mitte praegu”. Kirjeldage
mõningaid asju, mida lapsed võivad küsida, kasutades alljärgnevaid olukordi
või midagi omapoolset. Arutage, milline vastus on vastavale olukorrale parim.

a. Käes on peaaegu õhtusöögi aeg. Teie laps on kuum ja näljane ning tahab
süüa jäätist.

• Mida te ütlete?

• Miks te nii ütlete?

b. On külm, vihmane päev. Teie laps tahab õues ujumisriiete väel mängida.

• Mida te ütlete?

• Miks te nii ütlete?

c. Teie lapsed on kõik oma tööd valmis teinud. On varane pärastlõuna. Nad
küsivad, kas nad tohivad õue mängima minna.

• Mida te ütlete?

• Miks te nii ütlete?

d. Teie laps on kogunud raha ühe mänguasja ostmiseks ja lõpuks on tal
summa koos. Ta tahab minna koheselt poodi, et mänguasi ära osta.
Teie (lapsevanem) olete poodi minemas vaid mõne minuti pärast.

• Mida te ütlete?

• Miks te nii ütlete?

e. Teie laps armastab hobuseid ja tahab endale oma hobust saada. Ta on
kõigest viieaastane.

• Mida te ütlete?

• Miks te nii ütlete?
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f. Teie lapsed ei hoia oma mänguasju ja raamatuid. Selle asemel, et hoolitseda
nende mänguasjade ja raamatute eest, mis neil on, tahavad nad osta uusi. Nad
näevad poes ühte oma lemmikraamatut ja küsivad, kas nad võivad selle saada.

• Mida te ütlete?

• Miks te nii ütlete?

Selgitage, et lapsevanemad tahavad teha seda, mis on nende laste jaoks pa-
rim. Ka Taevane Isa tahab teha seda, mis on parim Tema laste jaoks. Taevane
Isa vastab alati meie palvetele ja Ta vastab neile viisil, mis on meile parim. Just
nagu meie maised vanemad ütlevad mõnikord „jah”, mõnikord „ei” ja mõnikord
„mitte praegu”, vastab meie Taevane Isa meie palvetele mõnikord „jah”, mõni-
kord „ei” ja mõnikord „mitte praegu”.

2. Kui teie piirkonnas on olemas, näidake selle asemel, et jutustada John A.
Widtsoe lugu, videokassetti Beginning Course, 1. osa, 16. lõik „The Lost Gold
Piece” (53178, 3:08).

3. Algühingu juhataja loal kutsuge mõned külalised laulma lastele laulu „A Child’s
Prayer” (“Lapse palve”) (Children’s Songbook, lk 12).

4. Lugege laulu „Tell Me, Dear Lord” (Children’s Songbook, lk 176) eestikeelset
vabatõlget „Räägi mulle, kallis Issand” või laulu „I Need My Heavenly Father”
(Children’s Songbook, lk 18) vabatõlget “Ma vajan oma Taevast Isa”.

Räägi mulle, kallis Issand

Räägi mulle, kallis Issand, ma palvetan Sinu õpetuse järgi,
mida Sa tahad, et ma täna ütleksin ja teeksin.
Õpeta mind, et teaksin ja armastaksin Sinu tahet, oo Issand,
aita mul mõista Sinu armastavaid sõnu.

Mind juhatab Sinu armastav käsi,
ma kuulen Sinu häält, kuuletun Sinu õnnistatud käsule.
Teada iga hetk, et oled lähedal,
annab jõudu ja peletab eemale iga hirmu.

Ma vajan oma Taevast Isa

Ma vajan oma Taevast Isa
iga päev mind aitama.
Ta tahab, et ma oleksin õnnelik
ja valiksin õiglase tee.
Ta tahab, et ma oleksin õnnelik
ja valiksin õiglase tee.
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Eesmärk Aidata igal lapsel tunda, et Jeesus Kristus armastab ja õnnistab kõiki lapsi.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 25:34–40, Markuse 10:13–16 ja 3 Nefi 17.

2. Võimaluse korral valmistage kordavaks mänguks järgmised asjad:
a. Lõigake paksust paberist välja praetaldrikusuurune ring. Värvige üks

kolmandik punaseks, teine kolmandik kollaseks ja kolmas kolmandik
siniseks.

b. Valmistage kaksteist värvitud kaarti või paberitükki: neli punast, neli kollast ja
neli sinist (kui klass on suur, võib kaarte rohkem tarvis minna).

c. Kirjutage igale kaardile üks järgmistest kordamisküsimustest:

Keda armastab Jeesus Kristus?

Kuidas te teate, et Jeesus teid armastab?

Mida Jeesus mõtles, kui Ta ütles: „Laske lapsukesed minu juure tulla”?

Mida püüdsid Jeesuse jüngrid (abilised) teha, kui vanemad tõid oma lapsed
Jeesust vaatama?

Kuidas näitas Jeesus, et Ta armastab haigeid ja vigaseid inimesi Ameerikas?

Mida tegi Jeesus pärast seda, kui Ta õnnistas lapsi Ameerikas?

Keda nägid Ameerika lapsevanemad oma lastega seismas pärast seda, kui
Jeesus oli neid õnnistanud?

Miks õnnistas Jeesus lapsi?

Kuidas me saame Jeesusele oma armastust näidata?

d. Pange kaardid väikesesse karpi või kotti, mille peale on joonistatud küsimärk.
e. Võtke kaasa nööp või münt, mida visata värvitud ringi peale.

3. Valmistuge laulma laulu „Ma mõtlen kui loen vanast jutustusest” (Kiriku
lauluraamat, lk 60) või lugema selle sõnu. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu
lõpust.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Pildid 2-35, Kristus ja lapsed (Kunstitööd evangeeliumist 216; 62467); 

pilt 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi.

Jeesus Kristus armastab mind 19
õppetund
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5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Jeesus Kristus armastas ja õnnistas väikeseid lapsi

Näidake karpi või kotti, milles on kordamismängu küsimused. Rääkige lastele, 
et õppetunni lõpus mängivad nad ühe mängu. Nad peavad õppetundi hoolega
kuulama, et nad teaksid vastuseid mängu küsimustele.

Tähelepanu
koondav tegevus

Valmistuge laulma mõlemaid salme laulust „Ma mõtlen kui loen vanast jutustu-
sest” või lugema selle sõnu. (Kui lapsed seda laulu ei tea, õpetage või laulge
seda neile.) Arutage laulu sõnu ja laske lastel ette kujutada, kui imeline see oleks,
kui Jeesus Kristus paneks oma käed nende ümber või paneks oma käed nende
peade peale.

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-35, Kristus ja lapsed, ja näidake Piiblit. Selgitage, et lugu,
mida te jutustate, on kirjas Piiblis. Jutustage Markuse 10:13–16 kirjas olev lugu.

Selgitage, et jüngrid kartsid, et lapsed katkestavad ja segavad Jeesust, kui Ta
õpetas. Kuid Päästja tahtis, et lapsed tuleksid Tema juurde. Lugege valjusti, mida
ütles Jeesus Markuse 10:14 (alustades sõnadest „Laske lapsukesed”). Selgitage,
et selles pühakirjakohas tähendab „laske” lubama või võimaldama. Lugege uues-
ti Jeesuse sõnu, asendades sõna laske sõnaga lubage: “Lubage lapsukestel
minu juure tulla.”

• Mida Jeesus tegi, kui lapsed Tema juurde tulid?

Lugege valjusti Markuse 10:16. Aitamaks lastel mõista, mida Jeesus tegi, tuleta-
ge neile meelde asju, mida nad õppisid preesterluse kohta 17. õppetunnis.
Selgitage, et õnnistused, mida meie isad või teised preesterluse hoidjad meile
annavad, on sarnased neile, mida Jeesus meile annaks.

• Miks Jeesus tahtis, et lapsed Tema juurde tuleksid? (Sest Ta armastas neid ja
tahtis neid õnnistada.)

Juhtige tähelepanu sellele, et kuigi Ta oli hõivatud täiskasvanute õpetamisega, võt-
tis Jeesus oma suure armastuse tõttu laste vastu aega neid hoida ja õnnistada.

Tunnistus Tunnistage, et Jeesus armastab lapsi. Soovi korral laulge koos lastega taas laulu
„Ma mõtlen kui loen vanast jutustusest”.

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi. Laske lastel vaadata pilti
ja rääkida, mida nad sellel näevad. Näidake Mormoni Raamatut. Selgitage, et
Jeesus Kristus õpetas inimesi Ameerikas samamoodi nagu neid, kes elasid Pühal
maal, ja et Tema külaskäik Ameerikasse on kirjas Mormoni Raamatus. Jutustage
3 Nefi 17 kirjas olev lugu.

Selgitage, et kui Jeesus Kristus oli lõpetanud inimeste õpetamise Ameerikas, 
ei tahtnud nad, et Ta lahkuks. Jeesus armastas inimesi väga, nii õnnistas ja
tervendas Ta kõik inimesed, kes olid haiged või haavatud või vigased
(vt 3 Nefi 17:7–10).
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Siis palus Jeesus, et kõik väikesed lapsed toodaks Tema juurde. Ta kogus nad
enda ümber ja ütles imeilusa palve (vt 3 Nefi 17:11–15).

Rääkige lastele, et Mormoni Raamat ütleb, et selle palve sõnad olid nii suured ja
imelised, et neid ei saa kirja panna (vt 3 Nefi 17:15).

Selgitage, et Jeesus võttis seejärel ükshaaval lapsed ja õnnistas neid ning palus
Taevast Isa nende eest. Kui lapsevanemad vaatasid, võisid nad näha ingleid oma
lastega (vt 3 Nefi 17:21–24). Kõik inimesed seal tundsid Jeesuse suurt armastust
nende vastu.

Arutelu • Mis te arvate, kuidas tundsid end lapsed, kui Jeesus neid õnnistas ja nende
eest palvetas?

• Millised tunded teis tekivad, kui te mõtlete Jeesuse peale?

Jeesus Kristus armastab meid

Arutelu Selgitage, et kuigi Jeesus Kristus pole isiklikult praegu siin, armastab Ta meid
sama palju, kui Ta armastas neid lapsi, kes elasid siis, kui Tema oli maa peal.

• Kuidas me teame, et Jeesus meid armastab? (Võimalikud vastused: Ta lõi meie
jaoks maa; Ta andis meile käsud, mille järgi elada; Ta andis oma elu meie eest;
Ta juhib Kirikut ja räägib meiega oma prohvetite kaudu; Ta oli meile heaks
eeskujuks.)

Laste osalemine Tuletage lastele meelde, et Taevase Isa juhatuse järgi lõi Jeesus Kristus maa ning
kõik taimed ja loomad selle peal.

Paluge igal lapsel nimetada oma lemmikloom või -taim. Tuletage lastele meelde,
et kui nad näevad neid asju, mida Jeesus lõi, saavad nad meeles pidada, et
Jeesus armastab neid.

Pildi arutelu Näidake taas pilte 2-35, Kristus ja lapsed, ja 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi.

• Mis te arvate, kas need lapsed on õnnelikud, et Jeesus neid armastab?

• Kas teie olete õnnelikud, et Jeesus teid armastab?

Me saame Jeesusele Kristusele näidata, et me armastame Teda

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kuigi Jeesus Kristus ei ole maa peal, saame me Talle näidata, et me
oleme Tema armastuse eest tänulikud ja et me armastame Teda. Selgitage, et üks
viis, kuidas me saame Jeesusele näidata, et me Teda armastame, on pidada
Tema käske.

Pühakirjakoht Lugege valjusti Matteuse 25:40, et rääkida lastele ühest teisest viisist, kuidas me
saame Jeesusele näidata, et me Teda armastame. (Selgitage, et „kuningas” on
Jeesuse Kristuse teine nimi.) Selgitage, et selles pühakirjakohas räägib Päästja mei-
le, et kui me oleme teiste inimeste vastu lahked, oleksime me nagu Tema vastu lah-
ked. Kui me kohtleme teisi lahkelt, näitame me Jeesusele, et me Teda armastame.

Kordav mäng Mängige järgmist mängu, et aidata lastel meelde jätta, mida nad on tänases õp-
petunnis õppinud. (Kui kõiki mänguks vajalikke asju ei ole võimalik ette valmista-
da, kohandage vajadusel mängu või lugege küsimusi, mis on loetletud
ettevalmistuse osas ja laske lastel neile kordamööda vastata.)

Võtke kaardid karbist või kotist välja ja pange, küsimus allpool, värvi järgi põran-
dale või lauale virna. Pange värvitud ring kaartide lähedale.
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Laske lapsel visata nööp või münt ringi peale ja seejärel valida sama värvi kaart,
millist värvi ringi sektorile nööp kukkus. Lugege kaardil olev küsimus valjusti ette
ja laske lapsel küsimusele vastata. Andke igale lapsele võimalus proovida.

Kui laps, kes kaardi tõmbas, ei oska küsimusele vastata, võite teie ja teised klas-
siliikmed talle vajadusel vihjeid anda. Kui aeg lubab, mängige mängu veel kord,
andmata ühtegi vihjet. Kiitke lapsi selle eest, et nad teavad nii palju Jeesusest ja
Tema armastusest nende vastu.

Kokkuvõte

Tunnistus Rääkige lastele, et Jeesus Kristus armastab igaühte neist ja jääb neid alati ar-
mastama. Jeesus armastab olla koos lastega ning tahab neid aidata ja õnnista-
da. Tunnistage, et Jeesus armastab ja hindab igat last teie klassis.

Innustage lapsi mõtlema nädala jooksul kõikidele asjadele, mis Jeesus on nende
heaks teinud, sest Ta armastab neid. Soovi korral laske lastel teha nimekiri või
joonistada asju, millest nad mõtlevad, ning võtta nimekiri või joonistused järgmi-
sel nädalal Algühingusse kaasa.

Tuletage lastele meelde, et nad saavad Jeesusele näidata, et nad Teda armasta-
vad, kuuletudes käskudele ja olles teiste vastu lahked.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage sel lapsel väljendada tänu Jeesuse
Kristuse ja Tema armastuse eest.

Kui lapsed klassist lahkuvad, sosistage igale lapsele: „Jeesus armastab sind ja
mina armastan ka.”

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Võtke klassi kaasa paksu papi külge kinnitatud peegel. Ärge näidake lastele
peeglit. Näidake papi tagumist poolt ja rääkige oma klassile, et teil on salajane
pilt kellestki, keda Jeesus Kristus väga armastab. Lubage lastel tulla ükshaaval
„pilti” vaatama. Paluge, et nad hoiaksid pildi saladuses, kuni kõik on saanud
vaadata. Tuletage lastele meelde, et Jeesus armastab igaühte neist.

2. Lugege laulu „Jesus Loved the Little Children” (Children’s Songbook, lk 59)
eestikeelset vabatõlget „Jeesus armastas väikeseid lapsi” või laulu „I Feel My
Savior’s Love” (Children’s Songbook, lk 74) vabatõlget „Oma Päästja armastust
ma tunnen”. Nende laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

3. Aidake lastel öelda järgmist salmi koos liigutustega:

Jeesus armastab kõiki lapsi

Jeesus armastab kõiki lapsi (sirutage käed välja),
pisikesi, kes on veel väikesed (näidake käega põlvekõrgust last),
neid, keda häll veel kiigutab (näidake kätega hälli),
neid, kes on juba suured ja pikad (tõstke käed üle pea).

(Thea Cannon, Finger Fun for Little Folk. © 1949 Standard Publishing Company,
Cincinnati, Ohio. Kasutatud autori loal.)

Korrake nii mitu korda, kui soovite.
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4. Tehke igale lapsele koopia joonistusest Jeesus koos lastega (leiate selle
õppetunni lõpust). Laske lastel joonistada pildil olevatele lastele näod ja
seejärel oma pildid ära värvida. Kui te ei saa igale lapsele koopiat teha, tehke
üks koopia ja lubage igal oma klassi lapsel ära värvida üks pildil olev laps.

Rääkige lastele, et kui nad oleksid elanud ajal, mil Jeesus Kristus elas maa
peal, oleks Ta nad oma käte vahele võtnud ja neid õnnistanud. Tuletage neile
meelde, et kuigi Jeesus ei ole praegu maa peal, armastab Ta ikkagi kõiki ini-
mesi maa peal.
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Eesmärk Tugevdada iga lapse soovi õppida rohkem Jeesuse Kristuse õpetustest.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Õpetus ja Lepingud 19:23–24 ning Joseph Smith—
Ajalugu 1:14–20. Vaadake samuti Matteuse 3:13–16; 4:1–11; 6:9; Markuse
10:13–16; 3 Nefi 18:19; ning „Evangeeliumi alused” (31129 124), 10. peatükk.

2. Kirjutage paberilehele „Jeesuse Kristuse õpetused on suur aare”. Voltige paber
kokku ja pange väikesesse karpi või anumasse. Peitke see klassiruumi, nii et
seda poleks kerge leida. (Kui teie klassi lapsed ei oska lugeda, peitke ära
hoopis Jeesuse pilt, Piibel või Mormoni Raamat.)

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Pühakirjad.
b. Mõni teie jaoks väärtuslik ese.
c. Oakott või mõni muu pehme ese.
d. Pilt 2-37, Mäejutlus (Kunstitööd evangeeliumist 212, 62166); pilt 2-38,

Esimene nägemus (Kunstitööd evangeeliumist 403, 62470); pilt 2-39, Prohvet
Joseph Smith (Kunstitööd evangeeliumist 401, 62002); elava prohveti pilt
(Kiriku ajakirjast või kogudusehoone raamatukogust).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Kui te palusite eelmisel nädalal lastel teha nimekirjad või pildid asjadest,
mida Jeesus on nende heaks teinud, sest Ta armastab neid, arutage neid nime-
kirju või pilte mõned minutid.

Meil on palju aardeid

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele kaasavõetud eset, mis on teie jaoks väärtuslik. Rääkige midagi
sellest esemest, nagu näiteks kuidas seda kasutatakse, kust te selle saite või kui
kaua see on teil olnud. Juhtige tähelepanu sellele, miks see on teile tähtis ja kui
kurb te oleksite, kui te selle ära kaotaksite, see ära varastataks või katki läheks.
Selgitage, et see ese on üks teie aaretest.

• Mis asi on aare? (Midagi, mis on väga väärtuslik.)

Lugu Jutustage lugu lapsest, kellel oli hinnaline aare. Soovi korral kasutage järgmist lugu:

Ühel Ruti koolikaaslasel oli medaljon, mida ta iga päev koolis kaelas kandis. Ruti
arvates oli see kõige ilusam medaljon, mida ta kunagi näinud oli. Ta soovis, et ka
temal selline medaljon oleks.

Ruti sünnipäeva hommikul andis ema talle kingituse. See oli ilusasse paberisse
pakitud lindiga seotud väike karp. Seest leidis Rutt imeilusa kullast medaljoni.

Jeesuse Kristuse õpetused
on suur aare
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See oli südamekujuline ja selle keskel oli sädelev roosa kivi. Rutt suutis vaevu
oma silmi uskuda.

Arutelu • Mis te arvate, mis tunne oli Rutil sellist medaljoni omada?

• Millised on mõned teie aarded? (Vajadusel andke lastele mõtteid, nagu näiteks,
lemmikloom, lemmikmänguasi või raamat või riietusese.)

Jeesuse Kristuse sõnad on suur aare

Aarde jaht Selgitage, et on olemas aare, mida igaüks meist võib endale saada, mis on suu-
rem kui (nimetage mõned asjad, mida lapsed oma aaretena nimetasid). See aare
on väärt rohkem kui ükski teine asi, mis meil olla võib. Seda aaret ei saa raha
eest osta ja see ei lähe katki ning seda ei saa varastada. See aare on nii hinnali-
ne, et paljud inimesed on valmis loobuma kõigest, mis neil on, et seda saada.
Mõned on selle eest valmis loobuma isegi oma elust.

Rääkige lastele, et teada saada, mis asi see suur aare on, lähevad nad aarde jahi-
le. Selgitage, et te olete aarde klassi ära peitnud. Paluge lastel vaikselt aaret otsida.

Kui lapsed on karbi või anuma üles leidnud, laske ühel lapsel see lahti teha ja
lugeda valjusti sõnumit. Seejärel laske lastel koos teiega korrata sõnumi sõnu. (Kui
te peidate ära Jeesuse pildi või pühakirjad, selgitage, et see ese esindab Jeesuse
Kristuse õpetusi. Rääkige lastele, et Jeesuse Kristuse õpetused on meie jaoks
suur aare.)

• Miks on Jeesuse Kristuse õpetused meie jaoks suur aare?

Rõhutage, et Jeesuse Kristuse õpetused on meie jaoks aare, sest need näitavad
meile, kuidas olla õnnelikud, järgides Taevast Isa ja Jeesust.

Pühakirjakoht Lugege valjusti Õpetus ja Lepingud 19:23 (lõpetades sõnaga „sõnu”). Selgitage,
et Jeesus Kristus ütles need sõnad. Ta tahab, et me õpiksime Temast ja Tema
õpetustest.

Me saame õppida Jeesuse Kristuse õpetusi pühakirjadest

Õpetaja ettekanne Näidake pilti 2-37, Mäejutlus. Laske lastel kirjeldada, mida pildil kujutatakse.

Selgitage, et kui Päästja oli maa peal, käis Ta linnast linna, õpetades inimestele,
kuidas nad peaksid elama, nii et nad võiksid olla õnnelikud ja pöörduda ühel
päeval tagasi elama koos Taevase Isaga. Paljudele inimestele meeldis kuulata
Tema õpetusi ja nad järgnesid Talle, kuhu iganes Ta läks. Mõnikord kogunesid
Tema ümber tuhanded inimesed, et kuulata ja õppida.

• Mis te arvate, mida inimesed tundsid, kui nad Jeesust kuulasid?

Selgitage, et mõnikord püüdsid Jeesuse jüngrid (abilised) inimesi minema saata,
sest Jeesus oli väsinud ja vajas puhkust. Jeesus ütles neile alati, et nad lubaksid
inimestel Tema õpetusi kuulama jääda. Ta tahtis, et kõik inimesed kuuleksid ja
õpiksid, nii et neil oleks rõõm ja õnn, mis kestaks igavesti.

Näidake pühakirju. Selgitage, et me võime õppida paljusid Jeesuse õpetusi
pühakirjadest. Näidake Uue Testamendi tiitellehte. Selgitage, et mõned asjad,
mida Jeesus õpetas, kui Ta maa peal oli, on kirjas Uues Testamendis.

Mäng Selgitage, et kui Jeesus oli maa peal, õpetas ta paljusid asju eeskuju kaudu. Ta
tahab, et me järgiksime Tema eeskuju ja teeksime, mida Tema tegi. Mängige
lastega mängu „Ma mõtlen…”, et aidata neil meelde jätta mõned asjad, mida
Jeesus tegi ja õpetas.
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Et mängu mängida, lugege järgnevaid kirjeldusi seikadest Jeesuse Kristuse elus
ja küsige ükshaaval nende juurde kuuluvaid küsimusi. Laske lastel tõsta käsi, kui
nad teavad küsimuse vastust. Visake oakott või mõni teine pehme ese ühele las-
test, kelle käsi oli püsti, ja laske tal küsimusele vastata. Andke igale lapsele või-
malus vastata vähemalt ühele küsimusele.

1. Ma mõtlen ajast, mil Jeesus seisis koos Ristija Johannesega Jordani jões (vt
Matteuse 3:13–15.)

• Mis juhtus Jeesusega Jordani jões?

• Kuidas sai Jeesus ristitud? (Vee alla kastmise läbi.)

• Kuidas on meile õpetatud, et me peame saama ristitud? (Vee alla kastmise läbi.)

2. Ma mõtlen kellelegi väga erilisele, kes oli kohal, kui Ristija Johannes ristis
Jeesuse. Igaüks teda ei näinud, kuid Jeesus ja Johannes teadsid, et ta on
seal (vt Matteuse 3:16.)

• Kellest ma mõtlen? (Pühast Vaimust.)

• Mida on meid õpetatud tegema, et saada Püha Vaimu andi? (Saama ristitud
ja kinnitatud.)

3. Ma mõtlen ajast, kui Jeesus oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd ilma
toiduta (vt Matteuse 4:1–11).

• Kes püüdis Jeesust ahvatleda?

• Mida Jeesus tegi? (Ta valis õige ja käskis Saatanal lahkuda.)

• Mida on meid õpetatud tegema, kui meid ahvatletakse? (Valima õige.)

4. Ma mõtlen ajast, mil Jeesuse jüngrid püüdsid lapsi minema saata (vt Markuse
10:13–16.)

• Mida ütles Jeesus oma jüngritele? (Et Ta tahab, et lapsed jääksid, sest Ta
armastab neid.)

• Keda Jeesus armastab? (Meid kõiki.)

• Miks Jeesus meid õpetab? (Ta armastab meid ja tahab, et me oleksime
õnnelikud.)

5. Ma mõtlen aegadest, mil Jeesus õpetas inimestele, kuidas palvetada (vt
Matteuse 6:9 ja 3 Nefi 18:19).

• Kelle poole õpetas Jeesus meid palvetama?

• Kuidas õpetas Jeesus meid oma palveid lõpetama?

• Millal me peaksime palvetama? (Nõustuge kõikide vastustega ja tuletage
lastele meelde, et me võime palvetada, millal iganes me tahame tunda
Taevase Isa lähedust, Teda tänada või paluda Tema abi.)

Me saame õppida Jeesuse Kristuse õpetusi elava prohveti kaudu

Õpetaja ettekanne Selgitage, et me saame õppida paljusid Jeesuse Kristuse õpetusi pühakirju luge-
des, kuid pühakirjades ei ole kirjas kõiki Jeesuse õpetusi. Jeesus ei lõpetanud
õpetamist, kui Ta maa pealt lahkus. Praegu õpetab Ta meid prohvetite kaudu.
Jeesus räägib oma prohvetiga ja ütleb talle, mida me peame teadma. Prohvet
annab seejärel Jeesuse õpetuse meile edasi.
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Pühakirja lugu Näidake pilti 2-38, Esimene nägemus, ja laske lastel aidata jutustada Joseph
Smith—Ajalugu 1:14–20 kirjas olevat lugu.

Rõhutage, et Joseph Smith oli Taevase Isa poolt valmistatud ette olema prohvet
ja õpetama tõde. Taevane Isa ja Jeesus ilmusid Josephile ja ütlesid talle, et ükski
kirik sel ajal maa peal ei olnud õige. Hiljem aitas Joseph Jeesusel tuua tagasi
õige kiriku.

• Mis on tänapäeval Jeesuse Kristuse õige Kiriku nimi? (Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kirik.)

Laske lastel seda nime koos korrata.

Pildi arutelu Asetage välja pilt 2-39, Prohvet Joseph Smith. Selgitage, et Joseph Smithist sai
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku esimene prohvet. Ta aitas Kiriku esi-
mestel liikmetel teada, mida Jeesus tahab, et nad teeksid.

Asetage elava prohveti pilt Joseph Smithi pildi kõrvale.

• Kes see on?

Selgitage, et Jeesus Kristus räägib elava prohvetiga, just nagu Ta rääkis Joseph
Smithiga. Kui me kuuleme prohveti sõnu, kuuleme me Jeesuse õpetusi.

Tunnistus Rääkige lastele, kui tore see on, et meil on prohvet. Tunnistage, et praegune
prohvet on tõeline prohvet, kes annab meile edasi Päästja õpetusi.

Jeesuse Kristuse õpetused on meie jaoks tähtsad

Lugu Rääkige lastele, et mõnikord võib juhtuda, et me unustame, kui tore on olla Kiriku
liige ja omada Päästja õpetusi. Me peame meeles pidama, milline suur aare
Jeesuse õpetused on.

Jutustage lugu kellestki, keda te tunnete, kes näitas Jeesuse Kristuse õpetuste
õppimise ja Tema Kiriku liikmeks olemise tähtsust. Kui te ühtegi sellist lugu ei tea,
kasutage järgmist lugu:

Anette oli rääkinud misjonäridega ja teadis, et nad õpetavad Jeesuse Kristuse
õpetusi. Ta tahtis saada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmeks, kuid
tema isa ei tahtnud, et ta saaks ristitud. Isa ei mõistnud, kui tähtis oli Anette jaoks
õppida Jeesuse õpetusi ja saada Jeesuse Kiriku liikmeks. Isa palus, et ta ootaks.
Anette ootas, kuid ta jätkas Kirikus käimist ja palvetamist, et ühel päeval ta isa
mõistaks, kui tähtis oli tema jaoks saada Kiriku liikmeks.

Jõulude ajal küsis Anette isa, mida ta jõuludeks tahab. Anette ütles isale, et ainus
asi, mida ta tahab, on tema luba saada ristitud. Isa otsustas, et kui ristimine on
Anette jaoks nii tähtis, annab ta selleks oma loa. Anette ristiti jõululaupäeval. See
oli ainus kingitus, mille ta sai, kuid see oli suur aare, mis tõi talle palju rõõmu.

• Millist kingitust Anette tahtis?

• Miks oli see kingitus nii tähtis?

Kokkuvõte

Arutelu Arutage lastega, kui tänulikud me võime olla Jeesuse Kristuse õpetuste eest. Me
võime olla tänulikud, et —

• Me võime saada ristitud, nagu sai Päästja.

• Pärast ristimist võime me saada Püha Vaimu anni.
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• Me saame palvetada, kui me vajame abi.

• Me võime õppida, kuidas valida õige.

• Me teame, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad meid.

• Meil on pühakirjad ja prohvet meid õpetamas.

Tunnistus Tunnistage, et see on Jeesuse Kristuse õige Kirik ja rääkige lastele, kui tänulik te
olete, et olete selle liige ja et teil on võimalus õppida Jeesuse õpetusi.

Innustage igat last püsti tõusma ja väljendama oma tänu Jeesuse õpetuste eest.
(Ärge nõudke kelleltki, et ta peab seda tegema.) Vajaduse korral aidake lapsi.

Juhtige tähelepanu sellele, et tänu väljendamine Päästja ja Tema õpetuste eest
on üks viis tunnistuse jagamiseks. Rääkige lastele, et nad just äsja jagasid oma
tunnistust.

Innustage lapsi kodus oma tunnistust oma perega jagama. Soovitage, et kui Vaim
neid õhutab, võivad nad tunnistada ka paastu- ja tunnistustekoosolekul ning rää-
kida, mida nad teavad Jeesuse õpetustest ja Jeesuse Kristuse õigest Kirikust.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Tehke igale lapsele koopia õppetunni lõpus olevast joonistustega leheküljest.
Selgitage, et mõned inimesed hoiavad oma lemmikasju aarete laekas nagu
see, mis on joonistuste lehekülje keskel.

• Millised asjad te aarete laekasse paneksite?

Tuletage lastele meelde, et mõned meie kõige väärtuslikumad asjad, on asjad,
mida ei saa aarete laekasse panna, nagu näiteks Jeesuse Kristuse õpetused.
Arutage nelja joonistust, mis kujutavad Jeesuse õpetusi (ristimine, palve, sakra-
ment, armastus.)

Laske lastel tõmmata kriipsud õpetusi kujutavatest joonistustest aarete laekasse
ja laske neil seejärel oma joonistused ära värvida.

2. Laske lastel kordamööda näidelda asjadest, mida Jeesus õpetas meid tegema.
Laske teistel lastel ära arvata, millist õpetust näideldakse. Näiteks võivad olla
palvetamine, aupaklik olemine, kümnise maksmine, vanemate aitamine või
vendade ja õdede vastu lahke olemine.

3. Lugege laulude „I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s Songbook, lk 78),
„Jesus Loved the Little Children” (Children’s Songbook, lk 59) või „Jesus Wants
Me for a Sunbeam” (Children’s Songbook, lk 60) eestikeelseid vabatõlkeid „Kui
Jeesus ma olla proovin”, „Jeesus armastas väikeseid lapsi” ja „Jeesus tahab,
et oleksin päiksekiir”. Nende laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.
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Eesmärk Innustada igat last näitama aupaklikkust Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 2:1–16 ja 3 Nefi 17:11–12, 21–24.

2. Valmistage õppetunni lõpus olevad välja lõigatud suu, silmad, kõrvad, käed ja
jalad. Pange väljalõiked kotti või muusse hoidikusse.

3. Valmistage järgmise sõnaga pabeririba:

4. Valmistuge lugema laulude „Reverently, Quietly” (Children’s Songbook, lk 26)
ja „I Will Try to Be Reverent” (Children’s Songbook, lk 28) eestikeelseid
vabatõlkeid.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Pildid 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi; pilt 2-40, Aupaklik laps; pilt 2-41,

Jeesuse sünd (Kunstitööd evangeeliumist 200; 62116).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas

neil läks.

Tähelepanu
koondav tegevus

Enne alguspalvet lugege laulu „Reverently, Quietly” eestikeelset vabatõlget
“Aupaklikult, vaikselt”.

Aupaklikult, vaikselt, armastavalt me Sinust mõtleme,
aupaklikult, vaikselt, mahedalt me laulame.
Aupaklikult, vaikselt, alandlikult nüüd palvetame,
olgu Sinu Püha Vaim täna me südameis.

Asetage välja pilt 2-40, Aupaklik laps. Rääkige lastele, et pildil olev laps valmistub
palves rääkima Taevase Isaga.

• Kuidas me palveks valmistume? (Me paneme käed kokku, suleme silmad ja
langetame pea.)

• Miks me paneme käed kokku, suleme silmad ja langetame pea, et palveks
valmistuda?

Juhtige tähelepanu sellele, et kui me neid asju teeme, on meil kergem tunda
Taevast Isa meie lähedal, kui me palvetame. Selgitage, et just nagu on tähtis
teada, et meie maised vanemad kuulavad, kui me nendega räägime, on tähtis
tunda, et Taevane Isa on meie lähedal, kui me palvetame.

Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Aupaklikkus

Ma saan olla aupaklik 21
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Pärast alguspalvet väljendage lühidalt oma tänu armastava Taevase Isa eest ja
võimaluse eest Temaga palves rääkida.

Aupaklikkus on armastuse ja austuse tunne

Sõnadega
pabeririba arutelu

Asetage aupakliku lapse pildi lähedale pabeririba sõnaga „Aupaklikkus”. Lugege
paberiribal olev sõna ja laske lastel seda korrata.

• Mis on aupaklikkus?

Rõhutage, et aupaklikkus tähendab enamat kui vaid vaikselt olemine. Aupaklikkus
on eriline armastuse ja austuse tunne Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu.

Paluge lastel mõelda tunnetele, mis neil on, kui nende vanemad aitavad neil
palvetada või loevad neile lugusid Jeesusest või kui nad näevad ja kuulevad
Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse poolt loodud imeilusaid asju. Selgitage, et
need soojad, rahulikud tunded on aupaklikkuse tunded. Need tunded aitavad
meil teada, et Taevase Isa vaim on lähedal.

Pildi arutelu Asetage välja pilt 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi. Laske lastel rääkida teile
pildist (vt 3 Nefi 17:11–12, 21–24).

• Mis te arvate, mida tundsid nefilaste lapsed Jeesuse Kristuse vastu?

Näidake pilti 2-41, Jeesuse sünd, ja paluge lastel jutustada Jeesuse sünni lugu
(vt Luuka 2:1–16). Laske neil tähelepanelikult vaadata pildil olevaid inimesi.

• Mis te arvate, mida inimesed tundsid, kui nad nägid Jeesuslast?

• Mis te arvate, kuidas teie oleksite end tundnud, kui te oleksite näinud
Jeesuslast?

Selgitage, et kui me mõtleme Taevasest Isast ja Jeesusest armastaval moel,
oleme me aupaklikud.

Me näitame aupaklikkust oma tegude kaudu

Arutelu • Kuidas me näitame oma aupaklikkuse tundeid (armastust ja austust) Taevase
Isa ja Jeesuse Kristuse vastu?

Selgitage, et on tähtis tunda aupaklikkust olenemata sellest, kus me oleme, aga
Kirikus peaksime me eriti meeles pidama olla aupaklikud. Kirikuhoone on Taevase
Isa koda ja kui me oleme Taevase Isa kojas aupaklikud, teab Taevane Isa, et me
Teda armastame.

Laul Lugege laulu „I Will Try to Be Reverent” eestikeelset vabatõlget „Aupaklik olla
püüan ma”.

Ma armastan oma Taevast Isa
ja püüan olla
Tema kojas aupaklik.
Siis on Ta minu lähedal.

Tegevus Näidake väljalõigetega kotti või hoidikut. Paluge igal lapsel ükshaaval tulla ja võt-
ta kotist üks väljalõige, näidata seda väljalõiget teistele lastele ja küsida: „Mida
me peaksime tegema oma (väljalõikel näidatud kehaosaga), et näidata aupaklik-
kust Taevase Isa kojas?”

Võimalikud vastused:

Suu — rääkima vaikselt, naeratama, laulma laule, palvetama, hoidma kinni,
kui keegi teine räägib.
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Silmad — vaatama õpetajat või kõnelejat, hoidma palve ajal kinni.
Käed — hoidma paigal, tõstma püsti küsimusele vastamiseks, hoidma palve ajal koos.
Jalad — kõndima vaikselt, hoidma paigal.
Kõrvad — kuulama seda, mida räägitakse.

Tegevus Aidake lastel lugeda järgneva puhketegevuse sõnu ja teha sellega kaasnevaid
liigutusi:

Olen aupaklik alati
pealaest (pange käed pea peale)
jalatallani (puudutage varbaid).
Kui kõnnin ma (kõndige vaikselt koha peal),
siis astun hästi vaikselt.
Kui räägin ma,
on vaikne minu hääl (pange sõrm huulte peale),
mitte vali, mitte järsk (raputage pead).
Kui kuulan ma (asetage käsi kõrva äärde),
siis kinni seisab suu (tehke nagu tõmbaksite suu lukuna kinni)
ja käed on ristatud (pange käed risti).
Kui palvet teen,
siis pea ma langetan (langetage pea)
ja silmad kinni panen (pange silmad kinni).
Olen aupaklik alati
pealaest (pange käed pea peale)
jalatallani (puudutage varbaid).
(kohandatud Diana Eckersell Jansoni originaalist „I’m Always Reverent”, Friend,
sept 1993, lk 32.)

Me saame aidata teistel aupaklikud olla

Õpetaja ettekanne Tuletage lastele meelde, et nende teod mõjutavad neid, kes on nende ümber. See
on teine hea põhjus olla Kirikus aupaklik.

• Kuidas see paneb teid end tundma, kui keegi teie lähedal on Algühingus
lärmakas?

Juhtige tähelepanu sellele, et kui keegi teie lähedal on lärmakas, on teil raske
mõelda Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele. Samamoodi, kui meie lärmame
või teeme teisi asju, mis ei ole aupaklikud, teeme me teiste inimeste jaoks aupak-
likuks olemise raskeks. Innustage lapsi tegutsema viisil, mis aitab neil endil ja
teistel aupaklik olla.

Lugu Jutustage lugu lapsest, keda te tunnete, kes aitas sõbral olla veelgi aupaklikum
või jutustage järgnev lugu:

Pille oli väga rõõmus tüdruk. Talle meeldis naeratada, naerda ja laulda. Kuid kõi-
ge rohkem armastas ta rääkida. Tal oli alati palju öelda ja ta rääkis kõigiga, kes
teda kuulasid. Pille parim sõbranna oli Mari, kes armastas peaaegu sama palju
rääkida kui Pille.

Ühel pühapäeval külastas Pille Mari Algühingu klassi. Tunni algosas hakkas Pille
Marile oma uutest kingadest rääkima, kuid Mari raputas vaid pead ja andis Pillele
märku vaikselt olla.

Kuna keegi teda ei kuulanud, lõpetas Pille rääkimise ja varsti hakkas teda huvita-
ma lugu, mida õpetaja jutustas. Ta õppis Päästjast ja talle meeldis Algühingus.
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Kui tüdrukud lahkusid, tänas õpetaja neid, et nad olid klassis aupaklikud. Pärast
tundi selgitas Mari Pillele, miks ta temaga Algühingu tunnis ei rääkinud. Mari üt-
les, et ta armastab Taevast Isa ja Jeesust ja seepärast püüab ta Kirikus alati
aupaklik olla.

Arutelu • Miks tahtis Mari Algühingus aupaklik olla?

• Kuidas aitas Mari Pillel aupaklik olla?

• Kuidas saate te aidata teistel aupaklikud olla?

Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage lastele, et aupaklikkus aitab neil rohkem õppida Taevasest Isast ja
Jeesusest Kristusest ning tunda nende vastu armastust. Soovi korral jagage isik-
likku kogemust, kus te tundsite erilist aupaklikkust Taevase Isa ja Jeesuse vastu.

Võimaldage lastel väljendada oma armastus- ja austustundeid Taevase Isa ja
Jeesuse vastu.

Innustage lapsi olema aupaklikud, kui nad lähevad teistele koosolekutele või kui
nad pärast Algühingu lõppu kirikuhoonest lahkuvad.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Aidake lastel mängida järgnevat käemängu:

Vaikselt nagu lumehelbed langevad (tõstke käed kõrgele üles ja laske need
sõrmi lehvitades alla),

vaikselt nagu lillekesed kasvavad (pange käsi rusikasse ja avage siis aeglaselt
sõrmed nagu avanev lilleõis),

vaikselt nagu liblikas (pange pöidlad kokku ja lehvitage sõrmi, nagu oleksid
need tiivad),

tasahilju mööda lendab.
Ma niisama vaikselt just (pange käsi südame peale)
Algühingusse tulles avan ust (ristake käed).

2. Visake oakott või muu pehme ese ühele lapsele ja paluge tal öelda üks viis,
kuidas ta saab näidata aupaklikkust (võimalikud vastused: sirgelt istumine,
kuulamine, Jeesusest mõtlemine, käe tõstmine, vaikselt kõndimine, teiste vastu
austuse näitamine ja käte ristamine.) Seejärel paluge lapsel oakott teile tagasi
visata. Korrake, kuni igal lapsel on olnud mitu võimalust vastata. Innustage lapsi
mõtlema mitmeid viise, kuidas aupaklikkust näidata.

3. Aidake lastel teha rollimängu mitmetes aupaklikkust puudutavates olukordades.
Kasutage järgmisi ideid või mõelge ise midagi välja:

• Te tahate oma Algühingu õpetajale midagi õppetunni ajal öelda. Kuidas te
saate seda aupaklikult teha?

• Te ei oska laulu, mida teie klass laulab. Mida te saate teha, et näidata
aupaklikkust?
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• Teie väike vend räägib teiega sakramendi ajal. Mida te saate teha, et aidata
tal olla aupaklik?

• Te astute ruumi sisse, kui inimesed teevad palvet. Kuidas te saate näidata
aupaklikkust?

4. Aidake lastel mängida järgnevat käemängu:

See on kirik (lööge sõrmed kokku ja pange käed kokku, nii et sõrmed jäävad
sissepoole).

See on torn (tõstke püsti nimetissõrm kujutamaks torni).
Avage uks (avage käed, hoides sõrmed koos)
ja vaadake kui palju inimesi (viibutage sõrmi).
Pange uks kinni (pange jälle käed kokku, nii et sõrmed jäävad sissepoole)
ja kuulake, kuidas nad palvetavad.
Avage uks (avage käed, hoides sõrmed koos)
ja nad kõik lähevad ära (laske käed lahti).

Pärast seda mängu jutustage lastele lugu lapsest, kes mängis seda mängu
sakramendikoosoleku ajal. Kui laps vaatab ringi ja märkab, et kõik teised istu-
vad vaikselt, otsustab ta muuta ka sõrm-inimesed aupaklikuks ja paneb nad
vaikselt oma sülle.

5. Lugege laulu „Reverence Is Love” (Children’s Songbook, lk 31) eestikeelset
vabatõlget „Aupaklikkus on armastus” või laulu „Father, I Will Reverent Be”
(Children’s Songbook, lk 29) vabatõlget „Isa, ma olen aupaklik”.

Aupaklikkus on armastus

Aupaklikkus on enamat kui lihtsalt vaikselt istumine:
see on mõtlemine Isale kõrgel,
tunne, mis tekib, kui mõtlen Ta õnnistustest.
Olen aupaklik, sest aupaklikkus on armastus.
Kui olen aupaklik, väljendub see minu sõnades ja tegudes.
Tee, mida mööda minna on ilmselge,
ja kui ma olen aupaklik, tean südames,
et Taevane Isa ja Jeesus on lähedal.

(© 1987 Maggie Olauson. Kasutatud autori loal.)

Isa, ma olen aupaklik

Isa, ma olen aupaklik
ja kõnnin Su kojas vaikselt,
panen käed kokku ja langetan pea,
sulen silmad, kui tehakse palveid,
kuuletun sõnadele, mida kuulen,
sest Sinu kojas tunnen end Sulle lähedal.
Olgu mu mõtted veelgi paremad,
et ma räägiksin veelgi aupaklikumalt.
Isa, ma olen aupaklik
ja kõnnin Su kojas vaikselt.
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Eesmärk Innustada igat last olema kodus rahunõudja.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 5:1–12 (või 3 Nefi 12:1–12) ja 7:1–5, 12 (või 3
Nefi 14:1–5,12).

2. Valmistage klassi igale lapsele ja endale (hoidke see alles, et kasutada 26.
õppetunnis) suurem koopia alljärgnevast illustratsioonist.

3. Võimaluse korral muretsege mitmeid pilte, kus perekonnad tunnevad rõõmu
üheskoos tehtavatest asjadest.

4. Kirjutage klassi iga lapse jaoks paberilehe ülaserva „Õndsad on rahunõudjad”.

5. Valmistuge lugema laulu „Smiles” (Children’s Songbook, lk 267) eestikeelset
vabatõlget „Naerata”. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

6. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel või Mormoni Raamat.
b. Värvipliiatsid või rasvakriidid.
c. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
d. Pilt 2-37, Mäejutlus (Kunstitööd evangeeliumist 212; 62166); pilt 2-42, Lõbus

ettevõtmine koos perega.

7. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Meie kodudes võib olla rõõmus või kurb õhkkond

Tähelepanu
koondav tegevus

Andke igale lapsele paberist nägu. Laske lastel lugeda koos teiega laulu „Smiles”
eestikeelset vabatõlget, keerates ette vastavalt laulusõnadele kulmukortsutav või
naeratav nägu.

Arutelu Asetage välja pilt 2-42, Lõbus ettevõtmine koos perega, ja teised teie muretsetud
pildid perekondadest, kes tunnevad rõõmu üheskoos tehtavatest asjadest.
Paluge lastel keerata oma pabernägusid, et näidata, mida nad arvavad, kuidas
tunnevad inimesed ennast nendel piltidel.

• Miks te arvate, et kõik need inimesed tunnevad ennast õnnelikena?

Õndsad on rahunõudjad 22
õppetund
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Paluge lastel keerata näod, et näidata, mida nad arvavad, kuidas tunnevad
pereliikmed ennast siis, kui nad vaidlevad või tülitsevad.

• Miks muudab vaidlemine ja tülitsemine pereliikmed kurvaks?

Tegevus Laske lastel keerata oma pabernägudel ette kurb nägu ja igalühel öelda midagi, mis
muudab perekonna kurvaks. Seejärel laske lastel keerata oma pabernägudel ette
rõõmus nägu ja igalühel öelda midagi, mis muudab nende perekonna õnnelikuks.

• Kas teile meeldib rohkem see, kui teie pere on õnnelik või kui teie pere on kurb?

Korjake pabernäod kokku, et need ei juhiks laste tähelepanu kõrvale. Andke need
tunni lõpus tagasi, et lapsed saaksid need koju viia.

Jeesus Kristus õpetas meid olema rahunõudjad

Arutelu Asetage välja pilt 2-37, Mäejutlus, ja laske lastel teile rääkida, mida nad selle pildi
kohta teavad. Selgitage, et Jeesus Kristus läks üles mäenõlvale ja õpetas inimes-
tele palju tähtsaid asju, kaasa arvatud mõned viisid, kuidas muuta oma kodud
õnnelikeks.

Lugege valjusti Matteuse 5:9 (või 3 Nefi 12:9). Selgitage, et Jeesus õpetas inime-
si olema rahunõudjad. Laske lastel koos teiega korrata sõna „rahunõudja”.

• Kes on rahunõudja?

Selgitage, et rahunõudja on keegi, kes aitab teistel olla rõõmsad, mitte vihased.
Rahu tähendab rahulikkust ja õnne, seega muudab rahunõudja kodu rahulikuks ja
õnnelikuks kohaks, kus olla.

Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus on rahunõudjad ja igaüks meist saab
samuti olla rahunõudja. Jeesus on meid õpetanud, kuidas.

Lugege valjusti Matteuse 7:12 (või 3 Nefi 14:12). Aidake lastel mõista, et nad
peaksid kohtlema teisi nii, nagu nad tahaksid, et neid koheldaks. Siis on nad
rahunõudjad ja aitavad tuua oma koju õnnetundeid.

Näitlemine Kirjeldage lastele mõningaid olukordi ja aidake neil mõelda ja näidelda, kuidas ra-
hunõudja igas olukorras tegutseks. Aidake lastel mõelda, kuidas iga olukorras osa-
leja võiks olla õnnelik. Kasutage alljärgnevaid olukordi või mõelge ise midagi välja:

1. Te vaatate rahulikult raamatut, kui teie õde tuleb teie juurde ja rabab teie käest
raamatu ära, sest ta tahab seda lugeda.

• Kuidas te tahate, et teid koheldaks?

• Mida te ütlete või teete, kui te olete rahunõudja?

2. Te lähete kööki, et võtta oma lemmikküpsist. Teie vend jookseb küpsisekausi
juurde, võtab viimase küpsise ja sööb ära. Te olete pahane.

• Kuidas te tahate, et teid koheldaks?

• Mida te ütlete või teete, kui te olete rahunõudja?

3. Te joonistate koos sõbraga pilte. Ta narrib teid, sest te värvisite puu lillaks.
Te olete solvunud ja mõtlete, millise alatu nimega teda hüüdma hakata.

• Kuidas te tahate, et teid koheldaks?

• Mida te ütlete või teete, kui te olete rahunõudja?

Pühakirjakoht Lugege klassi jaoks uuesti või sõnastage ümber Matteuse 7:12 (või 3 Nefi 14:12).
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VÕ plakat Asetage välja VÕ plakat. Rääkige lastele, et kui nad kohtlevad teisi nii, nagu nad
tahavad, et neid koheldaks, järgivad nad Jeesust Kristust ja valivad õige. Laske
lastel korrata koos teiega plakatil olevaid sõnu.

Me kõik saame olla rahunõudjad

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu rahunõudjatest:

Üks piiskop palus mitu noort inimest endale appi. Ühel kuul tahtis ta, et noored
oleksid oma kodus rahunõudjad, kuid ei räägiks mitte kellelegi, mis nad teevad.
Ta palus neil olla lahked ja arvestavad ning headeks eeskujudeks. Ta palus neil
aidata lõpetada tülid ja leida viise, kuidas näidata oma pereliikmetele armastust.
Noored pidid kuu möödudes piiskopi juurde tagasi tulema ja rääkima, mis juhtus.

Kuu aja pärast kohtusid nad kõik taas ja rääkisid, mida nad olid teinud. Kõik noo-
red ütlesid, et nende kodud on muutunud õnnelikeks elukohtadeks tänu nende
püüdlustele olla rahunõudjad. (Vt Franklin D. Richards, Conference Report, okt
1974, lk 153 või Ensign, nov 1974, lk 106.)

Arutelu • Mida palus piiskop noortel teha?

• Mis juhtus, kui nad seda tegid?

• Kuidas teie saate olla oma kodus rahunõudja?

Kunstiline tegevus Andke igale lapsele paberileht, millele on kirjutatud „Õndsad on rahunõudjad”.
Lugege valjusti paberi ülaservas olevad sõnad ja laske lastel neid koos korrata.
Andke lastele värvipliiatsid või rasvakriidid ja laske neil joonistada pilte, kuidas
nende perekonnad on õnnelikud.

Innustage lapsi riputama oma pildid koju kuhugi üles, et need tuletaksid neile
meelde olla rahunõudjad.

Kokkuvõte

Laul Jagage paberist näod laiali ja lugege taas laulu „Smiles” eestikeelset vabatõlget
“Naeratused”. Tuletage lastele meelde, et rahunõudjatena võivad nad aidata
muuta kulmukortsutuse naeratuseks.

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me oleksime rahunõud-
jad. Tuletage lastele meelde, et kui nad püüavad olla kodus rahunõudjad, võivad
nemad ja nende pered olla õnnelikumad.

Innustage igat last proovima olla algava nädala jooksul kodus rahunõudja.
Paluge lastel olla järgmise nädala tunnis valmis rääkima oma kogemustest.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata klassiliikmetel olla oma kodus rahunõudjad.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Näidake pilti 2-3, Jeesus Kristus, või mõnda teist Jeesuse pilti. Laske lastel ette
kujutada, et Jeesus Kristus tuleb neile koju külla. Paluge neil mõelda, kui elevil
nad on, et Jeesus neid külastab.

• Mida te teete, et ette valmistuda?
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• Kuidas te käitute, kui Jeesus tuleb?

Laske lastel näidelda mõningaid asju, mida nad teeksid, kui Jeesus neile külla tu-
leks. Selgitage, et kui Jeesus oleks nende kodus, püüaksid nad kõigest väest ol-
la rahunõudjad, jagades teistega, olles üksteise vastu lahked ja mitte tülitsedes.
Siis saaksid nad tunda rõõmu headest tunnetest, mis Jeesus nende koju tõi.

Rääkige lastele, et üheks viisiks saada teada, kuidas olla rahunõudjad, on
mõelda, kuidas nad käituksid, kui Jeesus oleks nende kodus külas.

2. Lugege laulu „A Happy Family” (Children’s Songbook, lk 198) eestikeelset
vabatõlget „Õnnelik pere”. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

Tuletage lastele meelde, et kui nad on rahunõudjad, aitavad nad muuta oma
pered õnnelikuks.

3. Lugege laulu „If You’re Happy” (Children’s Songbook, lk 266) eestikeelset
vabatõlget “Kui sul tuju hea”, asendades fraasi „käsi kokku löö” laste poolt
soovitatud tegevustega:

Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö.
Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö.
Kui sul tuju hea siis
proovi seda teistelegi näidata.
Kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö.

4. Näitamaks lastele, et nad saavad hoida kontrolli all oma reaktsiooni teiste
tegudele, pange kaks last näod vastakuti seisma. Laske ühel lapsel olla tõsise
näoga (mitte midagi oma näol väljendada), samal ajal kui teine laps püüab teda
naerma ajada või mingit nägu tegema panna. Laske kõigil lastel, kes tahavad
osaleda, proovida seda mängu.

Aidake lastel mõista, et nad peaksid püüdma kontrollida oma reaktsioone, kui
keegi teeb midagi, mis viib rahu kodust minema. Näiteks, kui vend või õde kar-
jub tema peale, võib nende esimeseks mõtteks olla vastu karjuda, kuid kui nad
püüavad olla rahunõudjad, saavad nad leida reageerimiseks parema viisi.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et iga inimene on Jeesusele Kristusele tähtis.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 15:1–7 ja Johannese 10:1–18.

2. Kleepige pilt 2-44, Kadunud lammas, paksule paberile. Seejärel lõigake see
puzzle tükkideks, jälgides, et terve lammas oleks puzzle ühel tükil. (Hoidke
need puzzle tükid alles, et kasutada neid tulevastes tundides.) Enne tunni
algust peitke puzzle tükk, millel on lammas, klassiruumis kuhugi, kust seda
pole kerge leida.

3. Kasutades õppetunni lõpus olevat joonistust, tehke klassi igale lapsele ja
endale tallekesest koopia või kopeerige see käsitsi. Kirjutage igale tallekesele
lapse nimi peale.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 2-43, Karjane.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Laske lastel rääkida nende kogemustest, kui nad püüdsid olla oma
kodus rahunõudjad.

Karjased hoolitsevad oma lammaste eest

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake pilti 2-43, Karjane.

• Kes see mees on?

Selgitage, et pildil olev mees on karjane, nagu need, kes elasid siis, kui Jeesus
Kristus oli maa peal.

• Mis tal seljas on?

Juhtige tähelepanu karjase keebile. Selgitage, et see lambanahast või villast
valmistatud keep kaitseb karjast kuuma kõrbepäikese ja külmade ööde eest.
Tema peakate kaitseb teda samuti päikese eest. Karjusel on kaasas veenõu ja
tokk, mida kutsutaks kepiks.

• Mida karjane teeb?

Selgitage, et karjane hoolitseb lammaste eest. Lambad tunnevad karjase häält ja
järgnevad sinna, kuhu ta neid juhib. Juhtige tähelepanu sellele, et karjane ei sunni
lambaid tagant. Tema kõnnib lammaste ees, et näidata neile, kuhu minna. Karjane
juhib oma lambaid rohelistele karjamaadele, kus nad söömiseks head rohtu leia-
vad. Samuti juhib ta nad vee juurde. Öösiti juhib ta nad tagasi lambatarasse, mis

Jeesus Kristus
on hea karjane
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on seinte või aedadega piiratud maa-ala või koobas, kus lambad on kaitstud
metsloomade ja varaste eest. Karjane jääb valvesse lambatara sissepääsu juurde
ja kaitseb oma lambaid. Karjane loeb oma lambad üle, et olla kindel, et mitte ükski
pole kaduma läinud.

Iga lammas on oma karjasele tähtis

Lugu Selgitage, et kõik karjased, olgu Jeesuse ajal või tänapäeval, hoolitsevad oma
lammaste eest ja kaitsevad neid. Jutustage järgnev lugu oma sõnadega:

Karol ja Simmu elasid talus. Nende pere kasvatas lambaid ning Karolil ja Simmul
oli oma väike lambakari. Nad hoolitsesid oma lammaste eest hästi. Nad olid head
karjused.

Ühel ööl oli suur torm. Tuul lükkas ümber osa tara aiast, kus Karol ja Simmu oma
lambaid hoidsid. Kõuekärgatus hirmutas lambaid ja nad jooksid kõik tarast välja.

Hommiku saabudes jooksid Karol ja Simmu välja, et oma lammaste eest hoolit-
seda. Kuid lambaid ei leitud mitte kusagil. Karol ja Simmu olid mures. Nad hakka-
sid minema mööda lammaste jälgi niiskel maapinnal. Peagi leidsid Karol ja
Simmu üles kõik lambad, peale ühe.

• Mis te arvate, mida Karol ja Simmu tegid?

Karol ja Simmu karjatasid lambad tarasse tagasi ja läksid kadunud lammast
otsima. Nad märkasid, et ühed jäljed läksid teises suunas kui ülejäänud jäljed.
Nad läksid mööda neid jälgi.

Karol ja Simmu leidsid lõpuks selle lamba. Tema jalg oli auku kinni jäänud ning
ta oli väsinud ja nõrk. Õrnalt kandsid nad lamba koju ja Simmu hoidis teda kuni
Karol puhastas jalal olevad kriimustused. Karol ja Simmu olid väga õnnelikud,
et nad leidsid kõik oma lambad üles.

• Miks jätkasid Karol ja Simmu viimase lamba otsimist, pärast seda kui olid teised
üles leidnud?

Puzzle kokkupanek Asetage omatehtud puzzle tükid põrandale või lauale ja aidake lastel puzzle
kokku panna.

Kui lapsed leiavad, et üks tükk on puudu, juhtige tähelepanu sellele, et puuduval
tükil on lamba pilt peal.

• Mida teeb hea karjane, kui lammas on kadunud?

Pühakirja lugu Näidake Piiblit ja öelge lastele, et Piiblis räägib Jeesus Kristus meile, mida hea
karjane teeb, kui lammas on kadunud. Selgitage, et kui Jeesus oli maa peal,
õpetas Ta sageli inimesi lugusid jutustades. Üks Tema lugudest oli karjasest ja
tema kadunud lambast. Lugege valjusti Luuka 15:4.

• Mida ütleb Piibel, mida peaks hea karjane tegema?

Näitlemine Paluge lastel ette kujutada, et nad on karjased. Laske igaühel neist ette kujutada,
et nad panevad selga keebi ja kannavad keppi ning seejärel laske neil otsida
kadunud puzzletükki, millel on lammas peal. Kui puzzletükk on leitud, kiitke kõiki
karjaseid ja koguge nad kokku, et lõpetada puzzle.

Küsige lastelt mida nad tundsid, kui tüki üles leidsid.

Pühakirjakoht Rääkige, kuidas karjane end tähendamissõnas tundis, kui ta oma lamba üles
leidis, nagu on kirjas Luuka 15:5–6. Võrrelge laste poolt kogetut sellega, mida
Jeesus ütles, et hea karjane teeb ja tunneb.
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Jeesus Kristus on hea karjane ja meie oleme Tema lambad

Pühakirjade
arutamine

Lugege valjusti Johannese 10:14.

• Kes on selles pühakirjas hea karjane?

Selgitage, et pühakirjas olevad sõnad on Jeesuse Kristuse sõnad. Tema on Hea
Karjane.

• Kes on Jeesuse karja lambad? (Selgitage, et kari tähendab siin lammaste
gruppi.)

Aidake lastel mõista, et nemad on mõned Jeesuse karja lambad. Selgitage, et
Päästja võrdles ennast karjasega, sest Ta armastab ja hoolib igaühest meist, na-
gu karjus hoolib lammastest. Ta tahab, et igaüks meist oleks kaitstud ja õnnelik.
Just nagu karjane tunneb igat lammast, tunneb Jeesus igatühte meist. Me kõik
oleme talle tähtsad.

Tegevus Näidake paberist tallesid, millel on laste nimed. Näidake talle ja öelge: „(Lapse
nimi) on üks Jeesuse karja talledest.” Siis asetage tall lauale või põrandale.
Jätkake seda tegevust, kuni te olete maininud kõiki, kaasa arvatud iseennast. 
Kui te jõuate lapseni, kes puudub, öelge midagi niisugust: „(Lapse nimi) on üks
Jeesuse karja talledest ja Jeesus teab, et ta pole täna Algühingus. Ta tahab, et
kõik Tema talled oleksid siin.”

Pärast seda tegevust korjake kõik talled kokku ja laske lastel nad kokku lugeda.
Juhtige tähelepanu sellele, et just niimitu last peaks olema tunnis või niimitu talle
peaks olema karjas. Võrrelge seda arvu täna tunnis osalevate laste arvuga.
Rääkige lastele, et te loodate, et nad kõik tulevad igal nädalal, kui nad pole just
haiged või ära sõitnud, sest te tahate aidata hoolitseda nende eest ja neid õpeta-
da. Rõhutage, kui tähtis on Jeesusele, et kõik tema talled tuleksid Algühingusse.

Tehke ettepanek, et lapsed on karjused ja otsivad üles kadunud talled — lapsed,
kes ei ole täna Algühingus — ja aitavad nad Algühingusse tagasi juhtida.

Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage, et iga laps on Jeesusele Kristusele tähtis ning et Jeesus armastab
neid ja hoolib neist igaühest.

Andke igale lapsele tall, millel on tema nimi. Innustage lapsi talled koju viima ja
rääkima oma peredele, mida nad õppisid karjastest ja Heast Karjasest.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laske lastel kirjutada täna Algühingust puudunud lapsele andmiseks kirjake või
joonistada pilt. See võib kõlada järgmiselt: „Me tundsime sinust Algühingus
puudust” või „Tule meie juurde Algühingusse.”

2. Laske lastel oma talled ära värvida ja liimida neile vatitupse, et muuta nad
kohevaks.

3. Aidake lastel öelda salmi „Jeesus armastab kõiki lapsi” koos liigutustega:

Jeesus armastab kõiki lapsi (sirutage käed välja),
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pisikesi, kes on veel väikesed (näidake käega põlvekõrgust last),
neid, keda häll veel kiigutab (näidake kätega hälli),
neid, kes on juba suured ja pikad (tõstke käed üle pea).

(Thea Cannon, Finger Fun for Little Folk. © 1949 Standard Publishing Company,
Cincinnati, Ohio. Kasutatud autori loal.)

4. Lugege laulu „Jesus Loved the Little Children” (Children’s Songbook, lk 59)
eestikeelset vabatõlget „Jeesus armastas väikeseid lapsi” või laulu „I Feel My
Savior’s Love” (Children’s Songbook, lk 74) vabatõlget „Oma Päästja armastust
ma tunnen”. Nende laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

5. Lugege laulu „Dear to the Heart of the Shepherd” (Hymns, lk 221) esimese
salmi eestikeelset vabatõlget „Kallid karjase südamele”.

Kallid karjase südamele,
kallid on lambad ta karjas,
suur on armastus, mida ta neile annab,
kallim kui hõbe ja kuld.
Kallid karjase südamele,
kallid on “Teised” ta kadunud lambad,
ta järgneb üle mägede,
üle vetesügavuste,
kõnnumaal kaugel nad uitavad,
näljased, abitud, külmetavad,
päästma neid kiirustab ta,
karja neid tagasi tooma.
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Eesmärk Innustada igat last tundma ja väljendama tänulikkust Taevase Isa vastu.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 17:11–19 ja 1 tessalooniklastele 5:18.

2. Valmistuge lugema laulu „Children All Over the World” (Children’s Songbook,
lk 16) eestikeelset vabatõlget „Kogu maailma lapsed”.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väike klaas, suur lusikas, anum veega ja pann või nii suur taldrik, et sellele

mahuvad tass ja veeanum.
c. Iga lapse jaoks rasvakriidid ja paber.
d. Tahvel, kriit ja tahvlilapp.
e. Pilt 2-45, Kümme pidalitõbist (Kunstitööd evangeeliumist 221, 62150).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
tahate kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Meile on antud palju õnnistusi

Tähelepanu
koondav tegevus

Asetage välja tühi klaas, lusikas ja anum veega. Paluge lastel mõelda paljudest õn-
nistustest, mis Taevane Isa on neile andnud, ja selgitage, et iga kord, kui nad nime-
tavad ühe õnnistuse, võivad nad võtta anumast lusikatäie vett ja panna klaasi.

Asetage klaas ja anum veega pannile või taldrikule, et üle ääre loksuv vesi kinni
püüda ning asetage pann või taldrik tasasele pinnale, näiteks lauale või põrandale.

Soovi korral kasutage alljärgnevaid küsimusi, et aidata lastel mõelda nende
õnnistustele:

• Millised on mõned imeilusad Taevase Isa loodud asjad, mis Ta on teile andnud?

• Kes on mõned erilised inimesed, kellega Ta on meid õnnistanud?

• Milliseid asju saavad meie suurepärased kehad teha?

Laske lastel kordamööda nimetada õnnistusi ja panna klaasi lusikatäis vett, kuni
klaas on ääretasa täis. Selgitage, et Taevane Isa armastab meid ja on andnud
meile palju õnnistusi. Kui me neist õnnistustest mõtleme, oleme me tänulikud ja
täis armastust Taevase Isa vastu. Taevane Isa on andnud meile nii palju õnnistusi,
et me võime tunda ülevoolavat armastust, just nagu ülevoolava veega klaas.

Ma saan näidata tänulikkust24 
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Me peaksime tundma ja näitama tänulikkust

Lugu ja arutelu Jutustage järgnev lugu oma sõnadega:

Oli kätte jõudmas Laura sünnipäev ja tema vanaema tahtis talle erilise kingituse
teha. Kuigi vanaema silmanägemine oli halb ja käsitsi õmblemine oli tema jaoks
raskeks muutunud, otsustas ta valmistada Laurale nuku. Ta veetis palju tunde,
valmistades patsidega, väljaõmmeldud näo ja imeilusa pitskleidiga nukku. Laura
sünnipäeval pakkis vanaema nuku ära ja viis nuku Laurale.

Öelge lastele, et te räägite neile kaks erinevat lõppu sellele loole. Paluge neil
hoolega kuulata ja otsustada, kumb lõpp on parem.

1. lõpp

Laura oli sünnipäeva ja kingituste üle elevil. Ta avas kiiresti kõik kingid. Kui ta
vanaema kingini jõudis, avas ta paki, vaatas vaid korraks nukku ja viskas nuku
kõrvale ning haaras järgmise kingi.

• Mis te arvate, kas Laurale meeldis nukk?

• Mis te arvate, kuidas Laura vanaema ennast tundis?

2. lõpp

Laura oli sünnipäeva ja kingituste üle elevil ning ta avas ettevaatlikult igat kinki.
Kui ta avas vanaemalt saadud paki, tundis ta end täituvat soojusega. Ta puudu-
tas õrnalt nuku juuksepatse, väljaõmmeldud nägu ja pitskleiti. Siis jooksis ta va-
naema juurde ja kallistas teda kõvasti. „Tänan sind, vanaema,” sosistas ta.

• Mis te arvate, kas Laurale meeldis nukk?

• Mis te arvate, kuidas Laura vanaema ennast tundis?

• Millises loo lõpus näitas Laura armastust oma vanaema vastu ja tänulikkust
nende paljude tundide eest, mis tema vanaema nuku valmistamisele kulutas.

Arutelu Kirjutage tahvlile sõna „tänulikkus” ja öelge seda koos lastega. Selgitage, et tänu-
likkus on tänutunne. Kui me oleme tänulikud millegi üle, mida keegi on meie
heaks teinud või meile andnud, peaksime me oma tänutunnet näitama.

• Kuidas näitas Laura loo teises lõpus oma tänutunnet nuku eest?

Selgitage, et kui me tunneme ja näitame tänutunnet, oleme me õnnelikud ja ini-
mene, keda me täname, on samuti õnnelik. Vestelge armastuse- ja õnnetundest,
mida Laura ja ta vanaema kogesid, sest Laura tundis ja näitas tänulikkust.

Pühakirja lugu
ja arutelu

Näidake pilti 2-45, Kümme pidalitõbist, ja jutustage Luuka 17:11–19 kirjas olevat lugu.

Selgitage, et pidalitõbi on nahahaigus, mis hävitab kehaosi. Inimesed kartsid
pidalitõbiseid, sest nad arvasid, et nad nakatuvad pidalitõppe, seepärast pidid
pidalitõbised hoidma eemale oma perekondadest ja sõpradest.

Rõhutage, et kui pidalitõbised tegid, mida Jeesus Kristus neil teha käskis, said
nad pidalitõvest terveks. Nad võisid taas elada koos oma pere ja sõpradega.

• Mida te tunneksite, kui Jeesus Kristus oleks teinud teiega sellise suure ime?

Laske lastel kuulata, kui te loete valjusti Luuka 17:15–17, et saada teada, kuidas
pidalitõbised oma tänulikkust väljendasid.

• Mitu pidalitõbist sai terveks?

Laske lastel tõsta üles kümme sõrme.
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• Mitu pidalitõbist tuli Jeesust tänama?

Laske lastel üheksa sõrme alla lasta. Rõhutage, et ainult üks mees kümnest
näitas Jeesusele oma tänulikkust selle suure ime eest.

• Mis te arvate, miks tuli ainult üks mees Jeesust tänama?

Me saame tänada Taevast Isa oma palvetes

Pühakirjade
arutamine

Lugege lastele valjusti 1 tessalooniklastele 5:18.

• Mida see pühakirjakoht ütleb, mida me tegema peame?

Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa on andnud meile igaühele palju õnnistusi.
Ta on õnnelik, kui me Teda oma õnnistuste eest täname.

• Kuidas me saame tänada Taevast Isa nende paljude õnnistuste eest, mida Ta
meile annab?

Laul Lugege laulu „Children All Over the World” (Children’s Songbook, lk 16)
eestikeelset vabatõlget “Kogu maailma lapsed”.

Päeva lõpus põlvitavad üle kogu maailma
Taevase Isa lapsed, et palvetada,
igaüks tänab oma erilisel moel,
öeldes „Tänan Sind, tänan” oma erilisel moel.
„Gracias.” „Mālō.” „Wir danken dir.”
Üle kogu maailma kostub mahedaid hääli.
Mõned ütlevad „tak” ja teised „merci”.
„Kansha shimasu,” me täname sind.
Meie Taevane Isa neid kuuleb,
ta mõistab igat keelt.
Meie Taevane Isa tunneb neid,
Ta armastab neid, armastab igaüht.

Arutelu • Millal me palvetame?

Arutage erinevaid aegu, millal me palvetame ja asju, mille eest me saame Taevast
Isa igas palves tänada. Näiteks, kui me teeme söögipalvet, saame me tänada
Taevast Isa, et Ta andis meile söömiseks toitu. Rõhutage, kui tähtis on pidada
meeles tänada Taevast Isa meie palvetes.

Me saame näidata oma tänulikkust oma tegude kaudu

Vestlus Selgitage, et me saame näidata oma tänulikkust ka oma tegude kaudu. Kui me
peame käske ja teeme asju, mida Taevane Isa on palunud meil teha, näitame me,
et armastame Taevast Isa ja oleme tänulikud selle eest, mida Ta on meile andnud.

Kirjeldage mõningaid olukordi, milles inimene saab näidata tänulikkust oma tegude
kaudu. Paluge lastel rääkida, kuidas iga inimene saab näidata tänulikkust, olles
Taevasele Isale kuulekas. Kasutage järgmisi olukordi või mõelge ise midagi välja:

1. Maarja on oma pere vanim laps. Tal on kaks nooremat venda ja kaks nooremat
õde. Ta on tänulik oma pere eest.

• Kuidas saab Maarja Taevasele Isale näidata, et ta on oma pere eest tänulik?
(Näidates armastust ja lahkust iga pereliikme vastu.)

2. Jan töötab oma naabri juures, et teenida lisaraha. Ta on tänulik, et Taevane Isa
aitas tal tööd leida.
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• Kuidas saab Jan Taevasele Isale oma tänulikkust näidata? (Makstes kümnist
rahast, mis ta teenib.)

3. Kristi armastab jalgpalli mängida. Ta on tänulik, et Taevane Isa on andnud talle
tugeva, terve keha.

• Mida saab Kristi teha, et näidata Taevasele Isale tänulikkust oma keha eest?
(Järgida Tarkuse Sõna; toituda tervislikult ja hoolitseda oma keha eest.)

4. Misjonärid õpetasid Andrese perele evangeeliumi ja pere sai ristitud. Andres on
misjonäride eest väga tänulik.

• Kuidas saab Andres Taevasele Isale oma tänulikkust näidata? (Valmistudes
teenima misjonil, kui ta saab vanemaks.)

5. Anna ootab igat pühapäeva. Ta armastab käia Algühingus. Ta on Kiriku eest
tänulik.

• Mida saab Anna teha, et näidata Taevasele Isale, kui tänulik ta on? (Käia
kõikidel koosolekutel; olla Kirikus aupaklik.)

Kokkuvõte

Kunstiline tegevus Andke lastele paber ja rasvakriidid ning laske neil joonistada pilt asjadest, mille
eest nad on tänulikud. Paluge lastel rääkida oma pildist teistele klassiliikmetele.

Tunnistus Rääkige lastele, kui tänulik te olete, et olete nende õpetaja. Selgitage, kuidas
te näitate Taevasele Isale oma tänutunnet selle õnnistuse eest. Tunnistage, et
Taevane Isa on andnud meile palju õnnistusi ning Ta on õnnelik, kui me oleme
tänulikud ja täname Teda oma õnnistuste eest.

Innustage lapsi meeles pidama tänada algava nädala jooksul oma palvetes ja
oma tegudes Taevast Isa oma õnnistuste eest.

Kui lapsed valmistuvad lõpupalveks, küsige neilt, milliste asjade eest nad võiksid
Taevast Isa oma klassi palves tänada. Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Paluge lastel nimetada, millised on nende lemmikloomad, juur- ja puuviljad.
Rõhutage, et Taevane Isa kavandas ja Jeesus Kristus lõi kõik need asjad meie
rõõmuks. Me peaksime meeles pidama näidata meie tänulikkust nende asjade eest.

2. Näidake mõningaid loomade pilte. Arutage, millist hoolitsust loomad vajavad,
nagu näiteks vesi, toit, harjamine ja armastus. Selgitage, et loomade ja teiste
olendite eest hoolitsemine näitab Taevasele Isale, et me oleme nende eest
tänulikud.

3. Võimaluse korral näidake Family Home Evening Video Supplement 2 (53277)
kassetilt osa „Reverence for God and Creation”. Rõhutage, et Taevane Isa
planeeris ja Jeesus Kristus lõi kõik, mis meil on vaja, et elada ja olla õnnelik. Me
peaksime neile näitama, kui tänulikud me oleme meie paljude õnnistuste eest.

4. Lugege laulu „Thanks to Our Father” (Children’s Songbook, lk 20) eestikeelset
vabatõlget „Tänu meie Isale” ja „Can a Little Child like Me?” (Children’s
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Songbook, lk 9) vabatõlget „Kas võib minutaoline väikene laps?” või laulge laulu
„Ma tänan Sind, Isa” (Kiriku lauluraamat, lk 61). Laulu „Ma tänan Sind, Isa”
sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

Rääkige lastele, et me võime tänada Taevast Isa ka laulmisega. Selgitage, et
ülistuslaulud Taevasele Isale on nagu palved (vaata ÕL 25:12).

Tänu meie Isale

Me tänu toome meie Isale,
kes annab meile kõik.

Silmad, kõrvad, käed ja jalad,
riided selga, toidu kõhtu.

Isa, ema, tita väike,
Taevane Isa annab kõigile.

Me tänu toome meie Isale,
kes annab meile kõik.

Kas võib minutaoline väikene laps?

Kas võib minutaoline väikene laps
tänada Isa sobival moel?
Jah, oo jaa! Ole hea ja ustav,
kannatlik ja lahke kõiges, mida teed!
Armasta Issandat ja tee oma osa,
õpi kogu oma südamest ütlema:
„Isa, Me täname Sind!
Isa, Me täname Sind!
Isa taevas, me täname Sind!”
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Eesmärk Innustada igat last meeles pidama tänada teisi nende lahkuse ja armastuse
tegude eest.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 17:11–19 ning Õpetus ja Lepingud 78:19.

2. Valmistage allpool näidatud tänusedel:

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Iga lapse jaoks rasvakriidid või värvipliiatsid ja paber.
c. Tahvel, kriit ja tahvlilapp.
d. Pilt 2-45, Kümme pidalitõbist (Kunstitööd evangeeliumist 221; 62150).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus: Püüdke selle õppetunni käigus igal sobival hetkel öelda lastele „aitäh”.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me võime kasutada ühte erilist sõna

Tähelepanu
koondav tegevus

Rääkige lastele, et on olemas kaks erilist sõna, millest te tahate nende kõigiga
rääkida. Neid kahte erilist sõna võivad kõik kasutada, kuid neid ei kasutata piisa-
valt sageli. Sosistage ühele lapsele „aitäh” ja laske tal sosistada „aitäh” järgmise-
le lapsele. Jätkake, kuni iga laps on neid sõnu kuulnud. Laske viimasel lapsel
püsti tõusta ja öelda need sõnad valjusti.

• Millal me ütleme „aitäh”?

Selgitage, et meile kõigile meeldib, kui teised on meie vastu lahked, kuid mõni-
kord me unustame neid tänada.

Tänan teid. Mul on hea meel, et te olete

mu õpetaja.

Armastusega

Reelika

Pea meeles öelda: „Aitäh” 25
õppetund
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Pühakirja lugu Näidake pilti 2-45, Kümme pidalitõbist, ja paluge lastel rääkida, mida nad mäleta-
vad selle eelmise õppetunni pildi kohta. Soovi korral laske lastel näidelda kümne
pidalitõbise lugu (vt Luuka 17:11–19).

Viidates pildile, juhtige tähelepanu pidalitõbisele, kes tänas Kristust.

• Miks tuli see mees Jeesuse juurde tagasi?

• Mida tegid teised mehed?

Tuletage lastele meelde, et Jeesus Kristus tervendas kümme pidalitõbist, kuid
ainult ühel oli meeles Teda tänada. Jeesus tundis kindlasti rõõmu, et ühel oli
meeles, kuid kurvastas, et teistel polnud.

Arutelu • Mille eest me peaksime Taevast Isa ja Jeesust Kristust tänama?

• Keda me veel peaksime tänama? (Meie perekondi, õpetajaid, sõpru, kõiki,
kes on meie vastu lahked.)

Me saame teisi tänada

Lugu ja arutelu Jutustage järgnev lugu oma sõnadega, illustreerides seda lihtsate joonistustega
tahvlil (nagu näiteks õng, kala ja kook):

Karlile meeldis matkata ja kala püüda ning veeta peaaegu iga laupäev lähedal
oleva jõe ääres kala püüdes. Kuid siis suri ta isa ja paljud asjad muutusid Karli
jaoks. Tal ei olnud enam kedagi, kes teda kalale oleks viinud.

Karl oli kurb ja tundis ennast üksikuna. Tema Algühingu õpetaja, vend Tali, märkas
kui kurb poiss oli ja tahtis teda rõõmustada. Vend Tali kutsus Karli kala püüdma.

Karl oli väga rõõmus, et saab jälle kalale minna. Ta oli valmis ja ootamas, kui vend
Tali talle järele tuli. Karl ja vend Tali veetsid jõe ääres suurepärase päeva. Nad püüd-
sid mitu kala ning õhtusöögiks sõid nad kala koos Karli ema ja õdede-vendadega.

Karl tahtis tänada vend Talit teda kalale viimast.

• Mida saab Karl teha, et tänada vend Talit?

Kui lapsed on vastanud, tänage neid nende ettepanekute eest ja rääkige neile,
mida Karl teha otsustas.

Karl otsustas teha midagi ilusat, et tänada vend Talit. Karl aitas emal koogi küp-
setada ja järgmisel päeval viis ta koogi vend Tali poole. Karl andis koogi vend
Talile ja ütles: „Aitäh, et viisite mind kalale.”

• Mida te arvate, kuidas vend Tali ennast tundis, kui Karl talle koogi viis?

• Mis te arvate, mida Karl tundis?

Pühakirjakoht Lugege valjusti Õpetus ja Lepingud 78:19. Selgitage, et see pühakirjakoht ütleb,
et kui me oleme tänulikud, oleme me õnnelikud.

• Kuidas te ennast tunnete, kui te ütlete kellelegi „aitäh”?

• Kuidas te ennast tunnete, kui keegi ütleb teile „aitäh”?

Laste osalemine Paluge lastel rääkida kogemustest, mil keegi tänas neid millegi eest, mida nad
tegid, ja selgitada, kuidas nad end tundsid, kui neid tänati. Soovi korral rääkige
oma isiklikust kogemusest.
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Me saame öelda „aitäh” mitmel moel

Lugu Jutustage järgnev lugu oma sõnadega:

Õde Velli oli Algühingu õpetaja. Talle meeldis õpetada ja ta armastas oma klassi
lapsi. Ta püüdis igaks pühapäevaks õppetunni hästi ette valmistada. Ta armastas
Taevast Isa ja Jeesust Kristust ning ta rääkis lastele oma tunnistusest ja kui väga
Jeesus igatühte neist armastas. Ta näitas armastust ja oli oma klassi laste vastu
tähelepanelik. Tal olid alati meeles nende sünnipäevad ja teised tähtpäevad.

Ühel pühapäeval pärast Kirikut koputas keegi õde Velli uksele. See oli Reelika, üks
tema klassi tüdrukutest. Reelika andis õde Vellile midagi ilusas roosas ümbrikus.

• Oskate te arvata, mis ümbrikus oli?

Võtke välja tänusedel, mille te valmistasite, ja lugege see klassile ette.

• Mis te arvate, kuidas õde Velli ennast tundis, kui ta seda sedelit luges?

Arutelu • Kuidas ütles Reelika oma õpetajale „aitäh”?

• Millised on mõned teised moodused, kuidas me saame väljendada oma tänu?

• Kes on teie vastu lahke?

Kirjutage laste vastused sellele viimasele küsimusele tahvlile. Kui igal lapsel on
olnud võimalus vastata, viidake tahvlil olevale nimekirjale ja küsige lastelt, mille
eest nad võiksid neid inimesi tänada? Näiteks küsige lastelt:

• Mille eest te võiksite tänada koguduse juhatuse liikmeid?

• Mille eest te võiksite tänada Algühingu muusikajuhti või klaverimängijat?

Kunstiline tegevus Andke lastele tänusedelite valmistamiseks värvipliiatsid või rasvakriidid ja paber.
Kirjutage või aidake neil kirjutada oma sedelitele „Aitäh” ja laske neil sedelid vär-
vipliiatsite või rasvakriitidega ära kaunistada.

Selgitage, et nad võivad anda selle sedeli kellelegi, keda nad tahavad tänada.
Laske lastel öelda, kellele nad oma sedelid annavad. Tuletage lastele meelde,
et teiste tänamine ei tee rõõmsaks mitte üksnes neid, keda me täname, vaid
rõõmustab ka meid endid.

Kokkuvõte

Õpetaja ettekanne Tänage enne tunni lõppu igat last millegi eest, mida ta Algühingus hästi tegi.
Olge siiras ja üksikasjalik. Te võite tänada lapsi —

• Tunni ajal aupaklikult istumise eest.

• Õppetunni kuulamise eest.

• Alguspalve tegemise eest.

• Teiste lahke kohtlemise eest.

• Laulmise eest Algühingu tunni alguses.

• Käe tõstmise eest enne rääkimist.

• Küsimusele vastamise eest.

• Tunni ajal naeratamise eest.
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Tunnistus Väljendage oma tänulikkust iga lapse eest teie klassis. Tuletage lastele meelde,
kui rõõmsaks võib lihtne „aitäh” kellegi muuta.

Innustage lapsi algava nädala jooksul järele proovima, kui mitu korda saavad
nad oma pere ja sõpradega olles kasutada erilist sõna „aitäh.”

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laske lastel püsti tõusta ja tõsta oma toolid nii, et neil oleks ruumi ümber oma
tooli kõndida.

Aidake lastel lugeda esimest salmi ja refrääni laulu „I Have Two Ears“
(Children’s Songbook, lk 269) eestikeelsest vabatõlkest “Mul on kaks kõrva”,
tehes alljärgnevaid liigutusi:

Mul on kaks kõrva, et kuulda tõde (osutage kõrvadele),
kaks silma, et näha head (osutage silmadele).
Mul on kaks jalga, mis mind kannavad
sinna, kuhu peaksin minema (kõndige ümber tooli).

Refrään:
Ma püüan kasutada neid targalt,
kui ma töötan, mängin (teeskle põrkepalli).
Ma tänan oma Taevast Isa,
et Ta mind selliseks on loonud (istu, pane käed kokku ja langeta pea).

2. Ajage nööp või sõrmus nöörile või lõngale, mis on piisavalt pikk, et kõik lapsed
saaksid sellest ringis kinni hoida, ja siduge nööri otsad kokku. Laske lastel
istuda ringi ja võtta kätega nöörist kinni. Laske neil nööpi või sõrmust üksteisele
edasi anda kuni te ütlete: „Stopp.” Laps, kelle käes nööp või sõrmus sel hetkel
on, ütleb: „Ma tänan (kellegi nimi) (millegi eest).” Jätkake mängu, kuni iga laps
on saanud vähemalt ühe korra vastata.

3. Lugege laulu „I’m Thankful to Be Me” (Children’s Songbook, lk 11) eestikeelset
vabatõlget:

Öösiti, kui olen üksi voodis ma,
silmad sulen ja siis näen
palju asju, mille eest ma tänulik,
et Jumal need andnud mulle.
Ma näen oma sõpru ja õpetaja, sind,
ning veel palju teisi, kes armastavad mind.
Nii paljud õnnistused panevad mind tundma
tänulikkust, et olen mina ise.

4. Valmistage lastele soolataigen, et voolida midagi, mille eest nad tänulikud
on (soolataina retsepti leiate leheküljelt 43). Laske neil oma kujud koju viia ja
panna selle koha lähedale, kus nad oma palveid ütlevad. Siis on neil meeles
tänada palves Taevast Isa oma õnnistuste eest.

5. Jutustage lugu jeredlastest nende pargastes, nagu on kirjas Eteri 2:16–18 ja
6:4–11. Soovi korral näidake, mis on pargas, asetades kaks ühesuurust kaussi
ääripidi vastakuti.
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Paluge lastel ette kujutada, et Issand on käskinud neil ja nende peredel ehitada je-
redlaste kombel pargased. Paluge neil ette kujutada, et nad on peaaegu terve aas-
ta nende väikeste pargastega ookeanil olnud. Neid on pillutatud mööda ookeani ja
mõnikord on nad täiesti vee alla vajunud. Samuti on pargastes palju loomi.

• Mida te sellisel reisil olles tunneksite?

Lugege valjusti Eteri 6:9, et teada saada, mida jeredlased oma reisist arvasid.
Aidake lastel mõista, et isegi kui meil on rasked ajad, on meil palju asju, mille
eest tänulik olla. Näiteks, kui me oleme haiged, võime me olla tänulikud ini-
meste eest, kes meie eest hoolitsevad. Kui me otsime alati asju, mille eest
tänulik olla, näeme me oma paljusid õnnistusi.

6. Järgneva nädala jooksul saatke oma klassi lastele tänusedelid, öeldes igaühele
neist, kui tänulik te olete, et nad on teie klassis. Mainige midagi konkreetset,
mida laps on teinud, mis on klassi aidanud.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et tehes seda, mis on õige, tunneme me rõõmu, samal
ajal kui tehes seda, mis on vale, tunneme me kurbust.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 15:11–24.

2. Valmistuge laulma laulu „Smiles“ (“Naeratused”) (Children’s Songbook, lk 267)
ja „Choose the Right Way” (“Vali õige tee”) (Children’s Songbook, lk 160) või
lugema selle sõnu. Nende laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Iga lapse jaoks väike kivi või uba.
c. 22. õppetunnist naeratav/kulmukortsutav nägu.
d. Iga lapse jaoks värvipliiats või rasvakriit.
e. Iga lapse jaoks paberist suur ring.
f. Pilt 2-46, Kadunud poeg (Kunstitööd evangeeliumist 220; 62155).

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus: Pidage meeles, et alla kaheksa-aastased lapsed ei ole veel vastutavad ja
ei pea oma patte kahetsema. Innustage lapsi tegema seda, mis on õige, kuid är-
ge tekitage neis süütunnet asjade pärast, mida nad on teinud.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Tehes, mis on vale, tekitab see meis ebamugavustunde

Tähelepanu
koondav tegevus

Laske ühel lapsel võtta king jalast ja panna sinna sisse väike kivi või uba. Laske
lapsel king jalga tagasi panna ja ruumis mõned sammud kõndida. Paluge lapsel
rääkida teistele lastele, mis tunne tema jalal on.

Juhtige tähelepanu sellele, et kui asjad pole mitte nii nagu on õige, tunneme me
ennast ebamugavalt ja kurvalt ja me mõtleme palju selle üle, mis on valesti.

Laske lapsel takistus ära võtta ja taas ruumis ringi käia. Paluge lapsel klassile
rääkida, kui palju parem tunne tema jalal on.

Andke igale lapsele kivi või uba ja laske neil, kes tahavad osaleda, kivi või uba
kinga sisse panna. Laske neil püsti tõusta ja teha mõned sammud, et tunda, kui
ebamugav see on. Koguge kivid või oad kokku ja laske lastel taas püsti tõusta,
et näha, kui hea tunne nende jalal on, kui kivi pole.

Samastage kivi või uba millegi valesti tegemisega. Kui me oleme midagi valesti
teinud, on meil ebamugav ja me oleme kurvad. Kuid kui me kahetseme valet tegu

Õige valimine teeb
mind rõõmsaks
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ja püüame oma valet valikut parandada, on see nagu kivi või oa väljavõtmine
meie kinga seest: ebamugavustunne kaob ja me saame olla jälle rõõmsad.

Selgitage, et tänane õppetund on ebamugavustunnete asendamisest rõõmutunnetega.

Me saame asendada kurvad tunded rõõmutunnetega

• Kuidas te ennast tunnete, kui te olete midagi valesti teinud?

Lugu ja arutelu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu tüdrukust, kes tegi midagi valesti ja oli
kurb. Paluge lastel kuulata, et saada teada, mida tüdruk tegi, et vahetada kurvad
tunded rõõmutunnete vastu.

Annika sõbrannal Marial oli imeilus toiduainete mängukomplekt, kus olid pisike-
sed puuviljad ja juurviljad. Annikale meeldis nende toiduainetega mängida ja ta
tahtis, et need oleksid tema omad. Ühel päeval, kui Maria ei vaadanud, pani
Annika peotäie väikeseid puuvilju ja juurvilju oma taskusse. Annika viis need 
asjad koju, ilma et oleks sellest kellelegi rääkinud.

• Mis te arvate, kas Annikal oli nende mängutoiduainetega, mis ta võtnud oli,
lõbus mängida?

Annika ei saanud nende mängutoiduainetega avalikult mängida, sest ta ei taht-
nud, et ta ema saaks teada, et ta oli need endale võtnud. Ta peitis puuviljad ja
juurviljad oma voodi alla ning kui ta nendega mängida tahtis, pidi ta voodi alla ro-
nima. Annika tundis, et on kurb, kuigi tal olid nüüd mänguasjad, mida ta tahtis.

• Mida saaks Annika teha, et kurbadest tunnetest lahti saada?

Kiitke lapsi nende sobivate soovituste eest ja rääkige, mida Annika tegi:

Annika ema märkas, et ta mängib voodi all, ja küsis, mida ta teeb. Annika näitas
emale mängutoiduaineid ja rääkis, kui kurb ta on. Annika ema aitas tal mõista,
mida ta peab tegema, et ennast jälle rõõmsana tunda. Annika viis mängutoiduai-
ned Mariale tagasi ja ütles Mariale, et ta kahetseb, et need endale võttis. Pärast
mängutoiduainete tagastamist tundis Annika ennast rõõmsana ja ta tundis ker-
gendust. Tal oli hea meel, et ta sai oma valet valikut heastada.

• Mida Annika valesti tegi?

Arutelu Asetage välja naeratav/kulmukortsutav nägu. Näidake kurba nägu ja siis
rõõmsat nägu.

• Milline nägu näitab, kuidas Annika ennast tundis pärast seda, kui ta oli
mängutoiduained endale võtnud? (Laske ühel lapsel tulla ja keerata ette
kurb nägu.)

• Mida Annika tegi, et oma valet valikut parandada?

• Milline nägu näitab, kuidas Annika ennast tundis pärast seda, kui ta oli toiduained
tagasi viinud? (Laske lastel keerata ette rõõmus nägu.)

Rääkige lastele, et me kõik teeme mõnikord asju, mis on valed. Asjade tegemine,
mis on vale, muudab meid kurvaks. Kuid kui me ütleme, et me kahetseme ja
püüame oma valesid valikuid parandada, võime me ennast jälle rõõmsana tunda.

Jeesus Kristus tahab, et me tunneksime rõõmu

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kahetsemine ja meie valede valikute parandada püüdmine on kaks
meeleparanduse sammu.

Laske lastel paar korda korrata valjusti sõna „meeleparandus”.
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Selgitage, et Jeesus Kristus tahab, et me valiksime õige, kuid Ta teab, et mõni-
kord teeme me valesid asju. Ta on teinud meie jaoks võimalikuks meelt paranda-
da, kui me teeme valesid asju. Ta on lubanud, et kui me meelt parandame,
antakse meile andeks meie vead ja me tunneme jälle rõõmu. Meeleparandusel
on tähtis osa Jeesuse Kiriku liikmeks olemises.

Tuletage lastele meelde, et tehes midagi valesti, on meil nagu kivi kinga sees. Me
tunneme ebamugavust. Meeleparandus on nagu kivi kinga seest väljavõtmine.
On hea tunne, kui probleem on lahenenud.

Pühakirja lugu Näidake Piiblit ja selgitage, et selles pühakirjaraamatus jutustab Päästja loo po-
jast, kes otsustas teha midagi valesti, kuid parandas seejärel meelt ning tegi, mis
on õige. Paluge lastel kuulata, mida poeg tegi ja kuidas tema isa teda aitas.

Jutustage oma sõnadega Luuka 15:11–24 kirjas olev lugu. Näidake sobival hetkel
pilti 2–46, Kadunud poeg.

Selgitage, et mõnikord kutsutakse seda lugu „Lugu kadunud pojast”. Rääkige
lastele, et kadunud poja all mõeldakse siin pillavat, raiskavat poega. Selgitage, et
noorem poeg tahtis oma raha, sest ta ei tahtnud enam rasket tööd teha. Ta tahtis
teha seda, mis iganes talle meeldis. Kui ta raha kätte sai, raiskas ta selle ära. Ta
kulutas selle asjade peale, mis ei olnud head.

Selgitage, et kui pojal raha otsa sai, mõistis ta, et oli olnud rumal ja teinud valesid
asju. Ta otsustas oma isa juurde tagasi minna ja öelda talle, et ta kahetseb. Ta
tundis, et ta ei ole enam seda väärt, et olla oma isa poeg, kuid ta otsustas koju
tagasi pöörduda ja paluda, et temast saaks üks isa teenijatest.

• Mis te arvate, mida poeg tundis, kui ta mõistis, et oli teinud valesid asju?

Lugege valjusti Luuka 15:20–24.

• Mida isa tegi, kui tema poeg koju tagasi tuli?

• Mis te arvate, mida poeg tundis, kui isa teda tervitas?

Selgitage, et just nagu selle noore mehe isa oli rõõmus, et noormees hakkas va-
lede asjade asemel tegema õigeid asju, rõõmustavad meie vanemad ja meie
Taevane Isa, kui me püüame parandada oma valesid valikuid. Ka meie oleme
rõõmsad, kui me valime teha seda, mis on õige.

Me tunneme rõõmu, kui me parandame oma valesid valikuid

Tegevus Andke igale lapsele paberist ring ja värvipliiatsid või rasvakriidid. Laske lastel joo-
nistada endale naeratavad/kulmukortsutavad näod. Näidake valmis naeratavat/kul-
mukortsutavat nägu, nii et nad saaksid seda jäljendada, ja aidake neid vajadusel.

Kirjeldage mõningaid olukordi, kus keegi on teinud vale valiku. Laske lastel oma
pabernägusid üleval hoida, et näidata, kuidas iga inimene end pärast vale valiku te-
gemist tundis. Seejärel küsige lastelt, kuidas saab see inimene valet valikut paran-
dada, ja laske lastel pabernägusid kasutades näidata, kuidas iga inimene end
pärast selle tegemist tunneb. Kasutage järgmisi näiteid või mõelge ise midagi välja:

1. Teel koolist koju ronis Toomas üle aia ja rebis oma parimad püksid katki. Ta
teadis, et ema saab pahaseks, sest ema oli talle palju kordi öelnud, et ta ei
roniks oma kooliriietega aia otsa.

• Mida peaks Toomas tegema?

2. Karini ema andis talle kaks kommi, ühe temale, teise õe jaoks. Kuni õde
polnud, sõi Karin mõlemad kommid ära.
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• Mida peaks Karin tegema?

3. Jan läks sõbra poole mängima, kuid tema sõpra ei olnud kodus. Kui Jan oli
lahkumas, nägi ta aias ühte oma sõbra mänguasja. Jan viis mänguasja koju
ja mängis sellega.

• Mida peaks Jan tegema?

4. Riina leidis oma kooliteelt rahakoti. Kui hiljem üks tüdruk küsis, kas ta on
rahakotti näinud, ütles Riina: „Ei.”

• Mida peaks Riina tegema?

5. Villu mängis koos vennaga tagahoovis. Vend tegi midagi, mis Villule ei
meeldinud ja Villu lõi venda ning pani ta nutma.

• Mida peaks Villu nüüd tegema?

Laul Laske lastel hoida üleval oma naeratavaid/kulmukortsutavaid nägusid ja lugeda lau-
lu „Smiles” (“Naeratused”) vabatõlget, pöörates vastavalt vajadusele pabernägusid.

Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage lastele, et me võime tunda rõõmu, kui me valime õige. Me võime tun-
da rõõmu ka siis, kui me parandame oma valesid valikuid. Selgitage, et kui me
õpime Jeesuse Kristuse õpetusi ligilähedasemalt järgima, teeme me vähem vale-
sid valikuid.

Soovitage lastel oma pabernäod koju viia ja rääkida oma perele, mida nad rõõmu
ja kurbuse kohta õppisid.

Laul Lugege koos lastega laulu „Choose the Right Way” eestikeelset vabatõlget
„Vali õige tee”.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Tuletage sellele lapsele meelde paluda
Taevasel Isal aidata lastel oma valesid valikuid ära tunda ja parandada.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Kasutades olukordi, mida te kirjeldasite osas „Me tunneme rõõmu, kui me
parandame oma valesid valikuid”, aidake lastel mõelda, kuidas halbu valikuid
ära hoida või vältida. Laske neil oma lahendusi näidelda.

2. Lugege laulu “Kui sul tuju hea”, aidates lastel mõelda välja uusi salme ja
liigutusi rõõmsate valikute kohta.

Näiteks:

Kui sul tuju hea siis sõpru aita sa (plaksuta käsi)!
Kui sul tuju hea siis sõpru aita sa (plaksuta käsi)!
Kui sul tuju hea siis vali õige ja ka seda näita sa.
Kui sul tuju hea siis oma sõpru aita sa (plaksuta käsi)!

Teised variandid:

räägi tõtt (puuduta kaks korda suud)
mänguasju jaga sa (siruta üks käsi välja, siis teine)
ütle oma palveid sa (pane käed kokku ja langeta pea)
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Viimase salmi võite lugeda nii, et seal on ühendatud kõik teie ideed:

Kui sul tuju hea siis sõpru aita sa (plaksuta käsi), räägi tõtt (puuduta kaks korda
suud), mänguasju jaga sa (siruta üks käsi välja, siis teine) ja ütle oma palveid
sa (pane käed kokku ja langeta pea)!

3. Pange lapsed ringis istuma. Küsige kordamisküsimus ja visake siis oakott või
mõni teine pehme ese lapsele, kellelt te tahate kuulda küsimuse vastust. Kui
laps on vastanud, laske tal oakott teile tagasi visata. Jätkake, kuni iga laps on
vastanud vähemalt ühele küsimusele.

Võimalikud küsimused:

• Mis tunne oli teie jalal, kui kivi või uba teie kinga sees oli?

• Kuidas me ennast tunneme, kui me midagi valesti teeme?

• Miks ei meeldinud Annikale mängida varastatud mängutoiduainetega?

• Mida Annika tegi, et kurbadest tunnetest lahti saada?

• Kuidas me ennast tunneme, kui me proovime valet valikut parandada?

136

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 136



137

Eesmärk Innustada lapsi aitama teistel rõõmu tunda nendega midagi jagades.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Markuse 6:30–44 ja Johannese 6:1–13.

2. Valmistage igale lapsele ja endale pisike maiustus. Kui on paastupühapäev,
valige toidu asemel midagi muud ja kohandage vajadusel õppetundi.

3. Valmistuge lugema laulu „’Give,’ Said the Little Stream“ (Children’s Songbook,
lk 236) eestikeelset vabatõlget „„Anna,” ütles ojake”. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Mitmed asjad, mida saab jagada, nagu näiteks pall, raamat ja apelsin. Pange

need asjad kas paber- või riidekotti.
c. Pilt 2-47, Viie tuhande söötmine (62143); pilt 2-48, Hüppenööriga hüppamine

(62523); pilt 2-49, Poisid jagamas küpsist; pilt 2-50, Lapsed jagamas klotse.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me saame jagada

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake ükshaaval igat eset, mis te paber- või riidekotis kaasa tõite, ja vestelge
sellest, kasutades järgmisi küsimusi:

• Kui mitu inimest tunnevad sellest (öelge eseme nimi) rõõmu, kui ma kasutan
seda ise?

• Kui palju inimesi sellest rõõmu tunnevad, kui ma seda jagan?

• Kuidas ma saan seda jagada?

Arutelu Kui te olete lastega kõikidest esemetest vestelnud, küsige:

• Mis teil on, mida te saaksite kellegi teisega jagada? Kuidas te saaksite seda
jagada?

Innustage lapsi nimetama konkreetseid asju ja ütlema, kellega nad saavad neid
jagada ning kuidas nad seda teha saaksid.

Kui lapsed ei ole järgmisi asju juba nimetanud, rääkige, et me saame jagada
samuti oma aega, andeid ja evangeeliumi.

• Kuidas me saame jagada oma aega?

• Kuidas me saame jagada oma andeid?

Jagades saan ma aidata
teistel rõõmu tunda
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• Kuidas me saame jagada evangeeliumi?

Jeesus Kristus õpetas meid jagama

Pühakirja lugu ja
arutelu

Näidake Piiblit ja selgitage, et selles on lugu väikesest poisist, kes jagades aitas
Jeesust Kristust ja paljusid teisi inimesi. Jutustage lugu, mis on kirjas Johannese
6:1–13 (vt samuti Markuse 6:30–44). Näidake sobival hetkel pilti 2-47, Viie tuhan-
de söötmine.

• Mitu leiba ja kala väikesel poisil oli? (Vt Johannese 6:9.)

• Mis te arvate, mitu inimest saab söönuks viiest leivast ja kahest kalast?

• Kui mitut inimest Jeesus Kristus toitis? (Vt Johannese 6:10.)

Aidake lastel mõista, et see oli väga palju inimesi. Võrrelge toidetud inimeste arvu
mõne umbes viie tuhande inimese suuruse grupiga, mis on lastele rohkem tuntud
(näiteks: „Jeesus toitis sama palju inimesi, kui elab meie linnas,” või „Jeesus toi-
tis sama palju inimesi, kui mahub kohalikule staadionile.”)

Selgitage, et poiss oleks võinud toidu ise ära süüa. Kuid kuna ta oli valmis jaga-
ma, saatis Päästja korda ime, mis aitas tuhandeid inimesi.

• Mis te arvate, mida inimesed tundsid, kui poiss teistega oma toitu jagas?

• Mis te arvate, mida tundis väike poiss, kes teistega oma toitu jagas?

Laul Lugege laulu „’Give,’ Said the Little Stream” vabatõlkest „„Anna,” ütles ojake”
kolmas salm.

Tuletage lastele meelde, et Jeesus Kristus on meiega jaganud paljusid asju ja
tahab, et ka meie jagaksime teiste inimestega.

Jagades saame me rõõmustada ennast ja teisi

Pildi arutelu Rääkige lastele, et just nagu Jeesuse ajal elanud väike poiss leidis viisi, kuidas
jagada, saame ka meie leida palju viise, kuidas jagada ja aidata teistel rõõmu
tunda. Näidake ükshaaval pilte, kus lapsed jagavad (2-48, 2-49 ja 2-50) ja küsige
iga pildi kohta järgmisi küsimusi:

• Mida lapsed sellel pildil teevad?

• Mida nad jagavad?

• Mis te arvate, mida nad jagamisest arvavad? Miks?

Laste osalemine Laske lastel rääkida kogemustest, mil nad jagasid ja kuidas nad end tunnevad,
kui nad jagavad.

Juhtige tähelepanu sellele, et kui me jagame, ei aita me mitte ainult teistel rõõmu
tunda, vaid tunneme ka ise rõõmu.

Kiitke lapsi, kui nad on näidanud, et on valmis jagama; seejärel vestelge nendega
headest tunnetest, mida jagamine kõigile tekitab. Rõhutage, et jagamine võib
meile rõõmu tuua.

Lugu Jutustage lugu lapsest, kes oli rõõmus ja tegi teised rõõmsaks, sest ta jagas.
Soovi korral kasutage järgmist lugu:

Tambetil oli uus karp rasvakriite ja ta värvis imeilusat pilti, kui ema tema väikese õe
sinna tuppa tõi. Ema palus Tambetil jagada rasvakriite Ailiga ja aidata tal värvida.
Tambet ei tahtnud kriite jagada. Aili ei osanud hästi värvida ja Tambet kartis, et ta
võib mõne kriidi katki teha. Ta andis talle värvi, mis talle endale eriti ei meeldinud.
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Varsti läks Tambetil vaja seda rasvakriiti, mille ta Ailile oli andnud, niisiis püüdis ta
seda tagasi saada. Aili hakkas nutma. Tambet tundis ennast halvasti, et ta õe nut-
ma ajas ja ta mõistis, et ka Ailile meeldis värvida, kuigi ta ei osanud seda veel vä-
ga hästi teha. Tambet vaatas oma rasvakriite ja otsustas, et neid oli küllalt, et
mõlemad saaksid värvida. Ta lasi Ailil värvi valida ja Aili värvis rõõmsalt oma pa-
berit. Ka Tambet oli rõõmus. (Kohandatud Marjorie A. Parker, „Inside the Lines”,
Friend, veebr 1993, lk 28–29.)

• Miks oli Aili rõõmus?

• Miks oli Tambet rõõmus?

Kokkuvõte

Tegevus Näidake lastele kingitusi, mis te kaasa tõite.

• Kuidas te ennast tunneksite, kui ma jätaksin kõik need kingitused endale?

• Mida Jeesus tahaks, et ma nende kingitustega teeksin?

Jagage kingitused kahe lapse vahel ära ja küsige neilt:

• Mida Jeesus tahaks, et te oma kingitustega teeksite?

Laske kahel lapsel jagada oma kingitust igaühega, kes klassis on. Rääkige klas-
sile, mida te jagamisest arvate ja kuidas te oleksite ennast tundnud, kui te oleksi-
te kõik kingitused endale jätnud.

Paluge kahel lapsel, kes kingitused ära jagasid, rääkida, mida nad kingituste ära-
jagamisest arvavad, ja seejärel innustage ülejäänud lapsi rääkima, mida nemad
tundsid, kui kingitusi nendega jagati.

Tunnistus Tunnistage lastele, et jagamine toob rõõmu. Soovi korral rääkige kogemusest,
kus jagamine tegi teid rõõmsaks.

Innustage igat last sel nädalal kellegagi midagi jagama.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Tuletage sellele lapsele meelde paluda
Taevasel Isal aidata lastel heameelega jagada.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Rääkige lastele, et meie Kirikul on usuartikkel, mis ütleb, et me usume, et tuleb
olla heatahtlikud. Olla heatahtlik tähendab, et me jagame teiste inimestega, mis
meil on ja oleme teiste vastu lahked muul moel, mis näitab meie armastust
nende vastu. Aidake lastel õppida pähe osa kolmeteistkümnendast usuartiklist:
„Me usume, et tuleb olla … heatahtlikud.”

2. Lugege laulu „A Prayer” (Children’s Songbook, lk 22) eestikeelset vabatõlget
„Palve”. Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa on andnud meile palju imelisi
õnnistusi ja Ta on rõõmus, kui me jagame teistega oma õnnistusi.

Isa taevas, palun aita mul
sel kaunil päeval olla rõõmus ja lahke, kui olen mängimas.
Aita mul olla alati aus ja õigemeelne.
Aita mul jagada teistega oma õnnistusi.
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3. Võtke laste jaoks kaasa soolataigen ja aidake neil kõigil valmistada midagi,
mida nad tahaksid oma sõprade või pereliikmetega jagada (soolataina retsepti
leiate leheküljelt 43).

4. Näidake karpi värvipliiatsite või rasvakriitidega. Selgitage, et teil on ainult üks
karbitäis värvipliiatseid või rasvakriite, kuid te tahaksite, et kõik lapsed
joonistaksid pildid. Andke karp ühele lapsele.

• Mida saab (lapse nimi) rasvakriitidega (või värvipliiatsitega) teha, nii et igaüks
saaks joonistada?

Andke igale lapsele paberit ja laske lastel jagada rasvakriite või värvipliiatseid
ning joonistada pildid, kus nad jagavad.

5. Laske lastel teha pantomiimi, et nad on misjonärid (koputavad ustele, loevad
pühakirju, õpetavad ja teevad teisi asju, mida misjonärid teevad).

• Mida misjonärid jagavad?

• Mis te arvate, kuidas misjonärid end tunnevad, kui nad teistega evangeeliumi
jagavad?
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Eesmärk Innustada igat last olema teiste vastu lahke.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 10:25–37 ja Johannese 13:34–35, 15:12. Vaadake
samuti Matteuse 22:36–40 ja Gospel Principles (31110), 30. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „Jesus Said Love Everyone” (Children’s Songbook, lk
61) eestikeelset vabatõlget „Jeesus ütles: „Armastage igaüht””. Selle laulu
sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väljalõigatud pildid 2-1, Haavatud mees; 2-2, Preester; 2-3, Leviit; 2-4,

Samaarlane.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
tahate kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Soovi korral laske neil kõigil rääkida viisidest, kuidas nad nädala jook-
sul jagasid.

Jeesus Kristus õpetas meid olema kõigi vastu lahked

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele õppetunni lõpus olevat Püha Maa kaarti.

• Mis see on? (Kaart.)

Kui lapsed ei tunne hästi kaarte, selgitage, et kaart on joonistus mingi piirkonna
kohta, nagu näiteks riik või linn. Inimesed kasutavad kaarte, et saada teada, kui-
das ühest kohast teise minna. Juhtige tähelepanu mõnedele kaardi detailidele,
nagu näiteks maa, meri ja jõed.

Selgitage, et see kaart kujutab Püha maad, kus Jeesus Kristus elas, kui Ta maa
peal oli.

Näidake, kus on Juudamaa. Selgitage, et inimesi, kes elasid selles Püha maa
osas, kutsuti juutideks.

Näidake, kus on Samaaria. Selgitage, et inimesi, kes elasid Samaarias, kutsuti
samaarlasteks.

Selgitage, et Jeesuse ajal juudid ja samaarlased ei mõistnud üksteist ega meeldi-
nud üksteisele. Juudid arvasid, et nad on samaarlastest paremad. Juudid ei söö-
nud ei samaarlaste kodudes ega samaarlaste valmistatud toitu. Juudid vihkasid
samaarlasi nii väga, et kui nad pidid Galileasse minema (näidake, kus Galilea
on), läksid nad Samaariast ringiga mööda, kuigi läbi Samaaria minnes oleks tee
lühem olnud. Näidake, kui palju pikem tee oli jõuda Galileasse Samaariast ringiga
mööda minnes, kui sealt läbi minnes.

Ma saan olla lahke 28
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Pühakirja lugu koos
väljalõigatud
piltidega

Selgitage, et kui Jeesus Kristus oli maa peal, jutustas Ta inimestele sageli lugusid,
et aidata neil Tema õpetusi mõista. Üks lugu, mille Ta jutustas, oli samaarlasest.

Jutustage lugu halastaja samaarlasest, nagu see on kirjas Luuka 10:30–37.
Kutsuge mõned lapsed endale appi näitama sobival hetkel väljalõigatud pilte.

Lugu jutustades rõhutage järgmisi punkte:

1. Haavatud mees läks Jeruusalemmast Jeerikosse (näidake neid kahte linna
kaardil).

2. Esimene mees, kes läks mööda, ilma et oleks abi andmiseks peatunud,
oli juudist preester. Preestrid töötasid templis ja neid oli õpetatud olema
õigemeelsed ja pühad mehed.

3. Teine mees, kes aitamata mööda läks, oli leviit. Ka leviidid töötasid templis ja
olid tähtsad juudi religioonis.

4. Kolmas mees oli samaarlane. Tema peatus, et haavatud meest aidata.

Selgitage, et kuna see samaarlasest mees oli nii lahke, kutsutakse teda halastaja
samaarlaseks.

Laske lastel väljalõigatud pildid teile tagasi anda.

Näitlemine Laske mõnel lapsel näidelda hea samaarlase lugu või laske lastel mängida
mängu „Järgne mulle Jeerikosse”, tehes järgmist:

Üks laps lamab põrandal või istub toolil, teeseldes, et on haavatud. Teie ja teised
lapsed teesklete, et kõnnite Jeerikosse viival teel. Laske lastel endale järgneda ja
teha sama, mis teie.

Kõigepealt teeselge, et olete mööda teed kõndiv preester. Hakake ruumis ringi
liikuma. Äkki näete te kedagi tee ääres lamamas. Tal on suured vigastused.

• Mida preester tegi?

Minge tee teise serva, demonstreerides, et te ei aita haavatud meest.

Seejärel teeselge, et olete leviit. Kõndige ruumis ringi. Te näete kedagi tee ääres
lamamas. Tema riided on varastatud ja tal on suured vigastused.

• Mida tegi leviit?

Peatuge ja vaadake haavatud inimest. Siis jätkake oma teed, ilma et teda aitaksite.

Seejärel teeselge, et olete samaarlane. Kõndige ruumis ringi. Te näete tee ääres
lamamas kedagi, kellel on suured vigastused.

• Mida tegi samaarlane?

Näidelge samaarlase lahkeid tegusid. (Kui teie klass on suur, võite soovi korral
määrata lapsed tegema pantomiimi erinevatest teenimistegudest.) Teeselge, et
puhastate mehe haavad, panete ta eesli selga, viite ta öömajale ja lubate öömaja
peremehele maksta kõige eest, mida mees vajab.

Öelge lastele, et nüüd, kus nad on haavatud mehe eest hoolitsenud, läheksid
nad tagasi istuma. Siis peavad nad istuma ja panema oma käed vaikselt sülle.

Arutelu • Milline mees oli lahke?

• Milline mees tegi seda, mida Jeesus tahab, et ta teeks?
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Selgitage, et kui Jeesus oli selle loo rääkinud, ütles Ta, et me peaksime tegema
nagu halastaja samaarlane ja olema kõigi vastu lahked.

Me saame kohelda teisi lahkelt

Selgitage, et pole alati kerge olla kõigi vastu lahke, eriti kui keegi paneb meid end
halvasti tundma või kohtleb meid ebasõbralikult.

Lugu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu tüdrukust, kes sai suure õppetunni, kui tei-
ne laps teda ebasõbralikult kohtles. Paluge lastel kuulata, kuidas tüdruk oma
probleemi lahendas.

Liis ja Teet olid sõbrad ja neile meeldis koos mängida. Kuid ühel õhtupoolikul läk-
sid nad tülli. Liis ütles Teedule pahasti ja Teet tõukas Liisi pikali. Kui Liis nutma
hakkas, tegi Teet talle grimasse.

• Mida teie teeksite, kui te oleksite Liis?

Liis läks oma isa otsima. Ta teadis, et isa aitab teda. Liis rääkis isale, kuidas Teet
oli ta pikali tõuganud ja teda halvasti kohelnud. Ta palus, et isa tuleks välja ja ka-
ristaks Teetu.

Liisi isa ütles, et Teedu karistamine ei pruugi olla parim lahendus. Ta soovitas Liisil
hoopis kööki minna ja panna kahele saiakäärule peale moosi. Siis ütles ta Liisile,
et ta viiks ühe saiakääru Teedule. Liisi isa ütles, et kui ta seda teeb, on tal vaenla-
se asemel sõber.

Liis tegi, nagu isa oli talle öelnud. Kui ta õue tagasi läks ja Teedule moosisaia pak-
kus, vaatas Teet teda hetke ja võttis siis saia. Teet ja Liis naeratasid teineteisele ja
istusid moosisaia sööma. Nad olid jälle sõbrad. (Kohandatud Lucile C. Readingu
artiklist „A Piece of Bread and Jam”, Children’s Friend, apr 1967, lk 13.)

Arutelu • Mida tahtis Liis teha, kui Teet teda tõukas?

• Milline on meie esimene reaktsioon, kui keegi on meie vastu ebasõbralik?

• Mis juhtus, kui Liis oli Teedu vastu lahke?

• Mis oleks juhtunud, kui Liis poleks Teedu vastu lahke olnud?

Tuletage lastele meelde, et Jeesus tahab, et me oleksime lahked, isegi siis kui tei-
sed meie suhtes seda ei ole.

Pühakirjakoht Näidake Piiblit ja lugege valjusti Johannese 15:12. Selgitage, et need on Jeesuse
Kristuse sõnad. Ta käskis meil üksteist armastada. Kui me oleme üksteise vastu
lahked, näitame me armastust.

Laul Lugege koos lastega laulu „Jesus Said Love Everyone” vabatõlget “Jeesus ütles:
Armastage igaüht”. Selgitage, et see laul tuletab meile meelde, et me oleksime
lahked ja teeksime, mida Jeesus tahab, et me teeksime.

Arutelu Kirjeldage mõningaid olukordi, milles lapsed saaksid valida lahke käitumise ja kü-
sige lastelt, mida nad igas olukorras teeksid. Tuletage neile meelde, et nad mõt-
leksid laulu sõnadele, kui neil on vaja abi otsustamaks, kuidas käituda. Kasutage
järgmisi olukordi või mõelge ise midagi välja:

1. Te näete tänaval kõndides, et kellelgi on olnud jalgrattaga õnnetus. Lähemale
minnes te näete, et see on poiss, kes on teid alati narrinud. Tema püksisäär on
jäänud jalgratta keti vahele. Ta ei saa ilma abita liigutada.

• Mida saaksite te teha, et olla poisi vastu lahke?
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2. Te olete järgmisele nädalale planeerinud oma sünnipäevapeo ja tahate kutsuda
sinna kõik ümbruskonna lapsed, välja arvatud ühe. Ta alles kolis teie naabrusesse.
Ta ei naerata kunagi ja temaga pole eriti lõbus mängida.

• Mida saaksite te teha, et olla selle tüdruku vastu lahke?

3. Mängides oma sõpradega, te kukute maha. Üks teie sõpradest nimetab teid
kohmakaks ja naerab teie üle. Nüüd kukkus teie sõber maha ja nutab.

• Mida saaksite te teha, et olla oma sõbra vastu lahke?

4. Koolis kasutab üks teie klassi poiss käimistugesid, mis aitavad tal kõndida.
Kui kõik teised lapsed õue mängima lähevad, jääb tema maha, sest ta kõnnib
aeglaselt. Ta istub tihti omaette, vaadates kuidas teised palli mängivad.

• Mida saaksite te teha, et olla selle poisi vastu lahke?

Kokkuvõte

Kordamine Laske lastel õppetundi korrata, vastates järgmistele küsimustele:

• Mida me tänases õppetunnis õppisime?

• Miks on tähtis olla lahke?

• Kelle eeskuju me järgime, kui oleme lahked?

Pühakirjakoht Lugege valjusti Johannese 13:34–35. Selgitage lastele, et kui me teisi armastame ja
oleme nende vastu lahked, näitame me, et oleme Jeesuse Kristuse jüngrid (järgijad).

Tunnistus Tunnistage lastele, et Jeesus tahab, et me näitaksime teiste vastu armastust, ol-
les lahked. Tuletage lastele meelde, et me peaksime olema kõikide vastu lahked,
isegi nende, kes ei kohtle meid alati sõbralikult. Tunnistage, kui tähtis on Jeesuse
järgimine, otsustades olla lahke.

Innustage lapsi püüdma kõigest väest olla algaval nädalal teiste vastu lahked.
Tuletage neile meelde, et nad mõtleksid laulu „Jesus Said Love Everyone” vaba-
tõlkele „Jeesus ütles: „Armastage igaüht”, kui neil on vaja meelde tuletada, kui-
das kedagi kohelda. Paluge neil tähele panna, mis juhtub, kui nad otsustavad olla
lahked. Öelge, et nad oleksid järgmisel nädalal valmis rääkima oma kogemustest.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske neil joonistada
pildid, kuidas nad saavad näidata armastust, olles lahked. Kirjutage iga lapse
pildi alla sõnad „Ma saan olla teiste vastu lahke”.

2. Aidake lastel laulda või lugeda laulu „Headus just algab siit” (Kiriku lauluraamat,
lk 63).

Teil sooviksin head ma kõigile.
Näib mulle õige nii.
Ja ma ütlengi iseendale:
“Headus just algab siit.”
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Aidake lastel mõelda inimestele, kelle vastu nad võiksid olla lahked (nagu näi-
teks pereliikmed, sõbrad, klassikaaslased), ja viisidele, kuidas nad saaksid
nende inimeste vastu lahked olla. Aidake lastel mõista, kui tähtis on olla lahke
nende vastu, kes ei ole meie vastu lahked või kes paistavad meist erinevat.

3. Lugege koos lastega laulu „A Special Gift Is Kindness” (Children’s Songbook, lk
145) eestikeelset vabatõlget „Lahkus on eriline and”.

Lahkus on eriline and.
See toob suurt rõõmu,
kui olen teiste vastu lahke ma,
mu süda laulab.

Pärast vabatõlke lugemist siduge iga lapse sõrme või randme ümber jupp nöö-
ri või lõnga. Selgitage lastele, et nöör on selleks, et tuletada neile meelde, et
kõigi vastu tuleb olla lahke, ja soovitage, et nad kannaksid nööri või lõnga ko-
gu ülejäänud Algühingu aja.
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Eesmärk Innustada lapsi, et nad laseksid Jeesuse Kristuse järgijatena oma valgusel 
särada.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 5:14–16.

2. Kasutades õppetunni lõpus olevaid ‰abloone, kopeerige ja lõigake välja neli
paberist küünalt ja neli korvi. Kirjutage paberist küünaldele järgnevad nimed:

Sandra

Joosep

Eerik ja Peeter

?

Enne tunni algust asetage välja kolm nimedega küünalt ja pange iga küünla
peale korv. Jätke neljas küünal („?”) ja korv hilisemaks kasutamiseks.

3. Kasutage küünla ‰ablooni, et valmistada igale lapsele paberist küünal.

4. Valmistuge laulma laulu „Õieti tee, sammu tõe teel” (Kiriku lauluraamat, lk 64) ja
lugema laulu „Jesus Wants Me for a Sunbeam” (Children’s Songbook, lk 60)
eestikeelset vabatõlget „Jeesus tahab, et oleksin päiksekiir”. Nende laulude
sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Küünal ja küünlajalg või alus.
c. Korv või kast, mille sisse küünal täielikult ära mahub.
d. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
e. Värvipliiatsid või rasvakriidid.

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus: Ärge süüdake õppetunnis kasutatavat küünalt põlema. Küünalde süüta-
mine kogudusehoones on vastuolus Kiriku eeskirjadega.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Soovi korral laske neil jagada oma kogemusi lahkuse näitamisest.
Sosistage, kui te lastega räägite.

Jeesus Kristus õpetas: „Paistku teie valgus”

Tähelepanu
koondav tegevus

Jätkake lastega sosistamist, küsides, mida nad sel nädalal tegid või mis neile
Algühingus meeldib, kuni keegi lastest hakkab ka sosistama. Mõne minuti pärast
selgitage, et te sosistasite, et teha katset näitamaks, kui sageli teevad inimesed se-

Ma saan olla heaks
eeskujuks

29
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da, mida teised inimesed nende ümber teevad. Juhtige tähelepanu sellele, et lap-
sed hakkasid sosistama, kuna teie nendega sosistasite. Nad järgisid teie eeskuju.

Rääkige lastele, et nii nagu nad järgisid teie eeskuju, järgivad nende sõbrad tihti
nende eeskuju. Jeesus Kristus tahab, et me oleksime head eeskujud.

• Mida tähendab olla hea eeskuju?

Selgitage, et meie sõbrad teevad sageli seda, mida nad näevad meid tegemas.
Kui nad näevad meid tegemas häid asju ja valimas õige, on neil kergem valida
samuti õige.

Mõistatus Paluge lastel arvata ära järgmine mõistatus:

Olen vahast mees.
Süda tahist sees.
Kui valgust tahad sa,
on tikku vaja ka.
Kes ma olen?

Kui lapsed on mõistatuse ära lahendanud, näidake kaasavõetud küünalt ja
arutage, milleks küünlaid kasutatakse.

Pühakirja lugu Selgitage, et kui Jeesus Kristus elas maa peal, ei olnud elektrivalgust. Kui päike
loojus ja läks pimedaks, põletasid inimesed mõnikord oma kodudes küünlaid, et
neil oleks valgust.

Rääkige lastele, et ühel päeval õpetas Jeesus oma jüngritele õppetunni heaks
eeskujuks olemisest (vt Matteuse 5:14–16). Aitamaks jüngritel mõista, kuidas saa-
vad nende teod teisi aidata, võrdles Jeesus tegusid küünlavalgusega. Lugege
valjusti, mis Jeesus oma jüngritele ütles, nagu on kirjas Matteuse 5:15.

Esemeline
õppetund

Pange küünal korvi või kasti alla.

• Mis juhtub, kui oleks pime ja me süütame küünla, kuid paneme selle korvi
(kasti) alla? (Keegi ei näeks valgust.)

Võtke korv või kast ära ja pange küünal küünlajalale.

• Mis juhtuks, kui on pime ja me paneme küünla küünlajalale ning süütame selle?
(Küünal valgustab ruumi ja kõik näevad.)

Selgitage, et Jeesus tahtis, et Tema jüngrid oleksid nagu küünal ja annaksid teis-
tele valgust. Kui jüngrid järgiksid Jeesuse õpetusi ja oleks heaks eeskujuks, siis
näeks teised inimesed, mida nad peavad tegema.

Arutelu Lugege valjusti Matteuse 5:16, mida ütles Jeesus oma jüngritele. Selgitage, et
Jeesus tahab, et me järgiksime ka seda juhist.

• Mida tähendab selles pühakirjakohas „paistku teie valgus”? (Olge head
eeskujud.)

• Mis võib juhtuda, kui me oleme oma sõpradele ja neile, kes on meie ümber,
head eeskujud?

Lapsed saavad olla head eeskujud

Rääkige lastele, et me kõik saame järgida Jeesuse Kristuse juhist lasta meie val-
gusel särada, kui oleme teistele head eeskujud. Kui me otsustame järgida
Jeesust, võivad teised inimesed meid vaadates Temast õppida.
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Laske ühel lapsel võtta ära paberist küünalt kattev korv. Lugege küünlal olev nimi
või nimed. Seejärel jutustage selle küünlaga kaasnevat lugu. Korrake sama üle-
jäänud kahe korvi ja küünlaga, jutustades teised kaks lugu.

Lugu Sandrast Sandra kutsuti tema sõbranna Karolini sünnipäevale. Ta oli peole mineku üle elevil
ja oli kindel, et tal on lõbus. Kuid koju jõudes ei paistnud ta olema enam nii elevil
kui kodust lahkudes. Sandra ema küsis, kuidas pidu oli?

Sandra rääkis, et peol pakuti jääteed. Karolini ema ütles, et see on täpselt sama-
sugune pidu nagu täiskasvanutel.

• Mis te arvate, mida tegi Sandra kui talle teed pakuti?

Sandra ütles Karolini emale, et ta ei joo teed ja selgitas, et tema vanemad ja
Algühingu õpetajad on talle õpetanud, et tee ei ole ta kehale hea.

Sandra emal oli hea meel, et Sandra teed ei joonud. Ta selgitas, et Karolin ja tema
ema ei ole Kiriku liikmed ning nad ei usu samu asju, mida Sandra perekond uskus.

Mõned kuud hiljem said Sandra ja ta ema Karolini emalt kirja. Karolini ema kirjutas,
et pärast seda kui Sandra seisis peol selle eest, mida ta usub, otsustas Karolini pe-
rekond saada Kirikust rohkem teada. Misjonärid õpetasid neid. Karolini ema kirju-
tas, et ta loodab, et saab olla kellelegi heaks eeskujuks, nagu Sandra talle oli.

• Kuidas lasi Sandra oma valgusel paista?

Lugu Joosepist Joosep ja tema pere olid just uude kohta kolinud. Joosepi esimeseks uueks sõb-
raks oli poiss nimega Paul, kes ei olnud Kiriku liige. Joosep ja Paul armastasid
mõlemad jalgpalli. Ühel päeval kutsus Paul Joosepit järgmisel pühapäeval toimu-
vale jalgpallimängule. Joosep teadis, et ta ei peaks pühapäeviti jalgpallimängudel
käima, kuid ta oli mures, et Paul solvub kui ta ei lähe.

• Mida teie teeksite kui te oleksite Joosep?

Joosep otsustas jalgpallimängu asemel Kirikusse minna ja ta kutsus Pauli enda-
ga Kirikusse kaasa. Paul nõustus Joosepiga Kirikusse minema.

• Kuidas oli Joosep heaks eeskujuks?

Lugu Eerikust ja
Peetrist

Ühel päeval tuli Hollandis üks naine misjonäride juurde. Ta palus, et õed misjonä-
rid õpetaksid teda palvetama. Naine selgitas, et tema pojad, Eerik ja Peeter, olid
käinud Algühingus ja neile meeldis seal väga. Nad õppisid Algühingus, kuidas
palvetada.

Naine selgitas, et mõned päevad tagasi oli tema imikueas tütreke väga haige. Ta
läks korraks toast ära ja kui ta tagasi tuli, põlvitasid Eerik ja Peeter imiku voodi kõr-
val. Peeter palus Taevasel Isal imikut õnnistada ja ta terveks teha. Ema oli rõõmus,
et tema pojad olid Algühingus õppinud, kuidas palvetada ja tahtis, et misjonärid
õpetaksid ka talle palvetamist. Misjonärid õpetasid naisele, kuidas palvetada. Nad
olid rõõmsad, et Eerik ja Peeter olid oma emale heaks eeskujuks olnud.

• Kuidas lasid Eerik ja Peeter oma valgusel paista?

Laste osalemine Kui olete jutustanud kõik lood, asetage välja „?” küünal, mis on kaetud paberist
korviga. Paluge ühel lapsel korv ära võtta. Selgitage, et „?” küünal esindab igat
last, kes on olnud hea eeskuju. Paluge lastel rääkida kogemustest, kus nad olid
heaks eeskujuks.

Me saame lasta oma valgusel paista

Pühakirjakoht Lugege taas valjusti Matteuse 5:16. Tuletage lastele meelde, et Jeesus ütleb mei-
le, et me laseksime oma valgusel paista. Rõhutage, kui tähtis on lasta meie val-
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gusel paista, olles hea eeskuju. Juhtige tähelepanu sellele, et Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena peaksime me järgima Jeesuse Kristuse õpetusi
ja aitama ka teistel Jeesuse õpetusi järgida.

Laul Lugege koos lastega laulu „Jesus Wants Me for a Sunbeam” vabatõlget „Jeesus
tahab, et oleksin päiksekiir”. Aidake neil mõista, et Jeesuse „päiksekiireks” olemi-
ne tähendab lasta meie valgusel särada, nagu öeldakse pühakirjades.

Tegevus Rääkige lastele, et te kirjeldate mõningaid olukordi ja annate neile iga olukorra juu-
res kaks varianti, millest valida. Paluge lastel hoolega kuulata igat valikut. Kui valik
on hea, peab iga laps hoidma sõrme õhus püsti, sümboliseerides nende küünlaid
küünlajalgadel. Kui valik ei ole hea, peab iga laps katma näpu teise käega, süm-
boliseerides, et nende valgus on vaka all peidus. Arutage pärast igat olukorda,
kumb valik on parem ja miks see on eeskuju, kui laseme meie valgusel paista.

Kasutage järgmisi olukordi või mõelge ise midagi välja:

1. Te olete terve hommikupooliku kodu lähedal sõpradega mänginud ja teil on
olnud väga lõbus. Pärast lõunat tuleb õue tüdruk, kes on külas teisel pool
tänavat elaval perel ja paistab, nagu tahaks ta teiega mängida? Mida te teete?

a. Kuna sina ja su sõbrad tüdrukut ei tunne ja tema ei tea, mida te mängite, ei
kutsu te teda endaga mängima.

b. Te ütlete oma sõpradele: „Kutsume selle uue tüdruku endaga mängima.
Paistab, et ta tahab mängida.”

2. Te mängite oma sõpradega palli. Te lööte palli kõvasti, see lendab naabri
aknasse ja lõhub selle ära. Mida te teete?

a. Te räägite oma naabrile, et mängisite palli ja lõite palli nii kõvasti, et see
lendas aknasse ja lõhkus selle ära. Te vabandate ja pakute, et maksate
akna kinni.

b. Te lähete vaatate katkist akent. Kuna see ei ole palju katki, ütlete te
sõpradele, et keegi ei märka seda üldse. Te jätkate pallimängu ja
püüate olla ettevaatlikum.

3. Te ootate koolis lõunasöögi järjekorras (või ootate, millal saate siseneda
Algühingu klassi). Mõned lapsed muutuvad järjekorras rahutuks ja hakkavad
mängima. Teie taga seisev laps lükkab teid. Mida te teete?

a. Seisate ilma kedagi lükkamata järjekorras.
b. Lükkate seda, kes teid lükkas.

Tuletage lastele meelde, kui tähtis on olla hea eeskuju, valides õige.

Kokkuvõte

VÕ plakat Juhtige tähelepanu VÕ plakatile ja tuletage lastele meelde, et järgides Päästja
õpetusi, valime me õige.

Innustage lapsi olema teistele head eeskujud, just nagu olid Sandra, Joosep ning
Eerik ja Peeter.

Tegevus küünlaga Andke igale lapsele paberist küünal. Kirjutage või laske lastel kirjutada küünaldele
oma nimed.

Aidake lastel mõelda viise, kuidas nad saavad lasta oma valgusel paista, olles
headeks eeskujudeks kodus, koolis ja Kirikus.

Laske igal lapsel öelda üks asi, mida ta sel nädalal teeb, et olla hea eeskuju.
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Laske lastel oma küünlad koju viia, et tuletada neile meelde, et nad laseksid oma
valgusel paista, olles head eeskujud.

Tunnistus Tunnistage lastele, kui tähtis on olla hea eeskuju. Soovi korral jagage isiklikku ko-
gemust, kus te olite hea eeskuju või kus kellegi teise hea eeskuju aitas teil õppida
Jeesusest Kristusest.

Laul Lugege koos lastega laulu „Choose the Right Way” eestikeelset vabatõlget „Vali
õige tee”.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve ja paluda Taevasel Isal aidata lastel olla teistele
heaks eeskujuks.

Kui lapsed on klassiruumist lahkumas, paluge neil välja kõndida vaikselt, hoides
paberist küünlaid enda ees. (Kui lapsed peavad ootama, kuni keegi neile klassi
järele tuleb, paluge neil näidata küünlaid inimesele, kes neile järele tuleb.)

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laske lastel näidelda olukordade paremad lahendused, mida nad arutasid osas
„Me saame lasta oma valgusel paista”. Samuti võivad lapsed teha rollimänge
Sandra, Joosepi ning Eeriku ja Peetri lugudega.

2. Laulge või lugege laulu „Do As I’m Doing” (Children’s Songbook, lk 276)
eestikeelset vabatõlget. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust. Laske
lastel kordamööda laulu juhatada, näidates teistele lastele ette tegevusi,
mida järele teha.

Või laske lastel mängida „Tee nii kuis mina”, andes igale lapsele võimaluse olla
mängujuht.

Juhtige tähelepanu sellele, et selles laulus või mängus järgib igaüks mängujuhi
eeskuju. Tuletage lastele meelde, et kui nad valivad õige, on nad head eesku-
jud nendele, kes on nende ümber.

3. Lugege laulu „Shine On” (Children’s Songbook, lk 144) eestikeelset vabatõlget
„Sära”.

Mu valgus on küll väike,
mu usu ja palve valgus,
kuid ennäe imet! See särab nagu Jumala suur päike,
sest see süüdati seal.

Refrään:
Sära, sära, sära heledalt ja selgelt,
sära, sära nüüd, sest aeg on käes.

Ma ei tohi peita oma väikest valgust,
Issand on mulle nii öelnud.
Antud see mulle, et peaksin seda silmas,
et kõik näeksid selle sära.

Refrään

4. Küsige igalt lapselt kordamisküsimus, sosistades nagu tunni alguses
tähelepanu koondavas tegevuses. Laske lastel sosistades vastata. Kiitke
neid kuulamise ja hoolsa mõtlemise eest.
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Eesmärk Innustada igat last järgima Jeesuse Kristuse eeskuju, olles kuulekas.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Teine Moosese raamat 20:12; Matteuse 26:36–46,
Johannese 8:28–29 ja kolosslastele 3:20. Vaadake samuti „Evangeeliumi
alused” (31129 124), 22. peatükk.

2. Valmistage järgmise sõnaga pabeririba:

3. Kirjutage iga lapse jaoks paberist rinnamärk „Ma saan kuuletuda”. Võtke kaasa
kleeplint või haaknõelad, et rinnamärk iga lapse pluusi või kleidi külge kinnitada
või võtke kaasa lõnga, et riputada märgid lastele kaela.

4. Valmistuge lugema laulu „Quickly I’ll Obey” (Children’s Songbook, lk 197)
eestikeelset vabatõlget „Sõna kuulan ma”. Selle laulu sõnade vabatõlke
leiate käsiraamatu lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pilt 2-51, Haned koos poegadega; pilt 2-52, Jeesus palvetab Ketsemanis

(Kunstitööd evangeeliumist 227, 62175).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Märkus vanemate laste õpetajatele. Soovi korral kasutage 1. täiendavat tegevust
tähelepanu koondava tegevusena.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Soovi korral laske lastel rääkida viisidest, kuidas nad olid nädala jooksul
head eeskujud.

Kuulekus toob õnne

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake pilti 2-51, Haned koos poegadega. Paluge ühel lapsel hoida pilti sel ajal,
kui teie jutustate oma sõnadega järgmise loo vanem Theodore M. Burtonist, kes
oli üks Kiriku üldjuhte.

Kui Theodore M. Burton oli alles viieaastane, külastas ta oma vanaema talu.
Theodore’ile meeldis taluõues mängida. Selle külaskäigu ajal hoiatas vanaema
teda, et ta ei läheks liiga lähedale kanale, kellel on tibud, sest kana võib arvata, et
ta tahab tema poegadele haiget teha. Theodore lubas, et ta ei lähe liiga lähedale.

Kuid kui Theodore nägi udusulis kollaseid tibusid, ta lihtsalt pidi neist ühte katsu-
ma. Tibu jooksis minema, kuid kanaema jooksis Thedore’i poole ja täksis tema
kätt oma terava nokaga. Theodore jooksis nuttes vanaema juurde.

Kuulekas

Ma saan olla kuulekas 30
õppetund

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 153



Theodore’i vanaema kallistas teda kuni ta nutmise lõpetas ja selgitas siis, et ka-
naema arvas, et Theodore tahtis tema lastele haiget teha. Kana püüdis oma tibu-
sid kaitsta, kui ta teda täksis.

Vanaema saatis Theodore’i tagasi õue, tuletades talle meelde, et ta kanadest
eemale hoiaks. Ta hoiatas, et poiss ei läheks ka emahanele liiga lähedale, sest
temalgi olid pojad. Emahani oli suurem kui kana, seega võiks ta tõesti haiget teha
igaühele, kes tema poegi puutub. Theodore lubas, et ei puutu hanepoegi.

Theodore hoidis kanaemast eemale. Kuid kui ta nägi haneema koos oma poega-
dega, läks ta lähemale, et neid paremini näha. Tiibu laiali ja kaela õieli ajades si-
sises haneema valjult tema peale. Theodore oli hirmul ja jooksis majja tagasi. (Vt
Theodore M. Burton, „Friend to Friend: Grandmother’s Lesson”, Friend, okt 1973,
lk 18–19.)

Arutelu • Miks ütles Theodore’i vanaema, et ta ei läheks kanade ega hanede lähedale?

• Mida Theodore tundis, kui ta vanaema sõna ei kuulanud?

• Miks ta niimoodi tundis?

• Mis te arvate, mida Theodore sellest kogemusest õppis?

Rääkige lastele, et Theodore’i vanaema rääkis talle, et Theodore’il on inimesed,
kes teda kaitsevad, just nagu kanad ja haned kaitsesid oma poegi. Selgitage, et
meie vanemad ja pere ning Taevane Isa ja Jeesus Kristus vaatavad meie järgi ja
kaitsevad meid. Nad õpetavad meile, mida teha, et olla kaitstud ja õnnelik. On
tähtis, et me õpiksime neile kuuletuma.

Sõnaga pabeririba Asetage välja pabeririba sõnaga „Kuulekas”. Laske lastel öelda koos teiega paar
korda valjusti seda sõna. Selgitage, et me oleme kuulekad, kui me teeme seda,
mida Taevane Isa, meie vanemad ja meie juhid tahavad, et me teeksime.

Öelge sõna „kuuletuma” ja laske klassil seda korrata. Selgitage, et kuuletuda
tähendab sama, mis olla sõnakuulelik.

Me saame kuuletuda Taevasele Isale, nagu Jeesus Kristus seda tegi

Pühakirjakoht Selgitage, et Piiblis õpetas Jeesus Kristus, et on tähtis kuuletuda Taevasele Isale.
Lugege valjusti järgnevad fraasid pühakirjakohast Johannese 8:28–29: „Ma ei tee
midagi iseenesest, vaid … kuidas mu Isa mind on õpetanud. … sest ma teen ik-
ka, mis on tema meelt mööda!”

Selgitage, et need on Jeesuse Kristuse sõnad ja need tähendavad, et Jeesus tegi
alati, mida Taevane Isa tahtis, et Ta teeks. Ta tegi üksnes neid asju, mille kohta Ta
teadis, et need teevad Taevase Isa õnnelikuks.

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-52, Jeesus palvetab Ketsemanis, ja jutustage lühidalt lugu,
mis on kirjas Matteuse 26:36–39.

Lugege valjusti, mis Jeesus Kristus oma palves ütles: „Minu Isa, kui on võimalik,
siis mingu see karikas minust mööda!” (Matteuse 26:39) Selgitage, et Jeesus ei
tahtnud kannatada ja surra, kui oleks olnud teine viis, kuidas aidata meil Taevase
Isa juurde tagasi pöörduda.

Lugege valjusti, mis Jeesus järgmisena ütles: „Ometi mitte nõnda, kuidas mina
tahan, vaid kuidas sina tahad!” (Matteuse 26:39) Selgitage, et see tähendab, et
Jeesus oli valmis tegema, mida Taevane Isa tahtis, kuigi see polnud kerge.
Selgitage, et meil ei paluta teha midagi nii rasket kui Jeesus tegi, kuid me peaksi-
me Taevasele Isale kuuletuma kõiges, mida iganes Ta tahab, et me teeksime.
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• Öelge mõned asjad, mida Taevane Isa on palunud meil teha. (Võimalikud vastused:
palvetada, üksteist armastada, saada ristitud ja kinnitatud ning olla aus.)

Me saame kuuletuda oma vanematele

Pühakirjade
arutamine

Selgitage, et kui me kuuletume Taevasele Isale, kuuletume me ka oma vanemate-
le. (Kui mõned teie klassi lapsed ei ela koos oma vanematega, kohandage vaja-
duse korral seda arutelu. Näiteks, lapsed peaksid samuti kuuletuma oma
vanavanematele.) Juhtige tähelepanu sellele, et kümnest käsust ühes kästakse
meil kuuletuda oma vanematele. Lugege valjusti Teise Moosese raamatu 20:12
esimene pool: „Sa pead oma isa ja ema austama.” Selgitage, et kuuletumine
meie vanematele on üks viis, kuidas neid austada.

• Miks me peaksime oma vanematele kuuletuma?

Lugege valjusti kolosslastele 3:20 (tuletage lastele meelde, et Issand on Jeesuse
Kristuse teine nimi). Aidake lastel õppida pähe esimene pool sellest salmist:
„Lapsed, olge oma vanemaile sõnakuulelikud kõigis asjus.”

• Kuidas te ennast tunnete, kui te oma vanematele kuuletute?

• Kuidas teie vanemad ennast tunnevad, kui te neile kuuletute?

Laul Laske lastel püsti tõusta ja lugeda kõik kolm salmi laulu „Quickly I’ll Obey”
vabatõlkest „Sõna kuulan ma”.

Innustage lapsi otsustama praegu, et nad kuuletuvad Taevasele Isale ja oma
vanematele.

Lugu Jutustage lugu lapsest, kes oli õnnelik, sest ta kuuletus oma vanematele. Soovi
korral kasutage järgmist lugu:

Katrinile meeldis mängida oma sõbranna Ave pool. Ema oli Katrinile öelnud, et ta
võib ühe tunni mängida. Kui Ave ema ütles, et üks tund on möödas, oli Katrinil kahju
lahkuda. Ta tahtis mängu, mida nad Avega mängisid, lõpuni mängida. Katrin mõtles
veidi ja otsustas, et ta läheb koju, nagu ta ema oli palunud tal teha. Ta jättis kiiresti
Avega hüvasti ja jooksis koju.

Kui Katrin koju jõudis, oli vanaema teda ootamas. Vanaema tahtis, et Katrin tuleks
ööseks tema poole, kuid ta kiirustas koju. Kui Katrin ei oleks ema poolt öeldud
ajal koju tulnud, poleks ta saanud oma vanaemale külla minna.

• Mis te arvate, mida Katrin tundis?

Rõhutage, et alati me ei saa toredaid auhindu, kui me oleme kuulekad, kuid me
tunneme rõõmu ja rahu. See tunne tuleb teadmisest, et me oleme otsustanud te-
ha seda, mis on õige.

Kokkuvõte

Laste osalemine Paluge lastel ükshaaval rääkida kogemusest, mil nad olid kuulekad ja kuidas nad
end tundsid või viisist, kuidas nad saavad tulevikus kuulekad olla (nagu näiteks
pidada kinni ühest Taevase Isa käsust; küsida vanematelt luba, enne kui nad õue
mängima lähevad; aidata kodus koristada või tulla kohe, kui vanemad kutsuvad).

Andke igale lapsele, kui ta oma jutu lõpetab, rinnamärk „Ma saan kuuletuda”.
Innustage lapsi, et nad hoiaksid oma rinnamärke kohas, kus nad neid sageli
näeksid, et rinnamärgid aitaksid neil meeles pidada olla kuulekad. Soovitage,
et lapsed räägiksid oma perele, mis märgid need on ja mida nad tänases õppe-
tunnis õppisid.
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Tunnistus Tunnistage, kuidas Taevasele Isale ja teie vanematele kuuletumine on õnnistanud
teie elu. Soovi korral rääkige kogemusest, mil kuulelikkus tegi teid õnnelikuks.

Innustage lapsi algava nädala jooksul oma vanematele kuuletuma.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Joonistage tahvlile suur ring, milles on kaks väiksemat ringi (vaadake joonist).

Selgitage, et selle tegevuse eesmärgiks on teha kinniseotud silmadega kõige
väiksema ringi sisse X. Paluge ühel vabatahtlikul proovida seda teha. Siduge
vabatahtlikul silmad kinni ja andke talle kriit. Keerutage kinniseotud silmadega
last kaks-kolm tiiru ringi ja viige ta siis tahvli ette. Laske lapsel teha tahvlile X.
Siis paluge sellel lapsel teha teine X peale seda, kui ta saab juhendeid, kuhu
seda teha. Laske ühel teisel lapsel anda kinniseotud silmadega lapsele juhi-
seid nagu „kõrgemale”, „madalamale”, „vasakule”, „paremale”.

Vaadake kahte X-i ja arutage, kui palju paremini läks kinniseotud silmadega
lapsel siis, kui ta kuuletus teise lapse juhistele.

• Miks läks (kinniseotud silmadega lapsel) juhistele kuuletudes X-i tegemine
paremini?

Laske igal lapsel, kes soovib osaleda, olla kinniseotud silmadega ja proovida
teha ringi sisse X-i, kui teine laps juhiseid annab.

Juhtige tähelepanu sellele, et kinniseotud silmadega lapsed olid X-ide ringi sis-
se tegemisel palju edukamad, kui nad kuuletusid kellegi juhistele, kes ringe pa-
remini nägi. Selgitage, et mõnikord näevad Taevane Isa ja meie vanemad asju
meie elus paremini kui meie. Nad annavad meile juhiseid, et meid aidata. Kui
me järgime Taevast Isa ja meie vanemaid, oleme me õnnelikud.

2. Jutustage järgnev lugu oma sõnadega.

Matile meeldisid tikud. Kui oli vaja küünalt või tuld süüdata, tahtis ta alati abiks
olla. Mõnikord lasid vanemad tal tikku tõmmata, kuid nad olid alati lähedal, et
olla kindlad, et ta on ettevaatlik.
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Ühel päeval, kui vanemaid ei olnud toas, nägi Mati laua peal tikutopsi. Ta mõtles,
kui lõbus oleks ise kõik tikud põlema tõmmata. Ta oli kindel, et on ettevaatlik.

Siis mõtles Mati, kuidas ta ema oli talle palju kordi rääkinud, et tikud ei ole
mänguasjad ja et ta ei tohi kunagi neid ilma loata võtta. Mati pöördus vaikselt
tikkudest eemale ja läks õue mängima.

Rääkige lastega, mis oleks võinud juhtuda, kui Mati oleks tikud võtnud.
Rõhutage, et Mati kuulekusest oli kasu tervele perele, kuigi keegi ei olnud
sellest teadlik.

Te võite jätkata arutelu küsides:

• Mida peaks Mati tegema, kui tema vanem vend käsiks tal tuua tikud nende
tuppa, et nad saaksid nendega mängida?

Selgitage, et kui keegi käsib meil teha midagi, mis me teame, et on vale,
ei peaks me kuuletuma. Taevane Isa ei oota, et me kuuletuksime, kui meil
kästakse midagi valet teha.

3. Valmistage väikesed paberilehed, millel on näiteks järgmised lihtsad juhised:

• Kustuta tahvel puhtaks.

• Tervita kättpidi kõiki oma klassiliikmeid.

• Laula laulu „Tee nii kuis mina” või loe selle sõnu.

• Ütle midagi head iga klassiliikme kohta.

• Ütle viis asja, mille eest sa tänulik oled.

• Näitle midagi, mida sa nädala jooksul oma pereliikme heaks teed.

Pange paberilehed millegi sisse. Laske lastel kordamööda võtta sealt üks
paber ja kuuletuda sellele kirjutatud juhistele.

4. Valmistage ja peitke enne tunni algust klassiruumi ära juhised väikeseks
aaretejahiks. Iga juhis peaks juhatama lapsed järgmise juhise juurde, kuni
viimane juhis juhatab aarde juurde. Soovi korral varuge iga lapse jaoks väike
maiustus või kingitus, mis on jahi lõpuks aardeks.

Arutage lastega, kuidas nad peaksid aarde leidmiseks kuuletuma iga vihje
juhistele. Lugege aaretejahi alustamiseks esimene vihje valjusti ette.

Kui lapsed on aaretejahi lõpetanud, aidake neil mõista, et kui me kuuletume
oma Taevasele Isale, annab Ta meile kõige suurema aarde: Ta laseb meil iga-
vesti koos Temaga elada.

5. Korrake lugu Noast ja tema laevast, nagu on kirjas Esimeses Moosese
raamatus 6–8. Selgitage, et kuna Noa oli kuulekas, pääsesid tema ja ta
perekond veeuputusest. Innustage lapsi kuuletuma Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse käskudele, nagu Noa seda tegi.

Andke igale lapsele koopia õppetunni lõpus olevast käsilehest. Laske lastel
värvida ära Noa laeva pilt ja seejärel joonistada pilt, kuidas nad saavad olla
kuulekad.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, kui tähtis on austada ja kuuletuda riigi seadustele.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 22:15–22 ja 12. usuartiklit.

2. Valmistage nii palju soolatainast, et iga laps saaks tüki. Soolataina retsepti
leiate leheküljelt 43. (Kui soolatainast pole võimalik teha, võtke laste jaoks
rasvakriidid ja paberit.)

3. Kirjutage paberilehele olukorrad, mis seonduvad seaduste ja reeglitega, mida
lapsed teavad. Kirjeldage iga lapse jaoks klassis vähemalt ühte olukorda ja
nummerdage olukorrad. Kasutage alljärgnevaid olukordi või mõelge ise midagi
muud välja, mis sobivad teie klassi lastele paremini:

• Te olete peaaegu kooli hilinemas. Kui te läheksite kohe üle tee, selle asemel,
et jalakäijate ülekäigukohani minna, jõuaksite te kooli kiiremini. Mida te teete,
kui te kuuletute seadusele?

• Te olete isaga poes ja tahate kommi. Isa ütleb ei, kuid kui ta toiduainete eest
maksab, taipate te, et võite kellelegi märkamatult kommi taskusse libistada.
Mida te teete kui te kuuletute seadusele?

• Te viite oma koera rihma otsas jalutama. Te jõuate parki ja tahate peatuda, et
mängida, kuid seal seisab silt „Koertele keelatud”. Te ei näe läheduses ühtegi
täiskasvanut ja te saate mängimise ajaks koera rihmaga puu külge siduda.
Mida te teete, kui te kuuletute seadusele?

• Te olete ületamas tänavat ristmikul, kus on valgusfoor. Autosid ei ole tulemas
ja kedagi pole läheduses. Kuid foorituli käsib teil oodata. Mida te teete, kui te
kuuletute seadusele?

• Te olete raamatukogus ja olete leidnud raamatu, mida tahate laenutada, kuid
te olete oma lugejapileti koju unustanud. Raamatukoguhoidjat ei ole leti juures
ja ta ei näeks, kui te raamatuga lahkuksite. Mida te teete, kui te kuuletute
seadusele?

4. Valmistage nii mitu väikest paberilehte, kui mitu olukorda teil on. Kirjutage
paberitele numbrid ja pange nad kaussi või korvi.

5. Valmistage iga lapse jaoks paberist rinnamärk:

Ma kuuletun seadusele 31
õppetund

Me usume 
seadustele

kuuletumisse.
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6. Valmistage järgmiste sõnadega pabeririba:

7. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Münt (millel võimaluse korral on riigijuhi pilt).
c. Nööpnõelad, kleeplint või lõng, millega märgid laste riiete külge kinnitada.
d. Pilt, 2-53, Maksu maksmisest keisrile.

8. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Reeglid ja seadused saavad meid aidata

Tähelepanu
koondav tegevus

Andke lastele tükike soolatainast ja laske igaühel voolida üks koduloom. (Kui soo-
latainast pole võimalik teha või see tegevus on teie klassi laste jaoks liiga raske,
andke lastele rasvakriidid ja paber ning laske igaühel neist joonistada koduloom.
Kohandage arutelu vastava tegevusega.)

Asetage kõik loomad lauale või põrandale. Selgitage, et talupidajad peavad oma
loomade eest väga hästi hoolitsema, neile toitu ja vett andma ning neid kaitsma.
Kui loomad hulkuma lähevad, võivad nad ära eksida või viga saada.

• Mida me saame teha, et mitte lasta neil loomadel hulkuma minna? (Ehitada aia.)

Rullige käte ja laua vahel tainast ja voolige pikk köis. Piirake sellega loomad üm-
ber, moodustades aia. Selgitage, et aiad on kasulikud, sest nad aitavad loomi
kaitsta. (Jätke loomad ülejäänud tunni ajaks lauale. Tunni lõpus laske lastel oma
loomad koju viia.)

Selgitage, et ka meil on asjad, mis kaitsevad meid. Neid asju kutsutakse seadus-
teks ja reegliteks. Seadused ja reeglid on nagu aiad, mis takistavad meil teha as-
ju, mis on ohtlikud või mis võiksid teha meid või teisi inimesi õnnetuks. Kui me
kuuletume seadustele ja reeglitele, aitavad need meid kaitsta ja õnnelikud olla.

Arutelu Valige lihtne mäng, mida kõik teie klassi lapsed teavad, nagu näiteks trips-traps-
trull. Laske lastel selgitada teile mängureegleid ja arutada, mis juhtuks kui te
püüaksite mängida mängu reeglitele kuuletumata. Aidake lastel mõista, et reeglid
on vajalikud, et mängud õnnestuksid ja oleksid lõbusad.

• Milliseid reegleid on veel olemas peale mängureeglite?

• Millised on mõned reeglid teie kodus?

Laske igal lapsel rääkida ühest reeglist, mida tema või ta pere järgib, nagu näi-
teks „Pane mänguasjad ära, kui sa enam ei mängi”. Kui laps ütleb reegli, küsige:

• „Kuidas see reegel sind aitab?”

Kui iga laps on rääkinud reeglist oma peres, juhtige tähelepanu sellele, et ka teis-
tes kohtades peale kodu on reeglid.

Me usume seadustele kuuletumisse.
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• Millised on mõned reeglid koolis? Algühingus?

• Kuidas need reeglid teid aitavad?

Meie riik annab meile seadused

Lugu ja arutelu Selgitage, et samamoodi nagu meil on reeglid kodus, koolis ja Algühingus, on
meil reeglid meie linnas ja riigis. Neid reegleid kutsutakse seadusteks. Seadused
aitavad ja kaitsevad meid, nagu ka kodu, kooli ja Algühingu reeglid. Rääkige lugu
lapsest, kes sai endale selgeks, kuidas seadused neile kuuletudes meid kaitse-
vad ja aitavad. Kasutage alljärgnevat lugu või mõelge ise midagi välja.

Janno oli alati endale koera tahtnud, seepärast oli ta elevil, kui talle sünnipäevaks imei-
lus kutsikas kingiti. Ta pani koerale nimeks Palli. Jannol ja Pallil oli koos väga lõbus.

Janno linnas oli seadus, kus seisis, et kui koerad ei ole aias kinni, peavad nad
kõik olema rihma otsas. Ühel päeval otsustas Janno Palli oma sõbra juurde kaa-
sa võtta. Ta ei leidnud Palli rihma ja kuna ta sõber elas vaid mõni maja eemal,
otsustas Janno Palli ilma rihmata kaasa võtta.

Tänaval jalutades nägi Palli teisel pool teed kassi. Enne kui Janno aru sai, mis
juhtus, jooksis Palli tee peale ja jäi auto alla.

Pisarad silmis, võttis Janno oma koera maast üles ja viis ta koju. Janno ema viis
koera loomaarsti juurde, kes Palli murtud jala eest hoolitses.

Kui nad koju jõudsid, rääkis Janno ema talle, et Palli oleks võinud surma saada.
Janno mõistis, et kui ta oleks seadusele kuuletunud ja koera rihma otsas hoid-
nud, poleks Palli viga saanud. Janno mõistis, et seadus oli selleks, et teda ja te-
ma koera kaitsta, ja ta otsustas, et ta ei jäta enam mitte kunagi seda seadust
täitmata.

• Mis te arvate, miks oli Janno linnas seadus, et koeri tuleb rihma otsas hoida?

• Kuidas oleks saadud Palli õnnetust ära hoida?

• Miks on meil seadused ja reeglid, mida me peame järgima?

Arutelu Selgitage, et seadused on tehtud selleks, et meid aidata ja kaitsta. Paluge lastel
nimetada mõnesid teie piirkonna peamisi seadusi. Arutage igat seadust ja seda,
miks see loodi. Aidake lastel mõista, kui kasulik on iga seadus.

Soovi korral kasutage mõningaid järgmisi ideid, kui need teie piirkonnas kehtivad:

Liikluseeskirjad

• Peatuge kõikide stopp-märkide juures. See aitab meil õnnetusi vältida.

• Pidage kinni kiiruspiirangutest. Kiiruspiirangud on kehtestatud, et inimesed
võiksid sõita turvaliselt ja oleksid võimelised hädaolukorras kiiresti peatuma.

Lemmikloomi puudutavad seadused

• Aiast väljaspool hoidke oma lemmikloomi rihma otsas. Rihma seadused
kaitsevad loomi vigastuste eest (nagu juhtus Janno koer Palliga) ja inimeste
omandit loomade poolt põhjustatud kahjude eest.

• Ärge olge loomade vastu julmad. Sellist laadi seadus kaitseb loomi viga
saamise eest.

Isiklikku vara puudutavad seadused

• Ärge varastage. Kui me võtame kellelegi teisele kuuluvaid asju, on kõik õnnetud.
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• Ärge visake prahti maha. Kui igaüks viskab prahti maha, siis oleks meie linn
inetu ja must. Meie vanemad peavad (maksude kaudu) tasuma selle eest, et
see puhtaks tehakse.

Jeesus Kristus tahab, et me kuuletuksime seadusele

Arutelu • Mis on maksud?

Selgitage, et maksud on raha, mille me anname oma riigile, et aidata maksta as-
jade eest, millest kõigil on kasu, nagu näiteks politseinikud, tuletõrjujad, teed ja
koolid. Arutage lühidalt, milline oleks elu, kui neid asju ei oleks. Selgitage, et meil
on maksuseadused, mis kindlustavad, et kõik aitavad nende asjade eest maksta.

Pühakirja lugu Selgitage, et ka Jeesuse Kristuse ajal elanud inimestel olid maksuseadused.
Näidake pilti 2-53, Maksu maksmisest keisrile, ja jutustage Matteuse 22:15–22
kirjas olevat lugu.

Selgitage, et inimesed küsisid Jeesuselt, kas nad peavad maksma andamit oma
riigile. Andami raha on nagu maksude raha.

Näidake kaasavõetud münti. Selgitage, et Jeesus palus inimestel Talle münti näi-
data. Ta juhtis tähelepanu sellele, et mündil oli keisri, riigi juhi, pilt. (Kui mündil,
mille te kaasa võtsite, on rahvusliku juhi pilt, juhtige sellele tähelepanu.) Lugege
valjusti, mida Jeesus inimestele ütles, nagu on kirjas Matteuse 22:21 (alustades
„Siis Ta ütles”). Selgitage, et Jeesus ütles inimestele, et nad peaksid kuuletuma
oma riigi seadustele ja Taevase Isa seadustele. Jeesus õpetas inimestele, et on
tähtis kuuletuda oma riigi seadustele.

Me usume seadustele kuuletumisse

Sõnadega
pabeririba

Lugege valjusti paberiribal olev lause. Selgitage, et see on osa kaheteistkümnen-
dast usuartiklist, mis on üheks Kiriku avalduseks meie usu kohta.

Laske klassil seda lauset mõned korrad koos korrata.

Mäng Asetage olukordade nimekiri ja kauss või korv, milles on numbrid, lauale või põ-
randale. Rääkige klassile, et nüüd saavad nad mängida mängu „Seadusele kuu-
letumine”. Siis istuge ja oodake mõni minut. Kui keegi ei reageeri, küsige:

• „Miks keegi mängu ei mängi?” (Keegi ei tea reegleid.)

Kui lapsed on püüdnud asjast aru saada, pannes võib-olla numbritega paberid
järjekorda, kiitke neid nende püüete eest ja küsige siis:

• „Kas te mängite „Seadusele kuuletumise” mängu?

• Miks siis mitte?”

Juhtige tähelepanu sellele, et reeglid ja seadused aitavad meid juhtida ja anna-
vad meile juhiseid. Selgitage mängureegleid:

1. Võtke kausist (või korvist) üks number.

2. Pange ennast järjekorda, alustades lapsest, kes sai number ühe.

3. Kui tuleb teie kord, tõuske püsti.

4. Andke õpetajale oma number ja seejärel vastake õpetaja küsimusele ilma
teiste laste abita.

5. Enne ja pärast teie korda istuge vaikselt oma toolil.

Mängige mängu, lastes igal lapsel võtta kausist või korvist üks number.
Lugege igale lapsele ette olukord, mis vastab tema numbrile.
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Kui kõik lapsed on küsimusele vastanud, andke lastele rinnasildid. Kiitke lapsi
nende heade ideede ja vastuste eest.

Kokkuvõte

Laste osalemine Küsige lastelt, mida nad ütlevad, kui nende perekonnad küsivad nende märkide
kohta. Kui nad räägivad, mida nad vastavad, rõhutage seadustele kuuletumise
tähtsust, et me võiksime kõik koos õnnelikult elada.

Tunnistus Tunnistage, et seadused on loodud meie heaks. Soovi korral rääkige isiklikust ko-
gemusest, mil te olite tänulik, et te kuuletusite seadusele. Tuletage lastele meelde
järgida Taevase Isa seadusi ja oma riigi seadusi.

Innustage igat last valima välja ühte seadust, millele sel nädalal hoolsalt kuuletuda.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata lastel seadusi meeles pidada ja neile kuuletuda.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Aidake lastel õppida pähe kaheteistkümnes usuartikkel: „Me usume, et tuleb
olla alluvad kuningatele, presidentidele, valitsejatele ja võimukandjatele,
kuuletudes seadustele, neid austades ja toetades.” Selgitage igat sõna,
mida lapsed ei tunne.

Väiksemad lapsed võivad meelde jätta selle osa usuartiklist, mis on kirjutatud
nende märkidele „Me usume seadustele kuuletumisse”.

Soovi korral aidake lastel see usuartikkel pähe õppida.

2. Paluge klassil mõelda viis reeglit, mis peredel võiksid olla, et aidata hoida
pereliikmeid kaitstuna ja õnnelikena. Laske kõigil lastel hoida üleval nii mitut
sõrme, kui mitmendat reeglit nimetatakse. Kui viis reeglit on nimetatud ja igal
lapsel on viis sõrme püsti, joonistage iga lapse käe piirjooned tahvli peale.
Kirjutage iga käe alla lapse nimi. Tänage lapsi nende abistavate käte eest ja
innustage neid oma pere reegleid meeles pidama ja neile kuuletuma.

3. Tehke koos lastega järgmist käemängu:

Ma peatun (hoidke mõlemaid käsi üleval, peopesad ettepoole suunatud, nagu
siis, kui midagi peatate),

ma vaatan (tõstke käsi silmade kohale, nagu oleks see neile vari),
ma kuulan (pange käsi kõrva juurde),
siis kindlalt tean (lehvitage sõrme edasi-tagasi),
et ohus ma (näita enda suunas) ei ole,
ükskõik kuhu minna vaja pole (sirutage käed välja, et osutada ruumile).
Ainult ülekäigukohtades ma teed ületan (pange käed rinnal risti),
mitte enne seda (raputage pead);
ma vaatan ette (tõstke käsi silmade kohale, nagu oleks see neile vari),
ma mõtlen ette (koputage vastu pead)
ja siis kasutan ma jalgu (kõndige kohapeal).

Tuletage lastele meelde liikluseeskirjadele kuuletumise tähtsust.

163

31 õppetund

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 163



164

Armastage üksteist32
õppetund

Eesmärk Aidata lastel mõista, et teisi aidates nad saavad järgida Jeesust Kristust ja 
näidata armastust.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Markuse 6:34–44; Luuka 17:11–19; Johannese 13:15,
34–35 ja 3 Nefi 17.

2. Lõigake tähelepanu koondava tegevuse jaoks paberist välja suur süda.

3. Valmistage iga lapse jaoks koopia õppetunni lõpus olevast käsilehest „Nõnda
nagu mina teid olen armastanud” ja südame puzzlest. Võimaluse korral
valmistage puzzle koopia värvilisele paberile. Lõigake puzzled punktiirjooni
mööda tükkideks.

4. Valmistuge lugema laulu „Love One Another” (Children’s Songbook, lk 136)
eestikeelset vabatõlget „Armastage üksteist” ja laulu „Jesus Said Love Everyone”
(Children’s Songbook, lk 61) eestikeelset vabatõlget „Jeesus ütles: „Armastage
igaüht””. Laulude vabatõlked leiate käsiraamatu lõpust.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ja Mormoni Raamat.
b. Liim.
c. Pilt 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi; pilt 2-45, Kümme pidalitõbist

(Kunstitööd evangeeliumist 221, 62150); pilt 2-47, Viie tuhande söötmine
(62143); pilt 2-54, Viimane õhtusöömaaeg (Kunstitööd evangeeliumist 225,
62174).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te tahate
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

On tähtis olla armastatud

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele suurt paberist südant.

• Millest te mõtlete, kui te näete südant? (Armastusest)

• Kuidas te teate, et keegi teid armastab?

Laske lastel rääkida inimestest, kes neid armastavad (nagu näiteks pereliikmed,
sõbrad ja Algühingu õpetajad) ja kuidas need inimesed oma armastust näitavad.

• Kuidas te ennast tunnete, kui inimesed näitavad teile, et nad teid armastavad?

• Mis te arvate, kuidas teised inimesed end tunnevad, kui te näitate neile, et te
neid armastate?

Juhtige tähelepanu sellele, et meil kõigil on vaja teada, et meid armastatakse.
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Jeesus Kristus õpetas meid üksteist armastama

Õpetaja ettekanne Selgitage, et enne kui Jeesus Kristus tuli maa peale, elasid inimesed „silm silma
vastu” reegli järgi. See tähendas, et kui inimesed on teie vastu alatud või ebasõb-
ralikud, võite teie olla alatu või ebasõbralik nende vastu. Selgitage, et kui Jeesus
tuli maa peale, õpetas ta inimestele teistsugust elamise viisi.

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-54, Viimane õhtusöömaaeg. Selgitage, et vahetult enne Jeesuse ris-
tilöömist kohtus Ta oma jüngritega ja nad sõid viimast korda koos. See söömaaeg
sai üldtuntuks viimase õhtusöömaajana. Selle söömaaja ajal rääkis Päästja oma
jüngritele, et Ta lahkub varsti nende juurest ja Ta andis neile mõningaid juhiseid.

Näidake Piiblit ja lugege valjusti Johannese 13:34–35. Selgitage, et need on
Jeesuse sõnad. Lugege taas 34. salmi esimene pool (lõpetades sõnadega
„üksteist peate armastama”).

• Mis asi on käsusõna?

Juhtige tähelepanu sellele, et selles pühakirjakohas Jeesus mitte üksnes ei soovi-
tanud, et me peame üksteist armastama, vaid Ta andis meile käsusõna üksteist
armastada. Kui me järgime Jeesust, armastame me teisi.

Laul Laulge või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone” eestikeelset vabatõlget
„Jeesus ütles: „Armastage igaüht””, tehes järgmisi liigutusi:

Jeesus ütles: „Igaüht (sirutage käed välja)
armastama peab” (pöördu naabri poole ja suru ta kätt).
Armastus kui südames (asetage käed südame kohale),
kõigis näed sa head (kallistage iseennast).

Jeesus Kristus näitas teiste vastu armastust neid aidates

Pühakirjakoht Lugege valjusti Johannese 13:15.

• Mida tähendab olla eeskuju?

• Kes on püstitanud meile hea eeskuju?

Rääkige lastele, et Jeesus Kristus ütles pühakirjas need sõnad, mida te äsja
lugesite. Selgitage, et üks viis, kuidas Jeesus oli meile eeskujuks, oli teiste ini-
meste armastamine ja neile lahkete tegude tegemine.

Pühakirja lood ja
arutelu

Näidake pilti 2-45, Kümme pidalitõbist. Paluge lastel jutustada lugu, mida see pilt
illustreerib (vt Luuka 17:11–19).

• Mida tegi Jeesus, et aidata kümmet pidalitõbist?

• Miks Ta nad terveks tegi?

Näidake pilti 2-47, Viie tuhande söötmine, ja paluge lastel jutustada lugu,
mida see pilt illustreerib (vt Markuse 6:34–44). Vajadusel aidake neid.

• Mida tegi Jeesus, et inimesi aidata?

• Miks Ta neid aitas?

Näidake pilti 2-36, Jeesus õnnistab nefilaste lapsi, ja jutustage 3 Nefi 17 kirjas
olevat lugu. Selgitage, et Jeesus oli valmis nefilaste juurest Ameerikast lahkuma
ja minema tagasi Taevase Isa juurde, kuid nefilased ei tahtnud, et ta ära läheb (vt
3 Nefi 17:4–5). Jeesus jäi veidike kauemaks ja tegi kõik haiged inimesed terveks
ning õnnistas kõiki lapsi.

• Miks jäi Jeesus nefilaste juurde?
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• Miks tegi Jeesus haiged inimesed terveks ja õnnistas lapsi?

Juhtige tähelepanu sellele, et igas loos aitas Jeesus Kristus inimesi, sest Ta ar-
mastas neid. Inimesi aidates saame ka meie näidata, et me armastame neid.

Me saame järgida Jeesuse Kristuse eeskuju, aidates teisi

Pühakirjakoht Lugege uuesti Johannese 13:35. Selgitage, et kui me näitame oma armastust
teiste inimeste vastu, teavad nad, et me järgime Jeesust Kristust.

Laul Lugege laulu „Love One Another” eestikeelset vabatõlget „Armastage üksteist”.

Lugu Selgitage, et teisi aidates saame me järgida Jeesuse Kristuse eeskuju ja näidata
oma armastust nende vastu. Jutustage lugu lapsest, kes tegi kellelegi midagi head,
et näidata selle inimese vastu armastust. Soovi korral kasutage järgmist lugu:

Toomas jäi väga haigeks ja pidi pikaks ajaks voodisse jääma. Ta igatses kõikide
lõbusate tegemiste järele, mida talle koos sõpradega teha meeldis. Kui ta oli hai-
ge, külastasid mõned sõbrad teda korra või paar. Kuid tema sõber Juhan käis tal
sageli külas. Mitmeid kordi, sel ajal kui teised poisid õues mängisid, istus Juhan
Toomase voodiserval, rääkides ja naerdes koos Toomasega ja aidates nii tal en-
nast paremini tunda.

• Mida Juhan tegi, et näidata, et ta Toomast armastas?

• Mis te arvate, mida Toomas Juhanist arvas? Mis te arvate, mida Juhan
Toomasest arvas?

Selgitage, et on mitmeid viise, kuidas teisi aidates näidata oma armastust nende
vastu. Me saame teha häid tegusid oma perekondadele, sõpradele, naabritele,
vanematele inimestele, nendele, kes on haiged, või ükskõik kellele, kes vajab
meie abi.

Tegevus Laske lastel kuulata, kui te räägite neile esimese poole olukordadest, mis võivad
nendega juhtuda. Paluge neil iga olukord lõpetada, rääkides mida nad teeksid, et
näidata armastust. Soovi korral laske lastel teha ühe või enama olukorra kohta
rollimäng. Kasutage järgmisi olukordi või mõelge ise midagi välja.

1. Te istute isaga nurga peal, oodates bussi saabumist. Te näete vanemat meest
kiirustamas, et bussile jõuda. Tal on kõndimisel kepp abiks, kuid ta ei saa väga
kiiresti liikuda. Buss saabub peatusesse ja avab uksed. Bussi ronides on näha,
et tõenäoliselt ei jõua mees bussi peale.

• Mida te saate teha, et näidata selle mehe vastu armastust?

2. Te jalutate pühapäeva hommikul kirikusse. Te näete noort ema, kel on ühe käe
peal imik ja teises käes mõned raamatud.

• Mida te saaksite teha, et järgida Päästja eeskuju ja näidata selle naise vastu
armastust?

3. Kui te koolist koju jõuate, püüab teie ema õmmelda. Teie väike vend on rahutu
ja nutab, sest ta tahab, et ema talle juttu loeks.

• Mida te saaksite teha, et näidata armastust oma ema ja oma väikese venna
vastu?

4. Ühel pühapäeval kohtate te Algühingus teiselt maalt pärit uut tüdrukut. Ta on väga
arg ja ei räägi eriti. Hiljem näete te teda kirikuhoone peaukse juures nutmas.
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• Mida te saaksite teha, et näidata uue tüdruku vastu armastust ja
abivalmidust?

Kokkuvõte

Puzzle kokkupanek Andke igale lapsele üks südamega käsileht ja südame puzzletükid. Aidake igal
lapsel puzzle kokku panna ja liimige puzzle seejärel südamega käsilehele. Ütelge
koos lastega valjusti puzzlel ja käsilehel olevad sõnad.

Laske lastel käsilehed koju kaasa võtta. Innustage lapsi koju jõudes rääkima
oma peredele, mida nad täna teiste vastu armastuse näitamisest õppisid.

Kui aega on piisavalt, paluge igal lapsel nimetada kedagi, keda ta armastab
ja rääkida ühest viisist, kuidas ta saab sellele inimesele armastust näidata.
Innustage lapsi teiste aitamise läbi neile armastust näitama.

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et me üksteist armastaksi-
me. Rääkige lastele, kuidas te ennast tunnete, kui te teistele armastust näitate.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage sel lapsel paluda Taevasel Isal
aidata lastel näidata armastust teiste vastu, nagu Päästja seda tegi.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laske igal lapsel kirjutada kiri kellelegi, keda nad armastavad, selgitades, kui
väga nad sellest inimesest hoolivad. Väiksemad lapsed võivad joonistada pilte
inimestele, keda nad armastavad. Innustage lapsi andma oma kirjad ja
joonistused inimestele, kellele nad need tegid.

2. Jutustage järgnev lugu, kuidas John Taylor, kellest sai Kiriku kolmas president,
armastust näitas.

Kui John Taylor oli väike poiss, suri tema sõber Robert West tõsise haiguse ta-
gajärjel. Pärast seda kolis poisi isa, Allee West, külast ära, et hakata karjuseks.
John teadis, et Allee tundis end mõnikord üksikuna, seepärast küsis ta oma
vanematelt, kas ta võib Alleed külastada. Johni vanemad lubasid seda ja
andsid talle kaasavõtmiseks toidukorvi.

Johnil kulus Allee majani ja sealt tagasi kõndimiseks terve päev, seepärast
lahkus ta hommikul vara. Reis oli väsitav ja ta pidi ületama mitmeid künkaid.
Ükskord puhates tekkis Johnil kiusatus süüa korvis olevat toitu. Ta tõusis
koheselt püsti ja kõndis ülejäänud tee nii kiiresti kui võimalik.

Allee oli Johni nähes ülirõõmus. Nad sõid koos ja rääkisid vanadest aegadest.
(Vt Deta Petersen Neeley ja Nathan Glen Neeley, „A Child’s Story of the
Prophet John Taylor” [Salt Lake City: Deseret News Press, 1960], lk 12–18.)

• Mida tegi John Taylor, et näidata oma sõbra isa vastu armastust?

• Mis te arvate, kuidas tundis Allee West ennast pärast seda, mida John Taylor
teinud oli?

• Mis te arvate, kuidas John Taylor ennast tundis?

Tuletage lastele meelde, et kui me näitame teistele armastust, on inimesed,
keda me aitame, õnnelikud ja meie samuti.
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3. Aidake lastel öelda ja teha järgnevale luuletusele liigutusi:

Jeesus armastab kõiki lapsi

Jeesus kõiki lapsi armastab (sirutage käed välja),
pisikesi, kes on veel väikesed (näita käega põlvekõrgust last),
neid, keda häll veel kiigutab (näidake kätega hälli),
neid, kes on juba suured ja pikad (tõstke käed üle pea).

(Thea Cannon, „Finger Fun for Little Folk”. © 1949 Standard Publishing
Company, Cincinnati, Ohio. Kasutatud autori loal.)

Korrake seda nii mitu korda, kui lapsed soovivad.

4. Laske kahel lapsel klassi ette seista. Arutage lastega, mille poolest need kaks
last sarnased on, nagu näiteks neil on kaks silma ja kaks kõrva, armastavad
teha ühesuguseid asju ja on Kiriku liikmed. Seejärel arutage, mille poolest nad
erinevad on, nagu näiteks neil on erinev juuste värv, erinevad hobid ja erineva
suurusega perekonnad. Juhtige tähelepanu sellele, et ei ole olemas kahte
täpselt ühesugust inimest. Me kõik oleme mingil moel teistest erinevad.

Selgitage, et mõnikord on inimesed erinevad mingil moel, mis tekitab meis
ebakindlust, kuidas neid kohelda. Nad võivad rääkida teist keelt, olla teatud
puudega või mingil teisel moel meist erineda. Selgitage, et Jeesus Kristus ar-
mastab kõiki ja Ta tahab, et ka meie igaüht armastaksime. Me peaksime ar-
mastama ja aitama nii neid, kes paistavad meist erinevat, kui neid, kes
paistavad olema meiega sarnased.

Soovi korral laske lastel lugeda laulu „I’ll Walk with You” (Children’s Songbook, lk
140) eestikeelset vabatõlget „Ma kõnnin koos sinuga” või laulu „We Are Different”
(Children’s Songbook, lk 263) eestikeelset vabatõlget „Me oleme erinevad”.

Ma kõnnin koos sinuga

Kui sa ei kõnni nii nagu enamik inimesi,
pööravad mõned inimesed sulle selja,
kuid mina mitte! Mina mitte!
Kui sa ei kõnni nii nagu enamik inimesi,
räägivad mõned inimesed sinust, naerdes sinu üle,
kuid mina mitte! Mina mitte!
Ma kõnnin koos sinuga. Ma räägin sinuga.
Nii näitan ma sulle oma armastust.

Jeesus ei pööra kellelegi selga.
Ta lasi oma armastusel kõigile osaks saada.
Nii teen ka mina! Ka mina!
Jeesus õnnistas kõiki, keda Ta nägi,
siis Ta pöördus ja ütles: „Tule, järgi mind.”
Ja ma teen seda! Ma teen!
Ma teen! Ma teen!
Ma kõnnin koos sinuga. Ma räägin sinuga.
Nii näitan ma sulle oma armastust.

Me oleme erinevad

Mina tunnen sind ja sina mind.
Me oleme sama erinevad kui päike ja meri.
Mina tunnen sind ja sina mind
ja nii see peabki olema.
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Ma aitan sind ja sina mind.
Me õpime oma muredest ja me hakkame mõistma.
Ma aitan sind ja sina mind
ja nii see peabki olema.

Mina armastan sind ja sina mind.
Me püüdleme üheskoos, et olla nii head kui võimalik.
Mina armastan sind ja sina mind
ja nii see peabki olema.
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Nii nagu
mina teid

armastasin
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Ma saan maksta kümnist33
õppetund

karbi 
laius

Kulutamiseks

või

säästmiseks

1,5 cm

vahesein

karp

Kümnis kaas

karp

vahesein

liim

liim

Murra ära mööda punktiirjoont.

a.

b.

c.

d.

karbi
kõrgus-

vahesein

1,5 cm

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et kümnist makstes näitame me armastust Taevase Isa
ja Jeesuse Kristuse vastu.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Markuse 12:41–44. Vaadake samuti „Evangeeliumi
alused” (31129 124), 28. peatükk; Talmage’i „Jesus the Christ”, 3. tr [Salt Lake
City: Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, 1916].

2. Valmistage kokkumurtud paberilehest kaks allpool näidatud silti:

3. Valmistage Markuse loo illustreerimiseks rahakarp. Te võite kasutada ükskõik
millist väikest kaanega karpi, mis on keskelt vaheseinaga pooleks jagatud.
Vajadusel jälgige vaheseina tegemiseks järgnevaid juhiseid ja jooniseid.

Lõigake papist välja riba, mis on karbiga sama kõrge, kuid sellest kolm senti-
meetrit laiem. Märkige kummastki servast ära poolteist sentimeetrit ja murdke
see keskkoha poole ära, nii et tekivad murtud servad. Määrige murtud servad
liimiga kokku ja asetage papist vahesein karpi, muutes selle kaheosaliseks,
millest üks osa on suurem kui teine.

Kirjutage karbi esiküljele või kaanele väiksema osa kohale „Kümnis” ja suure-
ma osa kohale „Kulutamiseks või säästmiseks”.

Kümnis Kulutamiseks või 
säästmiseks
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4. Lõigake, nagu joonisel näha, pruunist paberist välja kaks väikese mündi
(veeringu) suurust ringi:

5. Varuge iga lapse jaoks kümnise ja teiste annetuste sedel ning kümnise ümbrik.

6. Valmistuge lugema laulu „I Want to Give the Lord My Tenth” (Children’s
Songbook, lk. 150) eestikeelset vabatõlget „Ma tahan anda Issandale oma
kümnendiku”.

7. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Kümme võrdse väärtusega münti (või paberraha).
c. Pilt 2-55, Lesknaise ohvriand.

8. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
tahate kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Kümnis on üks kümnendik sellest, mis me teenime

Tähelepanu
koondav tegevus

Hoidke peo peal kümmet münti ja näidake neid lastele.

• Mis te nende müntidega teeksite, kui teie oleksite need teeninud?

Laske igal lapsel vastata ja öelge iga vastuse kohta midagi positiivset. Siin ei
ole õigeid või valesid vastuseid. Kui iga laps on vastanud, jätkake vestlust.

Kui keegi lastest mainis kümnise maksmist, öelge, et keegi mainis midagi väga
olulist, mida me raha teenides peaksime tegema. Kui keegi kümnise maksmist ei
maininud, rääkige lastele, et te sooviksite aidata neil õppida tegema midagi väga
olulist, alati kui nad raha teenivad.

Selgitage, et Taevane Isa on käskinud meil rahast, mis me teenime, maksta küm-
nist. Kui me maksame kümnist, anname me osa rahast, mis me oleme teeninud,
Kirikule, et aidata maksta asjade eest, mis aitavad inimestel õppida Taevasest
Isast ja Jeesusest ning evangeeliumist, nagu näiteks templid, kirikuhooned, õpe-
tamise käsiraamatud ja teised materjalid.

Tegevus Laske lastel lugeda koos teiega kokku kümme münti, kui te panete mündid lauale
või põrandale ritta. Asetage lauale või põrandale silt sõnaga „Kümnis”. Lugege
või laske lastel lugeda sildil olevat sõna. Rääkige lastele, et üks kümnendik ra-
hast, mis me teenime, on see summa, mille me kümniseks maksame. Üks münt
kümnest laual või põrandal olevast mündist on üks kümnendik. Laske ühel lapsel
panna üks münt kümnise sildi ette.

Asetage kümnise sildi kõrvale silt, millele on kirjutatud „Kulutamiseks või säästmi-
seks”. Lugege või laske lastel lugeda sildil olevaid sõnu.

• Kui see on raha, mille te olete teeninud, siis kui palju münte jääb teil peale
kümnise maksmist kulutamiseks või säästmiseks järele?

173

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 173



Laske ühel lapsel panna üheksa münti ükshaaval sildi „Kulutamiseks või
säästmiseks” ette, samal ajal kui teised pandavaid münte kokku loevad.

Viidake sildi „Kulutamiseks või säästmiseks” ees olevatele müntidele ja selgitage,
et kümniseks makstav raha on väike osa rahast, mis me teenime.

Selgitage, et me peaksime maksma kümnist kogu rahast, mis me teenime. Soovi
korral kasutage erinevaid münte või paberrahasid, et aidata lastel paremini mõis-
ta ühe kümnendiku maksmise mõistet rahast, mis nad teenivad.

Kümnist makstes valime me õige

Lugu Pange üheksa münti rahakarbi ossa „Kulutamiseks või säästmiseks” ja jutustage
oma sõnadega lugu Markusest ja tema valikust maksta oma kümnist. Soovi korral
asendage lugu jutustades sõna „münt” teie poolt kaasa toodud müntide nimega.

Eelmine kord poes käies oli Markus näinud ühte mänguasja, mida ta osta tahtis.
Markus oli ema juures töö tegemise eest raha saanud ja poiss kogus seda män-
guasja ostmiseks. Ta oli teeninud üheksa münti. Ta vajas mänguasja ostmiseks
veel vaid ühte münti. Ema ütles Markusele, et ta maksab talle, kui poiss ühe töö
ära teeb.

Laupäeva hommikul tõusis Markus vara, sõi hommikust ja tegi siis ära töö, mida
ema tahtis, et ta teeks. Kui ta lõpetanud oli, ütles ema, et ta on tehtud tööga väga
rahul. Ta andis Markusele uue läikiva mündi. Markus oli elevil, sest nüüd oli tal pii-
savalt raha, et mänguasi ära osta.

Markus jooksis oma rahakarbi juurde ja lasi mündi karpi. (Pange veel üks münt
karbi ossa „Kulutamiseks või säästmiseks”.) Siis läks Markus koos emaga poodi.

Poodi jõudes leidis Markus soovitud mänguasja. Ta oli rõõmus, et seda ei oldud
ära ostetud. Ta vaatas seda väga hoolikalt. Ta suutis vaevu oodata, millal sellega
mängida saab.

Müüja naeratas, kui Markus mänguasja eest maksma läks, ja ütles, et see mak-
sab kümme münti. Markus võttis oma rahakarbilt kaane pealt ja hakkas oma
münte kokku lugema. (Võtke rahakarbilt kaas pealt ja lugege kokku karbi osas
„Kulutamiseks või säästmiseks” olevad mündid.) Kui ta kümnendani jõudis,
meenus talle: üks münt kümnest peaks olema kümniseks.

Markus ei teadnud, mida teha. Ta tõesti tahtis seda mänguasja. Ta saaks selle,
kuid üksnes siis kui ta annaks müüjale oma kümnise raha. Markus vaatas müüjat,
mänguasja ja siis kümnise münti.

• Mida teie teeksite, kui te oleksite Markus?

Markus lasi kümnise mündi karbi kümnise ossa. (Pange üks münt karbi kümnise
ossa.) Ta pani üheksa münti tagasi karbi ossa „Kulutamiseks või säästmiseks” ja
läks vahekäiku mööda riiuli juurde, et panna mänguasi sinna tagasi.

Markuse ema ei öelnud midagi, kuid ta kallistas Markust kõvasti. Markus teadis,
et ta oli teinud seda, mis on õige.

Järgmisel päeval Kirikus olles andis Markus oma kümnise ümbriku piiskopi kätte.
Piiskop surus Markuse kätt ja ütles talle, et Taevane Isa on rõõmus, et ta oma küm-
nist maksis. Ka Markus oli rõõmus. Ta teadis, et oli teinud õige valiku. (Kohandatud
Marshall T. Burton, „The Little Red Car”, Instructor, apr 1966, lk 158–159.)

Arutelu • Millise otsuse pidi Markus tegema?

• Miks oli see otsus tema jaoks raske?
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• Mida tundis Markus sellise otsuse üle? Miks?

• Kes veel oli Markuse otsuse üle rõõmus?

Kümnise maksmine näitab armastust Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu

Arutelu Selgitage, et kümnist makstes näitame me oma armastust Taevase Isa ja Jeesuse
Kristuse vastu.

• Milliseid õnnistusi on Taevane Isa ja Jeesus Kristus teile andnud?

Rõhutage, et üks münt kümnest ei ole palju anda, et tänada Taevast Isa ja
Jeesust nende paljude õnnistuste eest, mis nemad on meile andnud.

Pühakirja lugu Näidake lastele pruunist paberist ringe, rõhutades, kui väikesed need ringid on.
Selgitage, et need ringid on sama väikesed kui mündid, mida kutsuti veeringuteks
ja mida kasutati siis, kui Jeesus oli maa peal. Veeringud ei olnud suure väärtusega.

Näidake pilti 2-55, Lesknaise veering, ja selgitage, et kuigi veeringud olid väga
väikesed ja ei olnud palju väärt, kasutas naine neid, et näidata armastust Taevase
Isa vastu. Jutustage Markuse 12:41–44 kirjas olev lugu.

Selgitage, et Jeesuse Kristuse ajal koguti kümnist ja annetusi templi juures suur-
de kasti, mille kaanes olid pilud. (Juhtige tähelepanu pildil olevale kastile.) Ühel
päeval vaatas Jeesus, kuidas inimesed tulid ja lasid oma raha kasti. Kui Jeesus
nägi lesknaist panemas oma raha, kutsus ta oma jüngrid. Ta rääkis jüngritele, et
lesknaine oli teinud suurepärase teo, sest ta armastas Taevast Isa piisavalt, et
anda hoolimata sellest, et tal ei olnud väga palju raha.

Õpetaja ettekanne Lugege valjusti Markuse 12:43, mida Jeesus jüngritele ütles. Selgitage, et võrrel-
des sellega, mida mõned rikkad inimesed maksid, oli lesknaine andnud vaid väik-
se summa, kuid Jeesus teadis, et ta andis, mis tal oli, sest ta armastas Taevast
Isa. Ka meie saame näidata oma armastust Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vas-
tu, makstes kümnist, isegi kui see on vaid väike summa.

Tuletage lastele meelde, kuidas Markus näitas oma armastust Taevase Isa ja
Jeesuse vastu, otsustades selle asemel, et osta mänguasja, maksta ära oma küm-
nis. See oli Markuse jaoks raske, kuid kuna ta oli teinud õige otsuse, oli ta rõõmus.

Laul Aidake lastel lugeda laulu „I Want to Give the Lord My Tenth” eestikeelset vabatõl-
get. Lugege laulu mitu korda, nii et lapsed võiksid jätta meelde selle sõnad.

Ma tahan anda Issandale oma kümnendiku,
teha seda igal ajal.
See paneb mind mõtlema kõikidele andidele,
mida Tema annab mulle ja sulle.

Tema annab meile elu, selle armsa maailma.
Ja kuigi minu kümnendik tundub pisike,
näitab see Temale, kõikide Issandale,
minu usku ja tänulikkust.

Tuletage lastele meelde, et kui me maksame oma kümnist, näitame me, kui väga
me armastame Taevast Isa ja Jeesust Kristust.

Kuidas me kümnist maksame?

Tegevus Tuletage lastele meelde, et kui Jeesus oli maa peal, panid inimesed oma kümnise
ja teised annetused templi juures olevatesse kastidesse. Selgitage, et tänapäeval
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me maksame oma kümnist piiskopi (või koguduse juhataja) või ühe tema
nõuandja kätte.

Andke igale lapsele kümnise ja teiste annetuste blankett ja kümnise ümbrik.
Selgitage, et meie kasutame oma kümnise maksmisel neid blankette ja ümbrikke.
Näidake lastele, kuidas seda blanketti täita. Kui lapsed tunnevad huvi, selgitage
lühidalt blanketil nimetatud teisi annetuste liike. Selgitage, et me paneme blanketi
ja raha ümbrikusse ja anname selle meie piiskopile (või koguduse juhatajale) või
ühele tema nõuandjatest.

Kokkuvõte

Kordamine Näidake uuesti kümmet münti.

• Kui te olete teeninud need kümme münti, kui palju te panete ümbriku sisse
kümniseks?

Laske ühel lapsel võtta sobiv summa ja panna see koos blanketiga ümbrikusse.

• Mida me teeme kümnise ümbrikuga?

Tunnistus Tunnistage sellest, kuidas me kümnist makstes näitame oma armastust Taevase
Isa ja Jeesuse Kristuse vastu.

Innustage lapsi maksma kümnist igast summast, mis nad teenivad, hoolimata
sellest, kui väike see on.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Arutage lastega mõningaid asju, milleks kümnise raha kasutatakse, nagu
näiteks templite ja kirikuhoonete ehitamine, misjonitöö tegemine ja
õppetundide käsiraamatute trükkimine. Arutage, kuidas need asjad
on meile ja teistele kasulikud.

Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske igal lapsel
joonistada pilt ühest asjast, millest te rääkisite.

2. Lugege laulu „I’m Glad to Pay a Tithing” (Children’s Songbook, lk 150)
eestikeelset vabatõlget „Mul on hea meel maksta kümnist”.

Minu Taevane Isa annab mulle kõik head ja armsad asjad:
päikese, mis paistab, vihma, mis sajab, lõokese, kes laulab.

Mul on hea meel maksta kümnist, ühe kümnendiku kõigest, mis ma teenin;
seda on vaid pisut, kui ma mõtlen kõigele, mida Jumal mulle vastu annab.

Rääkige, kui tähtis on kümnise seadusele kuuletumise juures õige suhtumine,
nagu iga teise käsugi juures, mida meie Taevane Isa meile annab.

3. Laske igal lapsel kaunistada kümnise jaoks hoidik, näiteks karp, purk või
ümbrik. Võtke hoidikud ise kaasa või võtke lastega sellele õppetunnile eelneva
nädala jooksul ühendust, et paluda neil võtta kaasa oma hoidikud.
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Eesmärk Tugevdada iga lapse soovi rääkida tõtt, isegi siis, kui seda ei ole kerge teha.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Markuse 14:53–65 ja 13. usuartiklit. Vaadake ka
„Evangeeliumi alused” (31129 124), 26. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „To Show I Choose the Right” (Children’s Songbook,
lk 266) eestikeelset vabatõlget „Näitamaks, et ma valin õige”.

3. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Pudel, mida lapsed saavad keerutada, näiteks limonaadipudel.
c. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
d. Pilt 2-56, Kohtumõistmine Jeesuse üle.

4. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Me saame rääkida tõtt

Tähelepanu
koondav tegevus

Jutustage oma sõnadega järgnev lugu.

Ühel päeval läks Anne-Marie oma vanaisaga kalale. Anne-Mariel oli väga tore
ja ta oli eriti rõõmus, kui ta kala kinni püüdis.

Kui Anne-Marie koju jõudis, läks ta vaatama oma sõpra Taavit. Poiss kutsus
tüdruku sisse ja viis ta kööki, kus ta näitas talle kala, mille oli püüdnud. Taavi
kala oli palju suurem kui Anne-Marie püütud kala.

Anne-Mariel oli Taavi pärast hea meel, kuid ta tundis ka pettumust. Taavi kalaga
võrreldes oli tema kala väga väike. Ta ei tahtnud, et Taavi näeks, kui halvasti ta
ennast tunneb, seepärast rääkis ta poisile, et ta käis vanaisaga kalal ja püüdis nii
suure kala, et nad pidid vanaisaga võrku kasutama, et seda välja tõmmata. Anne-
Marie rääkis Taavile, et tema kala oli palju suurem kui poisi oma.

Arutelu • Mida tegi Anne-Marie valesti?

• Mida oleks Anne-Marie pidanud tegema?

• Mida tähendab rääkida tõtt?

Selgitage, et tõe rääkimine on osa ausaks olemisest. Kui me räägime tõtt,
räägime me asjadest täpselt nii, nagu need juhtusid.

• Miks on tähtis tõtt rääkida?

Soovi korral laske lastel rääkida olukordadest, kus nad rääkisid tõtt.

Räägi alati tõtt 34
õppetund
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Usuartikkel Tuletage lastele meelde, et usuartiklid on avaldused sellest, mida Kiriku liikmed
usuvad. Rääkige lastele, et kolmeteistkümnes usuartikkel ütleb muuhulgas: „Me
usume, et tuleb olla ausad [ja] ustavad.” Laske neil mõned korrad seda fraasi
korrata.

Jeesus Kristus rääkis tõtt

Pühakirja lugu Asetage välja pilt 2-56, Kohtumõistmine Jeesuse üle. Jätke pilt välja kuni tunni lõ-
puni. Rääkige lastele, et Jeesus Kristus rääkis alati tõtt, ja jutustage lugu, mis on
kirjas Markuse 14:53–65.

Selgitage, et sõjamehed viisid Jeesuse juudi ülempreestri majja, kus juutidest ju-
hid küsisid temalt palju küsimusi. Lugege valjusti Markuse 14:61 salmist üks küsi-
mustest, mida nad temalt küsisid: „Kas sina oled Kristus?”

Selgitage, et Jeesus teadis, et kui ta ütleb, et ta on Jeesus, Taevase Isa eriline
Poeg, ei lase juhid teda lahti. Lugege valjusti Markuse 14:62, mida Jeesus ülem-
preestrile vastates ütles: „Ja Jeesus ütles: „Mina olen see.”” Juhtige tähelepanu
sellele, et Jeesus rääkis alati tõtt, isegi siis, kui tema elu oli ohus.

Selgitage, et Jeesus tahab, et me räägiksime alati tõtt, isegi kui seda on raske teha.

VÕ plakat Juhtige tähelepanu VÕ plakatile ja laske lastel korrata sellel olevaid sõnu.
Seejärel laske lastel teile järele korrata: „Ma järgin Jeesust Kristust ja räägin tõtt.”

Laul Aidake lastel lugeda laulu „To Show I Choose the Right” eestikeelset vabatõlget.

Näitamaks, et ma valin õige, räägin ma tõtt.
Näitamaks, et ma valin õige, räägin ma tõtt.
Ma tean Päästja õpetusi
ja see väljendub selles, mida ma ütlen.
Näitamaks, et ma valin õige, räägin ma tõtt.

Lugege sõnu mitu korda, et aidata lastel neid meelde jätta.

Me saame rääkida tõtt, isegi siis, kui seda ei ole kerge teha

Arutelu Juhtige tähelepanu sellele, et alati ei ole kerge tõtt rääkida. Mõnikord on meie
jaoks kergem öelda midagi, mis ei ole tõsi või üldse mitte midagi öelda.

• Miks on mõnikord raske tõtt rääkida? (Võimalikud vastused: sest me ei taha
kedagi pahandada või kuna me võime saada karistada.)

Lugu Jutustage lugu lapsest, kes ei rääkinud tõtt ja kahetses seda. Soovi korral
kasutage järgmist lugu:

Johanna oli kogemata katki teinud ema õmbluskäärid. Ta oli need sahtlisse ära
peitnud, nii et ema ei saaks teada, kes käärid ära oli lõhkunud. Johanna ema ot-
sis kääre taga ja ta küsis, kas keegi on neid näinud. Johanna ütles emale, et ta
ei ole kääre näinud.

Pärast seda, kui ta oli nii öelnud, tundis Johanna ennast halvasti. Ta teadis, et oli
käitunud valesti, mängides kääridega, kui ta ei tohtinud, ja nüüd, valetades selle
kohta, oli ta teinud teise asja valesti. Johannal oli paha olla.

Tulles perepalvele, sulges Johanna kiiresti silmad. Ta ei tahtnud näha oma ema. Kui
Johanna isa palvet tegi, kuulis Johanna teda ütlemas: „Anna meile julgust teha se-
da, mis on õige, et meil võiks olla igavesti meelerahu ja rõõm.” Johanna teadis, et
selleks, et taas õnnelik olla, peab ta oma emale kääride kohta tõtt rääkima.
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Johanna tõi katkised käärid ema kätte ja rääkis talle tõtt. Tal oli kahju, et ta
oli käärid ära lõhkunud ja valetanud, ning ta tahtis teha seda, mis on õige.
(Kohandatud Margery Cannoni artiklist „A Miss and a Mistake”,
Children’sFriend, märts 1962, lk 14.)

Arutelu • Kas Johanna rääkis tõtt, kui ema esialgu temalt kääride kohta küsis?

• Kuidas Johanna ennast tundis, kui ta tõtt ei rääkinud?

• Mis te arvate, kuidas Johanna ennast tundis, kui ta emale tõtt rääkis?

• Kas Johannal oli kerge tõtt rääkida?

Selgitage, et kuigi Johanna jaoks oli tõe rääkimine raske, sest ta kartis, et ta saab
kääride lõhkumise eest karistada, tundis ta ennast õnnelikumana, kui oli tõe ära
rääkinud.

Mäng Mängige lastega mängu „Räägi tõtt”. Laske lastel istuda ringi ja asetage ringi
keskele põrandale pudel. Selgitage, et te keerutate pudelit ja sellel lapsel, kellele
on suunatud pudeli suu, on võimalus vastata küsimusele tõe rääkimise kohta.
Pärast vastamist keerutab laps pudelit, et valida välja järgmine laps. (Kui pudeli
suu on suunatud lapsele, kes on juba küsimusele vastanud, laske lapsel pudelit
uuesti keerutada.)

Kasutage mängu tarvis järgmisi olukordi ja küsimusi või mõelge välja mõned olu-
korrad, mis sobivad teie klassi laste jaoks rohkem (kui teie klass on suur, võib teil
tekkida vajadus olukordi juurde lisada).

1. Sa mängid oma kodus ja lõhud kogemata lambi ära.

• Mida sa peaksid tegema?

2. Isa palub sul poodi rutata ja osta midagi, mis tal vaja on. Ta palub, et sa ei peatuks
ega mängiks teel. Naabri majast möödudes annab naaber sulle postipanemiseks
mõned oma kirjad. Teel poest koju peatud sa, et näha sõbra uut jalgratast. Äkki
meenub sulle, et isa ootab, ja sa kiirustad koju. Isa on pahane ja sa tahad talle
öelda, et sa hilinesid, sest panid mõned naabri kirjad posti.

• Mida sa peaksid ütlema?

3. Sa näed laual taldrikut küpsistega. Need paistavad nii isuäratavad, et sa võtad
ühe endale ja annad teise oma väikesele vennale. Kui ema tuleb, et võtta
küpsised ja viia need ühele oma sõbrale, näeb ta sinu venda küpsist söömas
ja hakkab temaga tõrelema.

• Mida sa peaksid tegema?

4. Sa võtad ühe oma väikese õe mänguasja tema käest ära ja ta hakkab nutma.
Kuuldes oma vanaema tulemas, annad sa talle mänguasja kiiresti tagasi, kuid
su väike õde ei jäta nuttu. Vanaema küsib sinult, miks su õde nutab.

• Mida sa peaksid ütlema?

5. Sa mängid koos sõpradega naabri maja ees palli. Sa lööd palli ja see koksab
naabri ukse juures olevat lillepotti, mis läheb katki.

• Mida sa peaksid tegema?
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Kokkuvõte

Tunnistus Tunnista, kui tähtis on olla aus, isegi siis, kui see on raske. Tuletage lastele meel-
de, et Jeesus Kristus rääkis alati tõtt ja et Ta tahab, et me räägiksime alati tõtt.
Soovi korral rääkige juhtumist, mil te olite rõõmus, et rääkisite tõtt, vaatamata sel-
lele, et teil oli raske seda teha.

Tuletage lastele meelde, et nad peaksid alati püüdma valida õige. Kui nad räägi-
vad tõtt, valivad nad õige.

Innustage lapsi rääkima oma peredele sellest, mida nad täna Algühingus õppisid.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata igal klassiliikmel tõtt rääkida, isegi siis, kui see pole kerge.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Laulge laulu „Õieti tee, sammu tõe teel” (Kiriku lauluraamat, lk 64) või lugege
selle laulu sõnu. Lugege laulu „Choose the Right Way” (Children’s Songbook, lk
160) eestikeelset vabatõlget „Vali õige tee” või laulu „I Believe in Being Honest”
(Children’s Songbook, lk 149) eestikeelset vabatõlget „Ma usun, et tuleb olla
aus”. Laulude „Õieti tee, sammu tõe teel” ja „Vali õige tee” sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

Ma usun, et tuleb olla aus

Ma usun, et tuleb olla aus,
ma usun, et tuleb olla õigemeelne,
et ausus peaks saama alguse minust
kõiges, mida ma ütlen ja teen.

Ma kujundan häid käitumisharjumusi oma nooruses,
pidada oma sõna ja rääkida tõtt,
seista, kaitstes õigust
ning hoida puhtana oma nime ja au.

Ma usun, et tuleb olla aus,
ma usun, et tuleb olla õigemeelne,
et ausus peaks saama alguse minust
kõiges, mida ma ütlen ja teen.

2. Paluge ühel lapsel tulla klassi ette ja hoida üleval mõlemat kätt. Siduge lõdvalt
jupp niiti või lõnga ümber lapse randmete ja hoidke seda kindlalt kinni. Selgitage,
et niit või lõng on nagu väike vale. Paluge lapsel end vabastada (hoidke niiti või
lõnga piisavalt lõdvalt, et laps võiks ennast vabastada).

Seejärel mähkige lapse randmete ümber umbes tosin korda niiti, selgitades,
et üks vale võib viia paljude teisteni, kui me püüame oma valesid varjata.
Valetades peame me sageli veelgi rohkem valetama, et inimesed ei saaks
teada, et me valetasime. Kui me korduvalt valetame, on palju raskem ennast
vabastada. Paluge lapsel nüüd proovida ennast vabastada. Kui see lapsel
õnnestub, võite te proovida veelgi rohkemate niidi- või lõngakordadega.
Selgitage, et mida rohkem me valetame, seda raskemaks muutub valida
õige ja rääkida tõtt.
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• Kuidas te võite nendest valedest lahti saada?

Kasutage kääre, et lõigata niit katki ja vabastada lapse käed. Selgitage, et va-
ledest lahtisaamiseks peame me alati tõtt rääkima. Kui me oleme juba valeta-
nud, peame me parandama meelt, rääkides tõtt inimesele, kellele me
valetasime. Kui me räägime tõtt, saame me õnnelikud olla.

3. Valmistage iga lapse jaoks koopia õppetunni lõpus olevast „salajasest sõnumist”.
Andke igale lapsele sõnum ja pliiats. Selgitage, et salajases sõnumis on üks
Jeesuse Kristuse õpetustest. Rääkige lastele, et nad saavad salajase sõnumi
teada, leides igale pildile vastava tähe ja kirjutades selle pildi all olevasse kasti.
Kirjutage näitena üks täht kasti ja aidake vajaduse korral lapsi.

Paluge lastel panna käed rinnal vaheliti ja naeratada, kui nad teavad, mis sala-
jases sõnumis kirjas on. Kui kõik lapsed on sõnumi teada saanud, laske neil
lugeda salajase sõnumi sõnu koos teiega: „Räägi tõtt.”

4. Laske lastel näidelda mõningaid selles õppetunnis kasutatud mängu „Räägi
tõtt” olukordi, demonstreerides igas olukorras õiget valikut.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et Taevane Isa on andnud igaühele meist andeid.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 25:14–29. Vaadake ka „Gospel Principles”
(31110), 34. peatükk.

2. Võtke nädala jooksul iga lapse vanematega ühendust ja küsige neilt, milliseid
andeid nad on oma lapsel täheldanud. Vajaduse korral vihjake mõnedele vähem
silmapaistvatele annetele, nagu näiteks lahkusele, elurõõmule, kuulekusele,
abivalmidusele, andestavusele, sõbralikkusele või palvemeelsusele. Tehke iga
lapse annetest nimekiri. Lisage nimekirja anded, mida teie olete igas lapses
täheldanud.

3. Kasutades oma nimekirja, valmistage iga lapse jaoks alljärgnevale sarnanev
paber. Kirjutage paberilehele lapse nimi. Murdke paber pooleks. Ühele poole
kirjutage lapse anded, mida te õppetunni jooksul arutate. Jätke teine pool
paberist tühjaks.

Jälgige, et kõikide laste lehtedel oleks loetletud sama arv andeid ja et iga lapse
nimekirjas oleks vähemalt üks anne, mida saab demonstreerida, nagu näiteks
laulmine, keksimine või lugemine.

4. Valmistuge demonstreerima ühte oma annetest või võtke kaasa ese, mis
väljendab ühte teie annetest.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Rasvakriidid või värvipliiatsid.
c. Pilt 2-57, Heber J. Grant.

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Mul on andeid 35
õppetund

(Lapse nimi)
Küsige minult minu annete kohta:

1.

2.

3.

4.

5.
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Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Anded on kingitused Taevaselt Isalt

Tähelepanu
koondav tegevus

Demonstreerige ühte oma annetest või näidake eset, mille te kaasa võtsite ja
selgitage, et see väljendab ühte teie annetest.

• Mis asi on anne?

Kui te tõite kaasa eseme, rääkige sellest esemest ja selgitage, miks anne, mida
see ese väljendab, on teile tähtis. Kui te demonstreerite annet, selgitage, miks
teile meeldib seda annet kasutada.

Selgitage, et Taevane Isa on andnud igale oma lapsele anded. Nimetage oma kogu-
dusest mõningaid inimesi, kellel on anded, mida lapsed teavad, nagu näiteks laul-
mine, muusikainstrumendi mängimine või oskus aidata teistel end õnnelikuna tunda.

Tuletage lastele meelde, et igaüks neist on Taevase Isa laps, niisiis on ka igaühel
neist anded. Selgitage, et igaühel on erinevad anded.

Igaühel meist on palju erinevaid andeid

Lugu ja arutelu Jutustage oma sõnadega järgnev lugu lapsest, kes avastas, et tal on anded:

Viive vaatas, kuidas tema õde Sille joonistas nende maja taga olevatest mägedest
imeilusa pildi. Viive oli heidutatud, sest tema ei osanud nii hästi joonistada kui Sille.
Sille mängis ka klaverit ja oli koolis tark. Viive mõtles kõikide asjade peale, mida
Sille hästi teha oskas. Ta mõtles, miks ka tema ei osanud neid asju hästi teha.

• Mis te arvate, kuidas Viive ennast tundis, kui ta mõtles kõikide Sille annete
peale?

Ühel päeval palus Viive õpetaja tal Algühingus kõne teha. Ta tegi kõne ettevalmis-
tamiseks palju tööd ja pidas hea kõne. Piiskop kuulis Viive kõnet ja ütles Viivele,
kui väga talle tema kõne oli meeldinud. Ta ütles Viivele, et ta on väga andekas.

Viive täitus sooja tundega. Piiskopi sõnad aitasid Viivel avastada enda kohta
midagi olulist.

• Mida aitas piiskop Viivel avastada? (Tal on anne teha häid kõnesid.)

Peagi avastas Viive, et tal on ka teisi andeid. Ta leidis kergesti sõpru ja teised lap-
sed tahtsid alati olla koos temaga. Talle meeldis lugeda ja kirjutada. Kui ta läks ki-
rikusse, oli ta aupaklik ja kuulas oma õpetajat. Viive polnud kunagi arvanud, et
need on anded, sest need ei olnud sellised nagu Sille anded. Nüüd mõistis Viive,
et tal olid anded, kuid tema anded olid tema õe omadest erinevad.

• Millised anded olid Viivel?

Rõhutage lastele, et igaühel on erinevad anded, kuid kõik anded on tähtsad.

Tegevus Rääkige lastele, et nüüd õpivad nad oma Algühingu klassi laste paljudest erine-
vatest annetest. Paluge lastel hoolega kuulata, kui te loete igat annete nimekirja.
Rääkige lastele, et kui nad teavad, keda te kirjeldate, peavad nad tõstma oma
käe, kuid valjusti ei tohi midagi öelda.
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Alustades sõnadega: „Ma mõtlen kellestki, kellel on järgmised anded,” lugege et-
te annete nimekiri, mille te iga lapse kohta koostasite.

Pärast iga nimekirja ettelugemist laske lastel arvata, millist last te äsja kirjeldasite.
Kui lapsed ei suuda õigesti ära arvata, andke mõned otsesed vihjed, nagu näiteks
kirjeldage riideid, mis lapsel seljas on, või öelge, kas laps on tüdruk või poiss.

Ande
demonstreerimine Tuletage lastele meelde, et Taevane Isa on andnud neile need anded. Paluge igal

lapsel demonstreerida üht annet oma nimekirjast. (Otsustage juba varem, millist
annet iga lapse nimekirjast saab klassis kergesti demonstreerida, nagu näiteks
lemmiklaulu laulmine, lugemine, keksimine või kepslemine.)

Jeesus Kristus õpetas meid oma andeid kasutama

Pühakirja lugu Rääkige lastele, et Jeesus Kristus õpetas, et me peaksime oma andeid kasuta-
ma. Jutustage lühidalt Matteuse 25:14–29 kirjas olev lugu. Selgitage, et Jeesus
rääkis selle loo oma jüngritele, et aidata neil mõista, mida nad peavad tegema,
et elada pärast seda maist elu taas koos Tema ja Taevase Isaga.

Rõhutage loo jutustamise käigus järgmisi asju:

1. Jeesuse päevil olid talendid raha.

2. Sulane, kes sai viis talenti, kasutas neid targalt ja teenis peagi veel viis talenti.

3. Sulane, kes sai kaks talenti, kasutas neid targalt ja teenis peagi veel kaks
talenti.

4. Sulane, kes sai ühe talendi, peitis selle ära ja ei kasutanud seda üldse.

5. Sulaste isand tuli tagasi ja küsis sulastelt, mida nad olid oma talentidega
teinud.

Lugege valjusti Matteuse 25:21, mida ütles isand sulasele, kellele oli antud viis
talenti ja kes teenis veel viis.

Selgitage, et isand ütles samu asju sulasele, kellele oli antud kaks talenti ja kes
teenis veel kaks. Isand oli rahul nende kahe sulasega, sest nad kasutasid oma
talente targalt.

Selgitage, et kolmandale sulasele ütles isand, et kuna ta ei olnud oma talenti ka-
sutanud, võetakse see temalt ära ja tal ei ole seda enam (vt Matteuse 25:26–29).

Õpetaja ettekanne Aidake lastel mõista, et me peaksime olema nagu kaks esimest sulast selles tä-
hendamissõnas. Kuigi me kasutame sõnu „talent” ja „anne” viitamaks pigem as-
jadele, mida me saame teha, kui rahale, peaksime me ikkagi kasutama meie
andeid targalt.

Selgitage, et meie Taevase Isa vaimulastena on igaüks meist saanud erilised ta-
lendid või anded, mida siin maa peal kasutada ja arendada. Kui me oma andeid
kasutame, teeme me endid ja teisi õnnelikuks. Nagu isand selles loos, ei taha
Taevane Isa, et me oma andeid peidaksime ja need võib-olla kaotaksime. Ta ta-
hab, et me kasutaksime oma andeid nii, et need suureneksid. Siis võime me olla
valmistatud ette elama taas koos Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega.

Me arendame oma andeid harjutades

Lugu ja arutelu Näidake pilti 2-57, Heber J. Grant. Selgitage, et nüüd räägite te loo Heber J.
Grantist, kellest sai hiljem prohvet ja Kiriku president, ja mida tema tegi, et
oma andeid arendada.
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Kui Heber J. Grant oli poiss, tahtis ta palli mängida. Kuid ta ei suutnud palli väga
kaugele visata. Teised poisid naersid tema üle, kui ta visata püüdis.

Heber otsustas, et ta õpib nii hästi palli mängima, et teda valitakse mängima tähtede
meeskonda. Päev päeva järel harjutas ta palli viskamist küüni seina vastu. Mõnikord
valutas ta käsi nii väga, et ta sai vaevu öösel magada. Kuid ta jätkas harjutamist.
Mõne aasta pärast mängis Heber meeskonnas, mis võitis meistrivõistlused.

• Millist annet oleks Heber endale soovinud?

• Mida Heber tegi, et seda annet arendada?

• Mis juhtus tänu sellele, et Heber harjutas pallimängu?

Hilisemas elus tahtis Heber töötada pangas raamatupidajana. Kuid raamatupidaja
käekiri pidi olema kena ja kergesti loetav. Üks Heberi sõpradest ütles talle: „[Sinu]
käekiri näeb välja nagu varesejalad.” Teine sõber ütles: „See näeb välja, nagu
oleks välk tindipotti sisse löönud.”

Heber veetis palju tunde harjutades, et oma käekirja parandada. Mõned aastad
hiljem sai ta autasu parima kirjatehnika eest osariigis. Ta õpetas ka ülikoolis kirja-
tehnikat ja raamatupidamist.

• Millist annet oleks Heber endale soovinud?

• Mida Heber tegi, et seda annet arendada?

• Mis juhtus tänu sellele, et Heber harjutas oma käekirja?

Kui Heber oli väike, tahtis tema ema, et ta õpiks laulma. Kümneaastasena läks ta
lauluklassi. Õpetaja püüdis Heberit laulma õpetada, aga loobus sellest lõpuks ja
ütles Heberile, et ta ei õpi seda kunagi selgeks. Aastaid hiljem rääkis Heber ühe
oma sõbraga, kes õpetas laulmist. Heber mainis, et ta sooviks osata laulda mõ-
ningaid kirikulaule. Sõber ütles, et see nõuab aega ja pingutust, kuid ta saab sel-
lega hakkama. Heber oli valmis palju harjutama ja ta õppis laulma kirikulaule. (Vt
Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: „Highlights in the Life of a Great Leader” [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1951], lk 37–42, 45–49.)

• Millist annet oleks Heber endale soovinud?

• Mida Heber tegi, mis aitas tal õppida mängima palli, parandama käekirja ja
laulma?

Selgitage lastele, et harjutades arendame me oma andeid, nagu tegi seda Heber.
Mida rohkem me midagi teeme, seda paremaks me selles muutume. Heber harjutas
oma annete kasutamist üha uuesti ja uuesti, nii muutus ta neis paremaks. Taevane
Isa on rahul, kui me harjutame annete kasutamist, mis Ta meile andnud on.

Kokkuvõte

Tegevus Korrake üle iga lapse erilised anded, nagu õppetunnis varem sai arutatud. Andke
lastele nende annete nimekirjad ja rasvakriidid või värvipliiatsid. Laske lastel joonista-
da paberi puhtale poolele pildid annetest, mis neil on või mida nad tahaksid omada.

Laske lastel rääkida üksteisele oma piltidest ja arutada, kuidas nad saavad aidata
pildil kujutatud annetel suureneda.

Tunnistus Tunnistage, et Taevane Isa on andnud igaühele meist erinevaid andeid. Tuletage
lastele meelde, et Jeesus Kristus ja Taevane Isa tahavad, et me kasutaksime oma
andeid. Kui me oma andeid kasutame, saame me teha iseendid ja teisi õnneli-
kuks ning me aitame meie annetel suureneda.
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Lugege valjusti või laske lastel lugeda iga lapse nimekirja alguses olevaid sõnu:
„Küsige minult minu annete kohta.” Innustage lapsi näitama oma nimekirju oma
peredele ja rääkima neile, mida nad annete kohta õppisid.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps tänaks Taevast Isa iga klas-
siliikme annete eest ja paluks Taevasel Isal aidata lastel oma andeid hästi kasutada.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Pange lapsed ringi istuma. Ümisege, laulge või mängige lindistatud muusikat,
kui nad annavad ringis edasi oakotti või mõnda muud pehmet eset. Kui muusika
peatub, läheb laps, kelle käes on oakott, ringi keskele ja näitab mõnda annet.
Annete hulka võivad kuuluda luuletuse esitamine, laulu laulmine, pühakirjakoha
lugemine, ühel jalal keksimine või lihtsa pildi joonistamine tahvlile. Lapsed võivad
teha pantomiimi annete kohta, mida ei saa klassiruumis demonstreerida, nagu
näiteks lahke teo tegemine või palli löömine. Paluge lastel pärast iga lapse
etteastet vaikselt plaksutada.

Jätkake, kuni igal lapsel on olnud vähemalt üks võimalus esineda.

2. Andke igale lapsele rasvakriidid ja paber, millele te olete joonistanud ühe tähe
(tähe ‰ablooni leiate õppetunni lõpust). Paluge lastel värvida täht ära ebaharilikul
viisil. Kui kõik lapsed on värvimise lõpetanud, laske neil oma tähed üles riputada
ja lugeda laulu „Every Star Is Different” (Children’s Songbook, lk 142) esimese
salmi eestikeelset vabatõlget.

Iga täht on erinev
ja nii ka iga laps.
Mõned on säravad ja rõõmsad,
mõned alandlikud ja leebed.
Igaüks on vajalik,
et teha seda, mis ta oskab.
Sina oled ainuke inimene,
kes saab olla selline kui sina.

(© 1978, 1979 K. Newell Dayley. Kasutatud autori loal.)

Aidake lastel mõista, et nii nagu kõik nende tähed on erinevad, on nemad kõik
erinevad, sest neil on erinevad anded ja võimed. Tuletage lastele meelde, et
anded on õnnistused Taevaselt Isalt.

3. Õpetage lastele lihtne oskus, mida saab arendada andeks, nagu näiteks laulu
juhatamine või mingi käsitöö tegemine.
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Ma olen arukas,
kui ma valin õige

36
õppetund

Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et me oleme targad, kui me kuuletume Jeesuse
Kristuse õpetustele.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 7:24–27.

2. Valmistage kaks silti, kasutades kokkumurtud paberit nii nagu on näidatud:

3. Valmistuge lugema laulu „The Wise Man and the Foolish Man” (Children’s
Songbook, lk 281) eestikeelset vabatõlget „Arukas mees ja rumal mees” ja laulu
„Choose the Right Way” (Children’s Songbook, lk 160) eestikeelset vabatõlget „Vali
õige tee”. Laulu „Choose the Right Way” vabatõlke leiate käsiraamatu lõpust.

4. Kirjutage mõned targad ja mõned rumalad tegevused väikestele paberitükkidele.
Kasutage alljärgnevaid tegevusi ja lisage teisi, mis on teie klassi jaoks sobivad.
Pange paberitükid väikesesse hoidikusse nagu karp, kauss või kott.

Ütle oma palveid.
Kuuletu oma vanematele.
Ole Algühingus aupaklik.
Ole teiste vastu lahke.
Jaga.
Räägi tõtt.

Tülitse.
Räägi inetuid sõnu.
Ole isekas.
Valeta.
Ära ole lahke.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Kübar, kindapaar ja kingapaar (või kolm muud riietuseset, mida teie klassi

lapsed võiksid kanda).
c. VÕ plakat (vt 1. õppetund).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Tark Rumal
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Me saame teha tarku otsuseid

Tähelepanu
koondav tegevus

Asetage välja kindad, kübar ja kingad (kohandage vajaduse korral seda tegevust,
kui te kasutate teisi riietusesemeid). Pange kindad oma pea peale.

• Kas me peaksime kindaid niimoodi kandma? Miks?

• Milleks me peaksime kindaid kasutama?

Rõhutage, et oleks rumal panna kindad omale pähe, sest siis ei saa need kaitsta
teie käsi.

Paluge ühel lapsel demonstreerida tarka viisi kinnaste kandmiseks.

Pange kübar ühe oma jala otsa.

• Kas me peaksime kübarat niimoodi kandma? Miks?

• Milleks me peaksime kübarat kasutama?

Rõhutage, et oleks rumal panna kübar omale jala otsa, sest siis ei saa ta kaitsta
teie pead.

Paluge teisel lapsel demonstreerida tarka viisi kübara kandmiseks.

Pange kingad kätte.

• Kas me peaksime kingi niimoodi kandma? Miks?

• Milleks me peaksime kingi kasutama?

Rõhutage, et oleks rumal panna kingad omale kätte, sest siis ei saa need kaitsta
teie jalgu.

Paluge ühel lapsel demonstreerida tarka viisi kingade kandmiseks.

Rõhutage, et mõned inimesed kannavad kindaid, kübaraid või kingi oma keha
valedel osadel. Kuid valikud, mida kanda, võivad samuti olla targad või rumalad.
Arutage lastega lühidalt, millal on tark või rumal kanda erinevaid riietusesemeid
(näiteks on tark tegu kanda kindaid, kui te lähete külma ilmaga välja, kuid oleks
rumal kanda kingi, kui te olete vannis).

Selgitage, et me teeme iga päev palju valikuid. Rumalad valikud võivad meid
kahjustada ja teha meid õnnetuks. Targad valikud aitavad hoida meid kaitstuna
ja õnnelikuna.

Jeesus Kristus tahab, et me oleksime targad ja järgiksime Tema õpetusi

Pühakirja lugu Selgitage, et Jeesus Kristus kasutas tihti inimeste õpetamiseks lugusid, mida kut-
sutakse tähendamissõnadeks. Ta rääkis ühe tähendamissõna mehest, kes tegi
rumala otsuse, ja mehest, kes tegi targa otsuse. Rääkige lastele, et te loete nüüd
Piiblist selle tähendamissõna. Lugege valjusti Matteuse 7:24–27.

Arutelu • Mis te arvate, mida tundis mees, kes ehitas oma maja liivale, kui torm tema
maja ümber lükkas?

• Mis te arvate, mida tundis mees, kes ehitas oma maja kaljule, kui torm tema
majale midagi ei teinud?

Selgitage, et Jeesus võrdles meid meestega sellest tähendamissõnast. Kui me
järgime Jeesuse õpetusi, oleme me nagu tark mees, kes ehitas oma maja kaljule.
Me oleme õnnelikud. Kui me ei järgi Jeesuse õpetusi, oleme me nagu rumal
mees, kes ehitas oma maja liivale. Me oleme õnnetud.
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Laul Aidake klassil lugeda laulu „The Wise Man and the Foolish Man” eestikeelset
vabatõlget koos järgmiste liigutustega:

Arukas mees ehitas oma maja kaljule (aseta parem rusikas kindlalt vasaku
käe peopesale),

arukas mees ehitas oma maja kaljule (aseta parem rusikas kindlalt vasaku
käe peopesale),

arukas mees ehitas oma maja kaljule (aseta parem rusikas kindlalt vasaku
käe peopesale)

ja tulid trummeldavad vihmad (tõstke käed kõrgele õhku, tuues need seejärel
sõrmi liigutades alla).

Tulid vihmad ja üleujutused (laske käed madalamale, tõstes need seejärel, peope-
sad ülespoole suunatult, üles),

tulid vihmad ja üleujutused (laske käed madalamale, tõstes need seejärel,
peopesad ülespoole suunatult, üles),

tulid vihmad ja üleujutused (laske käed madalamale, tõstes need seejärel,
peopesad ülespoole suunatult, üles),

kuid maja kaljul jäi alles (asetage parem rusikas kindlalt vasaku käe peopesale).

Rumal mees ehitas oma maja liivale (liigutage sõrmi ja käsi enda ees edasi-tagasi),

rumal mees ehitas oma maja liivale (liigutage sõrmi ja käsi enda ees edasi-tagasi),

rumal mees ehitas oma maja liivale (liigutage sõrmi ja käsi enda ees edasi-tagasi)

ja tulid trummeldavad vihmad (tõstke käed kõrgele õhku, tuues need seejärel sõr-
mi liigutades alla).

Tulid vihmad ja üleujutused (laske käed madalamale, tõstes need seejärel,
peopesad ülespoole suunatult, üles),

tulid vihmad ja üleujutused (laske käed madalamale, tõstes need seejärel,
peopesad ülespoole suunatult, üles),

tulid vihmad ja üleujutused (laske käed madalamale, tõstes need seejärel,
peopesad ülespoole suunatult, üles)

ja liival olev maja uhuti minema (liigutage sõrmi ja käsi oma kehast kaugemale).

Me oleme targad, kui me valime õige

Lugu ja arutelu Selgitage, et igaüks teeb iga päev valikuid. Me võime teha tarku valikuid või me
võime teha rumalaid valikuid. Jutustage oma sõnadega järgnev lugu B. H. (Harry)
Robertsist, kellest suureks kasvades sai Kiriku üldjuht. Laske lastel otsustada, kas
Harry valikud selles loos on targad või rumalad.

Harry sündis kaua aega tagasi Inglismaal. Tema pere oli väga vaene, seepärast
polnud Harryl võimalust koolis käia. Ta tahtis väga õppida lugema ja kirjutama. Ta
arvas, et kui tal oleks võimalus õppida, ta mitte üksnes ei loeks raamatuid, vaid
ka kirjutaks neid.

Kümneaastasena tuli Harry Ameerikasse ning ületas koos oma õe Polly ja teiste
teerajajatega tasandikud.
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Harryl oli palju seiklusi. Ühel päeval kuulis ta, et tema grupp ületab järgmisel päe-
val suure jõe. See tundus põnev olevat, seepärast hiilis Harry järgmisel hommikul
vara laagrist välja ja asus teele, et näha jõge. See oli laagri reeglitega vastuolus.

• Mis te arvate, kas Harry otsus hiilida laagrist välja oli tark või rumal?

Jõgi oli kaugemal kui Harry arvas ja kui ta lõpuks kohale jõudis, oli ta väsinud. Ta
heitis pikali ja jäi mõnede pajude vahele sügavalt magama.

Kui Harri üles ärkas, olid kõik vankrid jõe ületanud. Ta jooksis jõekaldale ja karjus,
et keegi teda tähele paneks. Talle öeldi, et ta ujuks üle jõe, nii võttis ta seljast
mantli ja jalast kingad ning hüppas jõkke. Ta jõudis peaaegu üle jõe, kuid väsis
liiga ära ja kompanii kapten pidi teda ülejäänud tee oma hobuse seljas vedama.
Harry oli õnnelik, et ta pääses, kuid tal puudus igasugune võimalus saada tagasi
oma mantel ja kingad. Igal öösel soovis ta, et tal oleks mantel veel alles ja igal
päeval soovis ta, et tal oleksid kingad veel alles.

Harry pidi kõndima ligi 560 kilomeetrit paljajalu. See hõõrus tohutult ära ta jalad.
Teeraja ääres kasvasid okkalised kaktused ja Harry oli nii näljane, et korjas neid
sageli söögiks. Teravad okkad jäid tema hõõruda saanud jalgadesse kinni. Polly
tõmbas okkaid välja ja nad mõlemad nutsid. Harry nuttis, sest tema jalad valuta-
sid, ja Polly nuttis, sest tal oli Harryst kahju.

• Miks oli Harry otsus hiilida laagrist välja rumal otsus?

• Mida Harry pärast oma otsusest arvas?

Pärast seda kui Harry Salt Lake Citysse jõudis, oli tal lõpuks võimalik minna kooli.
Kui ta oli üheteistkümneaastane, viis õpetaja ta kooli ja õpetas talle tähestikku.
Ainus raamat, mis Harryl oli, oli Piibel ja ta luges seda üha uuesti ja uuesti. Ta
õppis koolis kõvasti ja temast sai väga hea õpilane.

• Milliseid valikuid Harry tegi? (Ta valis lugemaõppimise ja ta valis pühakirjade
uurimise.)

• Kas need valikud olid targad või rumalad?

Kui Harry üles kasvas, sai temast tark ja tähtis mees Kirikus. Talle meeldis lugeda ja
ta nautis pühakirjade lugemist. Ta kirjutas ka palju raamatuid Kiriku kohta. Paljud
inimesed on tema raamatuid lugenud ja on saanud Kiriku kohta rohkem teada. (Vt
Church News, 19 July 1980, lk 8–9 ja Truman G. Madsen, „Defender of the Faith:
The B. H. Roberts Story” [Salt Lake City: Bookcraft, 1980], lk 19–21, 37–40, 56–57.)

VÕ plakat Asetage välja VÕ plakat ja laske lastel korrata koos teiega sellel olevaid sõnu: „Ma
valin õige.” Selgitage lastele, et kui me valime õige, teeme me tarku otsuseid.

Kokkuvõte

Tegevus Asetage põrandale või lauale sildid sõnadega „tark” ja „rumal”. Laske lastel koos
teiega öelda kummalgi sildil olev sõna. Juhtige tähelepanu sellele, et sildi „tark”
peal on rõõmus nägu, sest tarkus teeb meid õnnelikuks. Juhtige tähelepanu sel-
lele, et sildi „rumal” peal on kurb nägu, sest rumalus teeb meid õnnetuks.

Näidake väikeste paberitükkidega hoidikut ja paluge lastel võtta kordamööda hoi-
dikust üks paber. Kui iga laps on paberi valinud, lugege või laske lapsel lugeda
sellele kirjutatud tegevus. Laske lapsel otsustada, kas see tegevus on tark või ru-
mal ning pange paber vastava sildi juurde.

Innustage lapsi tegema neid tegevusi, mida nad pidasid tarkadeks valikuteks.

Kordav arutelu • Millised valikud teevad meid õnnelikuks?
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• Kelle õpetusi me peaksime järgima selleks, et olla targad ja õnnelikud?

• Miks on rumal mitte järgida Jeesust Kristust ja teha seda, mis on vale?

Tunnistus Tunnistage lastele, et kui me teeme tarku valikuid, oleme me õnnelikud.
Väljendage oma tänulikkust Jeesuse Kristuse eest ja selle eest, mida Ta
õpetas, mis aitab meil saada õnnelikuks.

Innustage lapsi, et nad püüaksid sellel nädalal eriti mõelda oma valikutele ja
teha tarku valikuid.

Laul Lugege koos lastega laulu „Choose the Right Way” eestikeelset vabatõlget „Vali
õige tee”.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Paluge sel lapsel palvetada, et iga klassiliige
oleks tark ja valiks õige.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Näidake pilti 2-7, Hommikumaa targad, ja laske lastel pildi kohta jutustada.
Tuletage lastele meelde, et hommikumaa targad tulid Jeesust pärast Tema
sündi otsima (vt Matteuse 2:1–12). Selgitage, et need mehed olid targad mitte
üksnes sellepärast, et neil olid suured teadmised, vaid ka sellepärast, et nad
otsisid ja teenisid Jeesust Kristust. Nad tegid tarku valikuid järgimaks Jeesust.

Soovi korral laske lastel teha rollimängu loost, kuidas hommikumaa targad
Jeesust otsisid.

2. Paluge igal lapsel rääkida teile targast valikust, mille ta hiljuti on teinud
(vajaduse korral tehke soovitusi). Kirjutage iga lapse vastus eraldi paberile ja
laske lastel joonistada oma paberile endast pilt. Tuletage lastele meelde teha
joonistustel naerul näod, sest targad valikud aitavad meil olla õnnelikud.

3. Näidake järgmist esemelist õppetundi (harjutage selle tegemist kodus, enne
kui püüate seda klassis teha).

Vajalikud õppevahendid:
a. Kaheksa või kümme laste mänguklotsi, et ehitada kaks lihtsat täiesti

ühesugust maja, nagu on näidatud.

b. Kaks ühesuurust sügavat panni.
c. Suur lame kivi, mille saab panna ühte panni.
d. Kuhi liiva, mida panna teise panni.
e. Vesi kastekannus või tavalises kannus.

Kallake liiv ühele pannile hunnikusse ja tasandage. Pange lame kivi teise panni.
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Näidake klotse ja selgitage lastele, et te kasutate neid kahe maja ehitamiseks.
Üks maja ehitatakse liivale ja teine maja kaljule.

Soovi korral paluge lastel aidata kaljule maja ehitada. Maja peaks olema sarna-
ne majale, mille te ehitate liivale.

Kui majad on ehitatud, laske lastel ette kujutada, et tuleb torm ja peksab vastu
maju. Sajab tugevasti ja tuul puhub.

• Mis te arvate, mida torm nende kahe majaga teeb?

Ärge kommenteerige, kui lapsed oma ideid pakuvad. Piserdage või valage et-
tevaatlikult vett liivale ehitatud majale, kuni liiv minema uhutakse ja maja kokku
kukub. Valage sama kogus vett kaljule ehitatud majale ja laske lastel jälgida, et
maja ei kuku kokku.

Aidake lastel veenduda, et maja ehitamine liivale on rumal, kuid maja ehitami-
ne kaljule tark tegu.

Lugege valjusti esimene osa Heelamani 5:12 (lõpetades sõnadega „ehitama
oma aluse”). Juhtige tähelepanu sellele, et see pühakirjakoht võrdleb Jeesust
Kristust kaljuga. Tuletage lastele meelde, et Jeesuse õpetuste järgimine on na-
gu maja ehitamine kaljule. See on tark tegu.
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Eesmärk Tugevdada iga lapse soovi hingamispäeva pühitseda.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Teine Moosese raamat 20:8–11 ja Matteuse 12:10–13.
Vaadake ka „Evangeeliumi alused” (31129 124), 24. peatükk.

2. Joonistage läbi paberi (nt kalka) või tehke koopia õppetunni lõpus olevast
kalendrist. Värvige hingamispäevad punaseks. Soovi korral nummerdage
päevad vastavalt käesolevale kuule.

3. Valmistage järgmiste sõnadega pabeririba:

4. Joonistage läbi kalka või tehke igale lapsele koopia mõlemast hingamispäeva
tegevuslehest (leiate need õppetunni lõpust). Väiksemate laste jaoks lõigake
paber mööda punktiirjooni tükkideks. Suuremate laste jaoks võtke kaasa
mõned paarid kääre, nii et lapsed võiksid ise paberid tükkideks lõigata.

5. Valmistuge laulma või lugema laulu „Saturday” (Children´s Songbook, lk 196)
eestikeelset vabatõlget „Laupäev”.

6. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Rasvakriidid.
c. Klambrilööja või muu vahend tegevuslehtede kokkuköitmiseks.
d. Pilt 2-58, Jeesus teeb terveks kuivanud käega mehe.

7. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Hingamispäev on eriline päev

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele kalendrit ja selgitage, et sellel on näha kuu kõik päevad. Arutage
lühidalt, milleks saab kalendrit kasutada.

• Mis teile selle kalendri juures silma torkab?

• Milline päev on punaseks värvitud?

• Miks on see eriline päev? (See on hingamispäev.)

Õpetaja ettekanne Rääkige lastele, et maailma algusest alates on üks päev nädalas seatud Taevasest
Isast ja Jeesusest Kristusest õppimiseks ja mõtlemiseks ning teistele heade tegu-
de tegemiseks. Seda päeva kutsutakse hingamispäevaks.

„Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!”

Ma saan pidada
hingamispäeva pühana
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• Milline päev nädalas on hingamispäev?

Pühakirjakoht ja
sõnadega
pabeririba

Lugege valjusti Teine Moosese raamat 20:8 ja asetage välja sõnadega pabeririba.
Aidake lastel seda pühakirjakohta kooris korrata. Rääkige neile, et see on käsk.

Selgitage, et hingamispäeva pühitsemine tähendab seda, et me teeme asju, mis
tuletavad meile meelde Taevast Isa ja Jeesust Kristust, nagu näiteks kirikus käimi-
ne, pühakirjade lugemine ja teiste aupaklike asjade tegemine.

Me saame pidada hingamispäeva pühana

Arutelu Arutage lastega selliseid tegevusi, mis on hingamispäevale kohased. Küsige neilt,
mida nad on täna teinud, et pidada hingamispäeva pühana. Aidake neil mõista,
et kirikus käimine, palvetamine, laulmine, kirikukoosolekutel kõnede pidamine,
Jeesuse õpetustest õppimine ja sakramendist osavõtmine on mõned asjad,
mida me võime teha, et hingamispäeva pühitseda.

Selgitage, et me ei peaks võimaluse korral pühapäeviti töötama ja me ei peaks te-
gema asju, mis takistavad meil Taevasele Isale ja Jeesusele Kristusele mõtlemast.

Tegevus Kirjeldage mõningaid tegevusi, milles lapsed võivad osaleda. Paluge lastel naera-
tada, kui tegevus on selline, mida me peaksime hingamispäeval tegema, ja kul-
mu kortsutada, kui tegevus on selline, mida me ei peaks hingamispäeval tegema.
Kasutage alljärgnevaid näiteid või teisi teie klassi laste jaoks sobivaid tegevusi.

• Kirikus käimine.

• Maja koristamine.

• Sugulaste külastamine.

• Poes käimine.

• Kinos käimine.

• Pühakirjade ja teiste heade raamatute lugemine.

• Palvetamine.

• Sportmängude vaatamine või nende mängimine.

• Kirjade kirjutamine.

• Jalutamas käimine.

• Pühakirjamängude mängimine.

• Haigete külastamine.

Jeesus Kristus pidas hingamispäeva pühana

Rääkige lastele, et ei ole alati kerge teada, kas tegevus on selline, mida me peak-
sime hingamispäeval tegema. Parim viis teada saada, mida teha, on järgida
Jeesuse Kristuse eeskuju.

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-58, Jeesus teeb terveks kuivanud käega mehe, ja jutustage
Matteuse 12:10–13 kirjas olev lugu.

Selgitage, et variserid olid inimesed, kellele ei meeldinud Jeesus Kristus ja see,
mis Ta tegi. Nad püüdsid Teda lõksu püüda, kui Ta ütleks asju, mis olid valed või
seadusvastased. Nad küsisid Temalt, kas on vale, teha kedagi terveks hingamis-
päeval. Nad tahtsid, et Ta ütleks, et on küll.
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Rääkige lastele, et Jeesus juhtis tähelepanu sellele, et kui variseridel oleks lam-
mas, kes kukub hingamispäeval auku, aitaksid nad ta sealt välja. Kuna inimesed
on tähtsamad kui lambad, on hea asi aidata inimesi hingamispäeval. Lugege val-
justi teine pool Matteuse 12:12 (alates sõnast „Sellepärast”).

Tuletage lastele meelde, et kui tegevus on midagi sellist, mida Jeesus teeks, na-
gu näiteks teiste aitamine või nende vastu lahke olemine, on see hingamispäeval
tegemiseks hea asi.

Hingamispäeva pühitsemine nõuab ettevalmistusi

Arutelu Rõhutage, et selleks, et hingamispäeva pühitseda, peame me tegema teatud as-
ju enne hingamispäeva, et olla selleks ette valmistunud.

• Milliseid asju sina ja su pere peab tegema, et olla hingamispäevaks valmis?
(Võimalikud vastused: kirikus kantavate riiete pesemine ja triikimine, maja
koristamine, hingamispäeval söödavate toitude valmistamine ning
pühakirjade ja teiste kirikus vajaminevate asjade valmispanemine.)

• Millal te peaksite neid asju tegema?

Laul Lugege laulu „Saturday” eestikeelset vabatõlget „Laupäev”. Aidake lastel teha
pantomiimi laulus mainitud tegevustest.

Laupäev on eriline päev.
See on päev, mil me valmistume pühapäevaks:
me koristame maja ja käime poes,
et me ei peaks kuni esmaspäevani tööd tegema.
Me seame korda oma riided ja viksime kingad,
ja me kutsume seda asjade kordaseadmise päevaks.
Siis me viilime küüsi ja peseme juukseid,
et me oleksime pühapäevaks valmis!

Innustage lapsi tegema järgmisel nädalal ettevalmistusi, nii et nad oleksid valmis
hingamispäeva pühitsema.

Kokkuvõte

Tegevus Andke igale lapsele koopia hingamispäeva tegevuslehtedest. Aidake lastel luge-
da koos teiega lehtede pealkiri: „Minu hingamispäeva raamat”. Aidake lastel le-
hed tükkideks lõigata, kui te pole seda juba teinud.

Lugege järgnevad hingamispäevale sobivaid tegevusi kirjeldavad laused ja aida-
ke lastel valida välja pildid, kus kujutatakse neid tegevusi.

• Hingamispäeval käime me kirikus, et austada Taevast Isa ja Jeesust Kristust
ning nende kohta õppida.

• Hingamispäev on hea päev koos perega evangeeliumi õppimiseks. Me võime
lugeda pühakirju ja teisi häid raamatuid.

• Hingamispäev on palve päev. Me palvetame kirikus, koos oma peredega ja
omaette.

• Hingamispäeval võime me laulda kirikulaule ja kuulata head muusikat.

• Hingamispäeval võime me kirjutada oma päevikut ja kirjutada kirju või
joonistada pilte meie sugulastele, sõpradele ja misjonäridele.

• Hingamispäev on hea päev pereliikmete või haigete ja üksikute inimeste
külastamiseks.
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Andke lastele rasvakriidid ja laske neil pildid ära värvida. Paluge neil joonistada
tühjale paberilehele pilt millestki, mida nad planeerivad teha, et hingamispäeva
pühitseda.

Aidake lastel nende raamatute leheküljed kokku klammerdada või muul moel
kinnitada.

Tunnistus Tunnistage, kui tähtis on pühitseda hingamispäeva. Soovi korral mainige ühte või
kahte asja, mida teile meeldib hingamispäeval teha, ja rääkige, mida te tunnete,
kui te neid asju teete. Rõhutage, et hingamispäev peaks olema rõõmus päev,
sest me mõtleme ja õpime Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest.

Innustage lapsi näitama oma raamatuid oma perele ja rääkima neile, mida nad
täna õppisid. Soovitage, et lapsed hoiaksid raamatuid kohas, kus need võiksid
neile hingamispäeva pühitsemist meelde tuletada.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata klassiliikmetel pühitseda hingamispäeva.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Lugege laulu „When I Go to Church” (Children’s Songbook, lk 157) esimese
salmi eestikeelset vabatõlget. Laske lastel püsti tõusta ja teha lugedes kaasa
alljärgnevaid liigutusi:

Mul on alati rõõmus meel,
kui ma Kirikusse lähen (aseta käed südame kohale ja naerata).
Orel mängib nii mahedalt ja vaikselt (tõsta kõverdatud peopesad kõrvade

juurde),
ma kõnnin kikivarvul oma kohale (kõnni kohapeal kikivarvul ja aseta sõrm

huulte peale).
Kirikusse minnes (istu tooli peale)
tervitan ma oma õpetajaid ja sõpru (suru vaikselt sinu kõrval seisva lapse kätt).

2. Joonistage tahvlile silmad, kõrvad, suu ja kaks kätt. Paluge lastel rääkida, mida
saavad need meie kehaosad teha, et hingamispäeva pühitseda.

Näited:

Silmad — lugeda pühakirju, jälgida kirikus kõnelejat ja õpetajaid.
Kõrvad — kuulata meeltülendavat muusikat või lugusid, kuulata Algühingu

õppetundi.
Suu — laulda kirikulaule või Algühingu laule, öelda lahkeid sõnu pereliikmetele

ja sõpradele.
Käed — joonistada pilt pereliikmetele, kes elavad kaugel, kirjutada päevikut.

3. Aidake lastel õppida pähe Teine Moosese raamat 20:8: „Pea meeles, et sa
pead hingamispäeva pühitsema!”

4. Lugege laulu „Remember the Sabbath Day” (Children’s Songbook, lk 155)
eestikeelset vabatõlget „Pea meeles hingamispäeva”.

Pea meeles hingamispäeva,
hoia seda alati pühana.
Issand õnnistas ja pühitses selle,
et me võiksime Teda kummardada.
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Hingamispäev on püha päev

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
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Eesmärk Inspireerida igat last pidama sakramendi ajal meeles Jeesust Kristust.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 22:7–20 ning Õpetus ja Lepingud 20:75–79.
Vaadake ka Gospel Principles (31110), 23. peatükk.

2. Olge valmis aitama lastel laulda mõnda laulu Jeesusest Kristusest, nagu näiteks
„Ma mõtlen, kui loen vanast jutustusest” (Kiriku lauluraamat, lk 60). Või lugeda
laulu „Jesus Said Love Everyone” (Children’s Songbook, lk 61) eestikeelset
vabatõlget „Jeesus ütles: „Armastage igaüht””. Nende laulude ja teiste Jeesuse
laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

3. Valmistuge jutustama ühte oma lemmiklugu Jeesusest Kristusest, kasutades
võimaluse korral pilti.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Sakramendikandikud leiva ja vee jaoks.
c. Pilt 2-29, Sakramendi jaotamine (62021); pilt 2-54, Viimane õhtusöömaaeg

(Kunstitööd evangeeliumist 225, 62174); pilt 2-59, Kristus.

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te soovite
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Jeesus Kristus andis meile sakramendi

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele sakramendikandikuid.

• Milleks neid kasutatakse?

Laske lastel rääkida, mida nad sakramendikandikutest ja sakramendist teavad.
Rääkige neile, et tänane õppetund on sakramendist.

Pühakirja lugu ja
arutelu

Asetage välja pilt 2-54, Viimane õhtusöömaaeg. Kui lapsed selle ära tunnevad,
paluge neil rääkida, mida pildil kujutatakse. Kui nad ei tunne pilti ära, rääkige nei-
le, et see on pilt Jeesusest Kristusest ja Tema apostlitest. Laske lastel näidata
Jeesust.

Jutustage lugu viimasest õhtusöömaajast, nagu on kirjas Luuka 22:7–20.

Selgitage, et Jeesus Kristus ja Tema apostlid tähistasid erilist juutide püha, mida
kutsutakse paasapühadeks. Jeesus teadis, et see pidusöök on viimane eine, mi-
da Ta koos apostlitega sööb. Rääkige lastele, et sageli räägime me sellest einest
kui viimasest õhtusöömaajast.

Ma pean sakramendi ajal
meeles Jeesust Kristust
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Selgitage, et Jeesus armastas oma apostleid. Ta valis need mehed juhtima Tema
Kiriku liikmeid pärast Tema surma. Ta oli neile õpetanud palju asju ja tahtis, et
nad mäletaksid Teda ja Tema õpetusi.

• Miks oli apostlite jaoks tähtis mäletada Jeesust?

• Mille andis Jeesus apostlitele, et aidata neil Teda meeles pidada?

Lugege valjusti Luuka 22:19. Juhtige tähelepanu sellele, et see pühakirjakoht rää-
gib meile, et Päästja murdis leiva väikesteks tükkideks, õnnistas seda ja andis se-
da apostlitele süüa. Ta rääkis neile, et see leib on selleks, et tuletada neile
meelde Tema keha ja et nad peavad Teda meeles pidama, kui nad seda söövad.

Rääkige lastele, et pärast seda kui iga apostel oli söönud tüki leiba, õnnistas
Jeesus viinamarjadest valmistatud joogi ja andis seda apostlitele. Ta rääkis neile,
et see jook oli selleks, et tuletada neile meelde Tema verd. Kui nad seda joovad,
peaksid nad meeles pidama, et Jeesus suri, et nad võiksid pärast oma surma
elada taas koos Taevase Isaga.

Selgitage, et Jeesus teadis, et kui apostlid peavad meeles Teda ja Tema õpetusi,
aitaks see neil valida õige.

• Kuidas me kutsume leiba ja jooki, mida Jeesus oma apostlitele viimasel
õhtusöömaajal andis? (Sakrament)

• Miks andis Jeesus apostlitele sakramenti?

Me võtame sakramenti, et mäletada Jeesust Kristust

Arutelu Näidake pilti 2-29, Sakramendi jaotamine, ja tuletage lastele meelde, et me võtame
samamoodi sakramenti, nagu tegid seda Jeesuse apostlid. (Soovi korral selgitage,
et selle joogi asemel, mida Jeesus oma apostlitele andis, kasutame meie vett.)

• Millal me sakramenti võtame?

Rõhutage, et koosolekut, mil me sakramenti võtame, kutsutakse sakramendikoos-
olekuks, sest sakrament on selle koosoleku kõige tähtsam osa.

• Miks me sakramenti võtame?

• Kuidas saab sakrament aidata meil pidada meeles valida õige?

Pühakiri Tuletage lastele meelde, et enne kui sakramenti jaotatakse, öeldakse erilised pal-
ved. Need palved räägivad Taevasele Isale mõningaid asju, mida me teha luba-
me. Paluge lastel hoolega kuulata, kui te loete palvet, mida öeldakse leiba
õnnistades, et nad võiksid leida kaks lubadust, mida me Taevasele Isale sakra-
menti võttes anname.

Lugege valjusti Õpetus ja Lepingud 20:77, rõhutades fraase „et nad võiksid süüa
sinu Poja keha mälestuseks ja tunnistada sinule” ja „pidada teda alati meeles ja
pidada tema käske, mis ta on andnud neile.”

Rääkige lastele, et „tunnistada sinule” tähendab, et me anname Taevasele Isale
lubaduse.

• Millist kahte asja me lubame teha?

Selgitage, et iga kord, kui me võtame sakramenti, lubame me pidada Jeesust
meeles ja pidada Tema käske.
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Sakramendi ajal võime me mõelda Jeesuse Kristuse armastusest meie vastu

Õpetaja ettekanne Näidake pilti 2-59, Kristus. Selgitage, et pildil on näha Jeesuse Kristuse kuju.
Taustal on maalitud mõned planeedid ja tähed. Laske lastel rääkida mõned minu-
tid sellest pildist.

Selgitage, et sakramendi ajal peaksime me mõtlema Päästjast ja Tema armastu-
sest meie vastu. Me võime meenutada Jeesuse pilte, mida me näinud oleme,
nagu see, mida just näidati, ja me võime ka mõtelda lugudele Jeesusest.

Lugu Jutustage üks oma lemmiklugudest Jeesusest, kasutades võimaluse korral pilti.
Selgitage, kuidas see lugu väljendab Jeesuse armastust rahva vastu.

Laste osalemine Laske igal lapsel jutustada lugu Jeesusest Kristusest või rääkida midagi, mida ta
Jeesuse kohta mäletab. Kui lapsed räägivad, rõhutage, kuidas nendes lugudes ja
asjades, mida lapsed mäletavad, väljendub Jeesuse armastus meie vastu.

Kiitke lapsi, sest nad mäletavad lugusid Jeesusest. Rääkige neile, et on palju lu-
gusid, millele me võime sakramendi ajal mõelda. Kui me mõtleme sakramendi
ajal Jeesusest ja sellest, kui palju Ta meid armastab, peame me Teda meeles.

Laul Selgitage, et me teame Jeesuse Kristuse kohta ka palju laule. Kuigi me ei laula
sakramendi jagamise ajal kõvasti, võime me mõelda laulude sõnadele, et aidata
meil Jeesust meeles pidada.

Laulge koos lastega mõnda laulu Jeesusest, nagu näiteks „Ma mõtlen, kui loen
vanast jutustusest”. Või lugege laulu „Jesus Said Love Everyone” vabatõlget.

Aupaklikkus sakramendi ajal aitab meil Jeesust Kristust meeles pidada

Arutelu Selgitage, et kui me oleme sakramendi ajal aupaklikud, on Jeesusele kergem
mõelda.

• Kuidas me saame olla sakramendi ajal aupaklikud?

Jälgige, et mainitaks järgmisi ideid:

• Kuulake sakramendi palveid ja öelge lõpus „aamen”.

• Ärge segage oma vanemaid ja teisi inimesi. Nad peavad samuti Jeesuse
peale mõtlema.

• Pange enne sakramenti ära pliiatsid, raamatud ja teised asjad.

• Olge vaikselt ja istuge oma toolil.

• Mõelge Jeesusest, meenutades Tema kohta lugusid ja laule, Tema armastust
meie vastu ja asju, mida Ta õpetas.

• Võtke tükk leiba ja tops vett, mis on teile kõige lähemal.

• Pange sakramenditops tagasi ilma sellega mängimata.

Tegevus Paluge lastel ette kujutada, et nad istuvad sakramendikoosolekul ja käes on sak-
ramendiaeg. Paluge neil vaikides näidata vastuseid järgmistele küsimustele:

• Mida te saate teha oma suuga näitamaks, et te mõtlete Jeesusele?

• Mida te saate teha oma peaga näitamaks, et te olete aupaklik?

• Mida te saate teha oma kätega näitamaks, et te mõtlete Jeesusele?

• Mida te saate teha oma jalgadega näitamaks, et te olete aupaklik?

204

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 204



Laske lastel umbes minuti jooksul istuda vaikselt ja mõelda Jeesusele Kristusele,
just nii nagu nad peaksid seda tegema, kui sakramenti jagatakse. Seejärel laske
neil rääkida, mida nad Jeesusest mõtlesid.

Kokkuvõte

Tegevus Paluge lastel hoolega kuulata, kui te loete lauseid asjadest, mida nad võiksid sak-
ramendi ajal teha ja millele mõelda. Rääkige lastele, et kui lause kirjeldab midagi,
mida nad peaksid sakramendi ajal tegema või mõtlema, peaksid nad tõusma
püsti. Kui lause kirjeldab midagi, mida nad ei peaks sakramendi ajal tegema või
mõtlema, peaksid nad istuma.

Kasutage järgnevaid lauseid või mõelge ise midagi välja:

• Mäletada, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad meid.

• Mõelda õue mängima minemisele.

• Mõelda, kuidas Jeesus tegi haigeid inimesi terveks.

• Sosistada ja rääkida oma naabriga.

• Niheleda oma toolil.

• Mõelda sakramendi laulust või mõnest teisest laulust Jeesuse kohta.

• Palvetada Taevase Isa poole.

• Joonistada pilte või mängida mänguasjaga.

• Tuletada meelde lugusid Jeesusest.

Tunnistus Tunnistage Jeesusest Kristusest. Rääkige lastele, mida te tunnete selle kohta,
et teil on võimalus võtta sakramenti.

Innustage lapsi pidama meeles Jeesust Kristust ja olema sakramendi ajal aupaklikud.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Lugege laulu „To Think about Jesus” (Children’s Songbook, lk 71) eestikeelset
vabatõlget „Et mõelda Jeesusest”.

Ei peaks olema raske istuda väga vaikselt
ja mõelda Jeesusest, Tema ristist mäe peal
ja sellest, mida kõike Ta kannatas ja kuidas Ta suri meie eest,
ei peaks olema raske istuda vaikselt.
See ei peaks olema raske, kuigi ma olen väike,
mõelda Jeesusest pole üldsegi raske.

Ma mõtlen tolmustele teedele, mida Ta kõndis,
ja lastele, keda Ta aitas armastada ja usaldada,
ei peaks olema raske istuda sirgelt oma toolil,
kuulates vaikselt, hoides jalad paigal.
See ei peaks olema raske, kuigi ma olen väike,
mõelda Jeesusest pole üldsegi raske.
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2. Algühingu juhataja heakskiidul paluge piiskopil (või koguduse juhatajal) saata
klassi külastama preester või diakon, kes räägiks lühidalt oma sakramendiga
seotud kohustustest.

3. Tehke koopia pildist, kus lapsed istuvad aupaklikult (leiate selle õppetunni
lõpust), värvige see ära ja lõigake viieks puzzletükiks. Kirjutage iga tüki taha
üks järgmistest küsimustest:

• Mis on kõige tähtsam asi, mida me sakramendikoosolekul teeme?

• Mida teeb preester, kui on käes sakramendiaeg?

• Mida diakonid sakramendiga teevad?

• Kuidas me peaksime sakramendi ajal istuma?

• Millele me peaksime sakramendi ajal mõtlema?

Laotage puzzletükid põrandale või lauale laiali. Laske ühel lapsel valida üks
puzzletükk. Küsige lastelt tüki taga olevat küsimust ja aidake neil sellele vasta-
ta. Kui kõik küsimused on vastatud, aidake lastel puzzle kokku panna.

4. Aidake lastel öelda järgmist salmi:

Sakrament

Panen kokku oma käed ja langetan pea,
hästi, hästi tasa olen ma.
Kui sakrament on õnnistatud,
Sind meenutan ma.

(DeVota M. Peterson)

Korrake salmi mõned korrad, et aidata lastel see pähe õppida.

Soovi korral küsige enne salmi kordamist järgnevaid küsimusi:

• Mis me kokku paneme?

• Mille me langetame?

• Kas me peame sakramendi ajal olema vaiksed või lärmakad?

• Kelle peale me peaksime sakramendi ajal mõtlema?
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Eesmärk Tugevdada iga lapse soovi järgida Jeesust Kristust, teenides teisi.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Johannese 13:1–17 ja 13. usuartiklit. Vaadake ka Gospel
Principles (31110), 28. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „’Give,’ Said the Little Stream” (Children’s Songbook,
lk 236) kõigi kolme salmi eestikeelset vabatõlget „„Anna,” ütles ojake” või laulu
„I Feel My Savior’s Love” (Children’s Songbook, lk 74) neljanda salmi
eestikeelset vabatõlget „Oma Päästja armastust ma tunnen”. Nende laulude
vabatõlked leiate käsiraamatu lõpust.

3. Valmistuge rääkima ajast, mil teid õnnistati, sest te teenisite kedagi.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Iga lapse jaoks paber ja värvipliiatsid või rasvakriidid.
c. Pilt 2-60, Jeesus peseb apostlite jalgu (Kunstitööd evangeeliumist 226,

62550).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Jeesus Kristus tahab, et me teeniksime teisi

Tähelepanu
koondav tegevus

Alustades tundi pillake „juhuslikult” klassiruumi põrandale mõned rasvakriidid, pa-
berid või midagi muud. Oodake hetk, enne kui need üles tõstate, andes lastele
võimaluse teid aidata. (Kui ükski laps ei tee seda vabatahtlikult, paluge lastel
aidata.)

Tänage lapsi teie aitamise eest ja kiitke neid, et nad kasutasid võimalust teenida.
Selgitage, et kui te aitate teisi ilma midagi vastu tahtmata, kutsutakse seda teeni-
miseks. Laske lastel koos teiega korrata sõna teenimine.

Laul Lugege koos lastega kõik kolm salmi laulu „’Give,’ Said the Little Stream” vaba-
tõlkest „„Anna”, ütles ojake”.

Juhtige tähelepanu sellele, et viimases salmis öeldakse, et me peaksime andma
nagu Jeesus annab. Rääkige lastele, et kui Jeesus elas maa peal, teenis Ta sa-
geli teisi inimesi.

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-60, Jeesus peseb apostlite jalgu, ja jutustage Johannese 13:1–17
kirjas olev lugu. Tuletage lastele meelde, et Jeesus oli kutsunud pildil näha olevad
apostlid, et nad aitaksid juhtida Tema Kirikut.

Ma saan teisi teenides
järgida Jeesust Kristust
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Tuletage lastele meelde, mida nad eelmises õppetunnis viimase õhtusöömaaja
kohta õppisid. Selgitage, et pärast seda kui Kristus rääkis oma apostlitele sakra-
mendist, õpetas ta neile, kui tähtis on teisi teenida.

Selgitage, et jalgade pesemine ei olnud inimeste jaoks ebatavaline, sest enamik
inimesi kandis sandaale ja nende jalad said väga tolmuseks ja mustaks. Kuid ta-
valiselt tegi seda tööd teenija. Selgitage, et Peetrus ei tahtnud, et Jeesus tema
jalgu peseks, sest tema arvates ei olnud õige, et Jeesus käitus nagu teenija.

Rääkige lastele, et Jeesus selgitas apostlitele, et ehkki Ta oli Päästja, siiski Ta tee-
nis neid. Ta tahtis, et nad mõistaksid, et nad peaksid üksteist teenima. Lugege
valjusti Johannese 13:15 ja selgitage, et Jeesus tahab, et me järgiksime Tema
eeskuju ja teeniksime teisi.

Arutelu • Miks pesi Jeesus apostlite jalgu?

• Mida Jeesus tahtis, et apostlid teeksid?

• Mida Jeesus tahab, et meie teeksime?

Selgitage, et Jeesus Kristus tahab, et me teeniksime iga kord, kui me saame, ise-
gi siis, kui meilt ei paluta abi või meie abi eest ei tasuta. Juhtige tähelepanu selle-
le, et kui me teenime teisi inimesi, järgime me Jeesust.

Me saame teisi mitmel viisil teenida

Lugu Paluge lastel kuulata, kui te jutustate oma sõnadega järgnevat lugu väikesest poi-
sist, kes leidis viisi teenida oma perekonda:

„Oli nii pime, et unine seitsmeaastane poiss leidis vaevu üles lauta viiva teeraja.
Ta oli mitu päeva planeerinud, kuidas ta tõuseb voodist üles, paneb riidesse, hiilib
vaikselt trepist alla, võtab sahvririiulilt lüpsiku ja lahkub kedagi äratamata majast.

[Joseph] oli mitu korda näinud, kuidas tema õde Mary lehma lüpsis. Ta mõistis, et
see pole nii kerge, kui ta arvas… Juba veidi aja pärast valutasid ta sõrmed ja
randmed. Ta pidi sageli töö katkestama, et neile puhkust anda…

Poiss oli nii keskendunud lüpsmisse, et ei pannud tähele, kui kaua selleks aega
oli kulunud, ja kui ta viimaks laudast lahkus ja maja poole minema hakkas … oli
ta üllatunud, nähes et õues oli juba valgeks läinud. Kui ta kööki jõudis, tõstis ema
pilgu pliidilt, kus ta hommikusööki tegi ja küsis: „Sina Joseph, mida sa nii vara
hommikul tegemas oled?”

Poiss tõstis vastuseks üles piima täis lüpsiku ja tundis sooja rõõmusööstu kui
ema heakskiitvalt naeratas. „Olgu,” ütles ta, „kuna paistab, et sa oled juba piisa-
valt suur, on lüpsmine nüüd sinu igahommikune töö.” Ta tegi pausi ja küsis siis:
„Kuid miks sa seda lehma nii väga lüpsta tahtsid?”

Joseph vaatas vastates emale tõsise näoga otsa: „Ma tahtsin vaid aidata, kui isa
on misjonil. Ja vaata, Maryl on nii palju muid asju teha, et ma mõtlesin, et kui ma
võtaksin enda peale hommikuse lüpsmise, ei peaks ta selle pärast muretsema!”

Ema pani oma käed ta ümber ja surus teda enda vastu, kui ta ütles: „Kuidas su
isa rõõmustab, kui ma talle kirjutan ja räägin, et tal on tubli noormees, kes kan-
nab lehma lüpsmise eest hoolt, kui tema on ära!”” (Lucile C. Reading, „The
Morning Chore”, Children’sFriend, apr 1970, lk 23.)

Rääkige lastele, et selle väikese poisi nimi oli Joseph Fielding Smith ja kui ta suu-
reks kasvas, sai temast Kiriku kümnes president.

• Kuidas Joseph Fielding Smith teenis?
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• Keda ta teenis?

Usuartikkel Rääkige lastele, et kolmeteistkümnes usuartikkel ütleb, et me usume teiste teeni-
misse. Laske lastel püsti tõusta ja aidake neil öelda: „Me usume, et tuleb … teha
head kõikidele inimestele.” (Vajaduse korral selgitage, keda „kõikide inimeste” all
mõeldakse.)

Tegevus Paluge kõikidel lastel, kes tahavad olla Jeesuse Kristuse jüngrid (järgijad), püsti
tõusta ja seisma jääda. Tuletage lastele meelde, et Jeesus tahab, et kõik Tema
jüngrid teeniksid teisi.

• Kuidas me saame teisi teenida?

Laske igal lapsel, kes nimetab ühe viisi teenimiseks, istuda.

Kui lapsel on raskusi leida viisi, kuidas teenida, võite te soovitada üht järgmistest
ideedest või mingit muud ideed, mis sobib teie klassi lastele:

• Jutustage või lugege lugu kellelegi endast väiksemale.

• Joonistage pilt oma vanematele või vanavanematele.

• Pange ära mänguasjad, mis teie vend laiali jättis.

• Katke ilma käskimata õhtusöögilaud.

Me oleme õnnelikud, kui me teenime

Arutelu • Kes on õnnelikud, kui me teenime? (Võimalikud vastused: inimesed, keda me
teenime, meie ise ning Taevane Isa ja Jeesus Kristus.)

Rõhutage, et kui me teisi teenime, pole õnnelikud mitte üksnes inimesed, keda
me aitame, vaid ka meie oleme õnnelikud.

• Miks teeb teiste teenimine teid õnnelikuks?

Laul Lugege koos lastega laulu „I Feel My Savior’s Love” neljanda salmi vabatõlget.
(Kui lapsed ei tea neljanda salmi sõnu, lugege see salm ise ette ja laske lastel
kooris järele korrata.)

Kokkuvõte

Kunstiline tegevus Aidake lastel mõelda välja lihtsad teenimisteod, mis nad saavad täna, kas siis
Kirikus või kodus, lõpule viia. Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid
ning laske igal lapsel joonistada pilt teenimisteost, mida ta täna teeb. Laske lastel
näidata ja selgitada üksteisele oma pilte.

Tunnistus Rääkige lastele ajast, mil teid õnnistati kellegi teise teenimise kaudu. Tunnistage,
et tõeline õnn tuleb teiste teenimisest.

Innustage lapsi otsima viise, kuidas nad saaksid sel nädalal teisi teenida. Soovi korral
paluge lastel järgmine kord klassis rääkida oma kogemustest seoses teenimisega.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Tehke varakult korraldusi teenimiseks, mille lapsed saaksid tunni jooksul ühiselt
lõpule viia (jälgige, et seda teenimistegevust sobiks hingamispäeval teha).

210

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 210



Näited:

• Leppige kokku lastetoa õpetajaga, et teie klass laulab lastetoa lastele
Algühingu lemmiklaulu.

• Võtke kaasa vahendid, et lapsed saaksid valmistada tänukaardid Algühingu
muusikajuhile ja klaverimängijale.

• Aidake lastel teha kõik vajalik, et valmistada klassiruum ette järgmiseks
tunniks või algavaks nädalaks, nagu näiteks tahvli kustutamine ja toolide
ärapanemine.

Kui lapsed on teenimise lõpetanud, arutage nendega, mida nad teenimise käi-
gus tundsid. Tuletage neile meelde, et teenimine saab meid õnnelikuks teha.

2. Valmistage iga lapse jaoks kolm väikest paberist südant. Rääkige lastele, et te
tahate luua „Salajase Teenimise Klubi”. Innustage lapsi võtma need südamed
koju kaasa ja tegema oma perekonnaliikmetele salajasi teenimistegusid, jättes
igasse kohta, kus nad teenisid, südame. Näiteks võiksid nad ära teha venna või
õe voodi ja jätta padja peale südame. Paluge lastel järgmisel nädalal rääkida,
mida nad tundsid, kui nad teisi salaja teenisid.

3. Lugege laulu „I’m Trying to Be like Jesus” (Children’s Songbook, lk 78) teise
salmi vabatõlget. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

4. Pange lapsed põrandale väikesesse ringi istuma. Visake oakott või mõni muu
pehme ese õrnalt ühele lapsele ja paluge tal nimetada üks viis, kuidas teisi
teenida. Kui laps on vastanud, võib ta visata oakoti kellelegi teisele ringis
olevale lapsele. Jätkake mängimist, kuni igaühel on olnud vähemalt üks
võimalus nimetada üks teenimisviis.

5. Kui teie piirkonnas on võimalik, näidake siis, kui te räägite lugu Joseph Fielding
Smithist, videokassetilt „The Worth of Souls” (53147) filmi „The Gift” (16 min).

6. Laske lastel arutada või näidelda, mida nad igas järgmises olukorras teeksid,
kui nad püüaksid teisi teenida (vajaduse korral kohandage olukordi, et need
sobiksid teie klassi laste jaoks):

• Sa oled teel jalgpallimat‰ile. Sul on kiire, kuid minnes mööda tänavat
mänguväljaku poole, näed sa vanemat naist toiduainetekotti maha pillamas.

• Sa olid sõbra pool mängimas. Sa oled väga väsinud. Aeda sisenedes näed
sa oma isa aias tööd tegemas.

• Kööki jooma tulles näed sa oma venda lõunasööginõusid pesemas.

• Sa kõnnid koos mõnede sõpradega kodu poole. Sa näed, et koer on naabri
aias prügikasti ümber lükanud ja prügi laiali ajanud. Naaber on ära ja tuleb
koju mõne päeva pärast.

• Sa näed koolis uut tüdrukut ja tutvustad talle ennast. Uus tüdruk küsib sinult,
kus sa lõunat sööd. Sul oli kavas koos sõpradega lõunat süüa.

• Sinu pere valmistub kirikusse minekuks. Sinu isa on juba lahkunud, sest ta
pidi koosolekule minema. Sul on mitu väikest venda ja õde, kes vajavad enda
valmisseadmiseks abi.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et me oleme õnnelikud, kui me andestame teistele,
nagu tegi seda Jeesus Kristus.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Luuka 23:13–34 ja Johannese 18:12–14, 19–24; 19:1–5.

2. Valmistuge lugema laulu „Help Me, Dear Father” (Children’s Songbook, lk 99)
eestikeelset vabatõlget „Aita mind, kallis Isa”.

3. Valmistage järgmiste sõnadega pabeririba:

4. Valmistuge rääkima ajast, mil te andeks andsite ja sellest, mida te seejuures
tundsite.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. VÕ plakat (vt 1. õppetund).
c. Kriit, tahvel ja tahvlilapp.
d. Pilt 2-56, Kohtumõistmine Jeesuse üle; pilt 2-61, Ristilöömine (Kunstitööd

evangeeliumist 230, 62505).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks. Soovi korral laske lastel rääkida oma kogemustest seoses teenimisega.

Me saame teistele andeks anda

Tähelepanu
koondav tegevus

Paluge lastel hoolega kuulata, kui te järgmist olukorda kirjeldate (vajaduse korral
kohandage olukord, et see oleks sobiv teie klassi lastele).

Te kõnnite, süles suur hunnik raamatuid ja ajalehti (või midagi muud). Äkki jook-
seb keegi teile otsa. Te kukute ja pillate maha asjad, mida te kandsite. Teie raa-
matud ja ajalehed on kõik igal pool laiali.

• Kas teiega on kunagi midagi sellist juhtunud?

• Kuidas te end tundsite?

Rääkige lastele, et nüüd kirjeldate te selle olukorra kahte erinevat lõppu.
Paluge neil otsustada, kumb lõpp on parem.

1. lõpp

Te olete kukkumise ja asjade laialipillamise pärast pahane. Kui see, kes teile otsa
jooksis vabandab ja pakub teile abi teie raamatute ja ajalehtede kokkukorjamisel,

„Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”

Ma saan teistele andestada40
õppetund
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ütlete te pahase häälega: „Ei!” ja lükkate ta eemale. Te loodate, et homme näete
te teda paljusid asju kandmas, nii et te saate tema pikali joosta.

2. lõpp

Te olete kukkumise ja asjade laialipillamise pärast pahane. Kui see, kes teile otsa
jooksis, vabandab ja pakub teile abi teie asjade kokkukorjamisel, ütlete te: „Tänan
teid.” Te korjate kahekesi raamatud ja ajalehed kiiresti kokku. Te ütlete talle, et te
teate, et ta ei tahtnud teid pikali joosta ja te mõlemad lähete rõõmsalt edasi.

• Milline lõpp on loole parem?

• Miks on teine lõpp parem kui esimene?

• Kuidas me peaksime käituma, kui keegi teeb midagi, mis meile ei meeldi või
mis meid solvab või pahandab? (Me peaksime neile andeks andma.)

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kellelegi andeks anda tähendab tunda armastust ja lahkust selle ini-
mese vastu, isegi kui nad on teinud midagi, mis meid solvab või pahaseks teeb.
Mõnikord tähendab see seda, et me peame asendama oma pahad tunded selle
inimese vastu lahkusega. Kui me anname teistele andeks, ei taha me neid solva-
ta või neile kätte maksta. Me oleme nende vastu lahked isegi siis, kui nemad pole
meie vastu lahked.

Jeesus Kristus andis teistele andeks

Pühakirja lugu Näidake Piiblit ja rääkige lastele, et te jutustate Piiblist ühe loo, kuidas Jeesus
Kristus andestas neile, kes Talle haiget tegid. Jutustage lugu Kristuse üle kohtu-
mõistmisest ja Tema ristilöömisest, nagu on kirjas Luuka 23:13–34 ja Johannese
18:12–14, 19–24; 19:1–5.

Selgitage, et pärast seda, kui Jeesus ja Tema apostlid olid söönud koos oma vii-
mase õhtueine, läks Jeesus Ketsemani aeda Taevase Isa poole palvetama. Kui
Jeesus palvetamise lõpetas, tulid mõned sõjamehed, sidusid Ta kinni ja viisid Ta
ülempreestri kotta, kus Tema üle kohut mõisteti.

Näidake pilti 2-56, Kohtumõistmine Jeesuse üle.

Juhtige tähelepanu sellele, et kohtumõistmise ajal käitusid sõjamehed Jeesusega
mitmel korral inetult. Nad lõid Teda, peksid Teda, sülitasid Tema peale, surusid
Talle pähe okaskrooni ja mõnitasid Teda. Kuid Jeesus ei saanud pahaseks.

Näidake pilti 2-61, Ristilöömine.

Rääkige lastele, et pärast kohtumõistmist viisid sõjamehed Jeesuse kohta, mida
kutsuti Kolgataks, ja naelutasid Ta ristile. Selgitage, et Jeesus ei olnud pahane
sõjameeste peale selle eest, mis nad Talle tegid. Selle asemel palus Ta Taevasel
Isal sõjameestele andestada.

Pühakirjakoht ja
sõnadega
pabeririba

Laske lastel kuulata, mida ütles Jeesus vahetult enne seda, kui Ta suri. Lugege
valjusti Luuka 23:34 esimene lause.

Asetage välja sõnadega pabeririba ja jätke see ülejäänud tunniks välja. Aidake
lastel korrata Jeesuse lauset koos teiega.

Juhtige tähelepanu sellele, et kuigi sõjamehed olid Jeesuse vastu julmad, andis
Ta neile andeks ja palus Taevasel Isal neile andeks anda.
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Me oleme õnnelikud, kui me teistele andeks anname

Õpetaja ettekanne Tuletage lastele meelde, et kui me oleme Jeesuse Kristuse järgijad, püüame me
teha seda, mida Tema teeks. Jeesus andis alati andeks neile, kes ei olnud Tema
vastu sõbralikud. Ka meie peaksime andma andeks neile, kes ei ole meie vastu
sõbralikud.

Laul Lugege laulu „Help Me, Dear Father” esimese salmi vabatõlget. Paluge lastel
hoolega neid sõnu kuulata. Juhtige tähelepanu sellele, et sõnad on kirjutatud
nagu palve, et aidata meil tunda, kui tähtis on teistele andestada.

Aita mind, kallis Isa, sundimatult andestada
kõigile, kes ei tundu minu vastu sõbralikud olema.
Aita mind iga päev, ma palun Sind, Isa,
aita mul elada nii, et tunda end lähemal, lähemal Sulle.

Laske lastel püsti tõusta ja lugeda koos teiega selle laulu vabatõlget. Innustage
lapsi mõtlema nende sõnade tähendusele, kui nad loevad.

Lugu ja arutelu Jutustage järgnev lugu lapsest, kes teadis, kuidas andeks anda.

Kenneti ema oli palunud tal aia ära koristada. Ta riisus kokku kõik lehed ja oksad,
mis olid aia puudelt ja taimedelt alla kukkunud. Kennet tegi kõvasti tööd ja lõpuks
oli ta kõik lehed ja oksad ühte suurde hunnikusse kokku kogunud. Just siis tuli
mööda tänavat Janno, jooksis hunnikusse ja lõi jalaga lehti ning oksi igasse
suunda laiali. Kogu Kenneti töö oli paari sekundiga hävitatud.

• Mis te arvate, mida Kennet tundis, kui Janno nii tegi?

Kenneti vend nägi, mida Janno tegi. Tema arvas, et Kennet peaks Jannot taga
ajama ja talle lehe- ja oksahunniku laialiajamise eest peksa andma.

• Mida võiks Kennet teha?

Aidake lastel mõelda välja mõned soovitused. Seejärel lõpetage lugu:

Kennet jooksis Jannole järele. Kuid selle asemel, et Jannot lüüa, küsis Kennet
temalt, kas tal on täna veel mõni töö teha. Janno noogutas.

Kennet pakkus end Jannole appi, kui Janno aitab lehed jälle hunnikusse riisuda.
Janno nõustus ja kahel poisil oli koos töötades lõbus.

Arutelu Selgitage, et kui me andestame teistele ja kohtleme neid lahkelt, nagu Kennet
Jannot kohtles, tunneme me end õnnelikuna. Kui me ei anna andeks, oleme me
jätkuvalt solvunud või pahased ja me pole õnnelikud. Me peame teistele andesta-
ma, et me võiksime olla õnnelikud.

Kirjeldage lastele mõningaid olukordi ja arutage, kas selles olukorras olev laps
näitas üles andestust või mitte. Kui kirjeldatav laps ei osanud andestada, küsige
lastelt, mida see laps võiks teha, et andestada ja tunda end õnnelikuna.

Kasutage järgnevaid olukordi või mõelge ise midagi välja.

1. Jaana oli just lõpetanud imeilusa pildi joonistamise, kui tuli tema väike vend ja
kritseldas kõik rasvakriidiga üle. Jaana oli nii pahane, et ta karjus ja lõi oma
venna kätt.

• Kas Jaana oli andestav?

• Mis te arvate, kuidas Jaana ennast tundis?

• Mida võiks Jaana teha, et olla oma venna vastu andestav?
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2. Tiina tuli mänguväljakul Aili juurde ja lükkas ta pikali. Tiina jooksis naerdes
minema. Järgmisel päeval kukkus Tiina kiigelt maha ja lõi oma põlve ära.
Aili jooksis ruttu kohale ja aitas teda.

• Kas Aili oli andestav?

• Mis te arvate, kuidas Aili ennast tundis?

3. Kui Karl ootas, et joogiveekraanist vett juua, pöördus tema ees olev poiss
ümber ja pritsis teda veega. Karli nägu oli üleni märg, kuid ta pöördus vaid ilma
sõnagi lausumata ringi ja kõndis minema. Järgmisel päeval, kui Karl oli vett
joomas, jalutas mööda seesama poiss. Karl oleks võinud poissi pritsida, kuid
ta ei teinud seda.

• Kas Karl oli andestav?

• Mis te arvate, kuidas Karl ennast tundis?

Kokkuvõte

Kordav tegevus Kirjutage tahvlile numbrid 1 kuni 8. Laske lastel kordamööda numbrid maha kus-
tutada ja vastata numbriga vastavuses olevale kordamisküsimusele. Kui teil on
suur klass, võib teil olla vaja küsimusi juurde mõelda.

1. Mida tähendab teistele andeks anda?

2. Kuidas kohtles Jeesus Kristus sõjamehi, kes Ta risti lõid?

3. Mida palus Jeesus Kristus Taevasel Isal nende sõjameestega teha?

4. Mis te arvate, mida tundis Kennet, kui Janno lehehunniku laiali lõi?

5. Kuidas näitas Kennet, et ta Jannole andestas?

6. Mis te arvate, mida Kennet tundis, kui ta Jannole andestas?

7. Mis te arvate, mida tundis Janno, kui Kennet selle asemel, et kättemaksu
otsida, oli tema vastu lahke?

8. Kuidas me ennast tunneme, kui me andestame neile, kes on olnud meie vastu
ebasõbralikud?

VÕ plakat 
ja sõrmus

Asetage välja VÕ plakat. Laske lastel korrata plakatil olevaid sõnu. Aidake lastel
mõista, et kui me anname teistele andeks, nagu Jeesus seda tegi, valime me õige.

Laske lastel vaadata oma VÕ sõrmuseid, kui nad neid kannavad. Rääkige neile, et
nende sõrmused aitavad neil meeles pidada valida õige teistele andestamise läbi.

Tunnistus Tunnistage, et me saame olla õnnelikud, kui me teistele andeks anname ja neid lah-
kelt kohtleme. Rääkige kogemusest, mil te valisite õige ja andsite kellelegi andeks.
Selgitage, mida te tundsite selle inimese vastu, kuna te olite võimeline andestama.

Kui aega jätkub, laske lastel rääkida kogemustest, kui nad on kellelegi andeks
andnud.

Innustage lapsi, et nad püüaksid sellel nädalal eriti teistele andeks anda.
Soovitage lastel oma peredega andestamist arutada.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata lastel teistele andeks anda.
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Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Võtke kaasa suur kott ja mõned kivid. Arutage lastega, kui sageli me oleme
pahased või tahame kätte maksta, kui inimesed meie vastu ebasõbralikud on.
Arutamise ajal pange kivid ükshaaval kotti.

Kui kotis on juba parajalt kive, laske lastel seda kordamööda kanda. Paluge neid,
et nad püüaksid kotti kandes teha käteplaksu või kedagi kallistada. Selgitage, et
kui me oleme teistega pahased halbade asjade pärast, mis nad on meile teinud,
on see nagu kivikoti kandmine. See on meie jaoks raske koorem.

Laske lastel öelda mõned korrad „Ma annan andeks”, kui te kive kotist välja
võtate. Seejärel laske lastel taas kotti kanda. Selgitage, et kui me teistele an-
destame, ei pea me enam kandma seda rasket koormat. Andestades tunneme
me end palju õnnelikumana.

2. Laulge või lugege laulu „Do As I’m Doing” (Children’s Songbook, lk 276) eestikeelset
vabatõlget „Tee nii kuis mina”. Selle laulu sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

Korrake laulu mõned korrad, lastes lastel valida kordamööda tegevusi, mida te-
ha. Tuletage lastele meelde, et kui me kedagi järgime, teeme me seda, mida
nemad teevad. Kui me tahame olla Jeesuse Kristuse järgijad, peaksime me te-
gema, mida Tema teeb, kaasa arvatud neile andestamine, kes ei ole meie vas-
tu sõbralikud.

3. Jutustage lugu Joosepist ja tema vendadest, nagu on kirjas Teise Moosese
raamatu 37. ja 41.–45. peatükis. Soovi korral laske lastel seda lugu näidelda.
Arutage lastega, kuidas Joosep oma vendadele andestas (vt Teine Moosese
raamat 45:1–15).

4. Valmistage iga lapse jaoks koopia õppetunni lõpus olevast pildist. Andke
lastele rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske neil joonistada pildil olevatele
lastele rõõmsad näod. Seejärel laske neil pildid ära värvida. Paluge lastel viia
pildid koju ja panna sinna, kus need meenutaksid neile teistele andeksandmist.

5. Laske lastel teha rollimängu Kenneti loost ja kolmest olukorrast õppetunni
lehekülgedel 214-215 (esimese olukorra puhul laske lastel näidelda seda,
kuidas Jaana oma vennale andeks andis). Või mõelge välja sarnaseid olukordi,
mis sobiksid teie klassi lastele rohkem ja laske lastel neid mängida.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et kuna Jeesus Kristus on üles tõusnud, saab igaüks
üles tõusta.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 27:45–66, 28:1–8; Luuka 24:13–46 ja
Johannese 19:30, 20:11–18. Vaadake samuti „Evangeeliumi alused”
(31129 124), 11. ja 12. peatükk.

2. Lõigake pildiga 2-65, Ülestõusnud Jeesus Kristus (Kunstitööd evangeeliumist
239, 62187), sama suur paberileht kaheksaks tükiks. Nummerdage tükid 1 kuni
8. Katke pilt 2-65 nagu joonisel näidatud, kinnitades paberitükid ettevaatlikult
kirjaklambritega või väikeste kleeplindi tükkidega pildile.

3. Valmistuge laulma esimest salmi laulust „Ta on tõusnud” või lugema selle laulu
sõnu (Kiriku lauluraamat, lk 55) või võtke kaasa selle laulu salvestis.

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väljalõigatud siluettpildid 2-5, stseen ristilöömisest; 2-6, Jeesuse keha

mähkimine; 2-7, haud; 2-8, suur kivi; 2-9, valvurid; 2-10, ingel; 2-11, naine
koos võidega; 2-12, ülestõusnud Jeesus. Järjestage need väljalõigatud
siluettpildid vastavalt nende õppetunnis kasutamise järjekorrale.

c. Pilt 2-2, Imikuga perekond (62307); pilt 2-35, Kristus ja lapsed (Kunstitööd
evangeeliumist 216, 62467); pilt 2-62, Maarja ja ülestõusnud Issand
(Kunstitööd evangeeliumist 233, 62186); pilt 2-63, Emmause teel; pilt 2-64,
Jeesus näitab oma haavu (Kunstitööd evangeeliumist 234, 62503).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te soovite
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Jeesus Kristus tegi meie heaks midagi sellist, mida me ise ei saanud teha

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake pilti 2-2, Imikuga perekond. Laske lastel mõelda selle üle, kui nad tulid
alguses maa peale imikutena.

• Mida teie vanemad (või teised pereliikmed) teie heaks tegid, kui te imik olite,
mida te ise poleks saanud endi jaoks teha?

Jeesus Kristus 
on meie Päästja
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Aidake lastel mõelda asjadele, mida nende vanemad (või teised pereliikmed) nen-
de heaks tegid. Jälgige, et igal lapsel oleks võimalus nimetada vähemalt üks asi.

• Mida teie vanemad (või teised pereliikmed) teevad teie heaks praegu, mida te
ise endi jaoks ei saa teha?

• Miks nad neid asju teie heaks teevad?

Selgitage, et meie vanemad ja teised pereliikmed teevad heameelega meie jaoks
asju, mida me ise endi jaoks teha ei saa, sest nad armastavad meid ja tahavad
meid aidata.

Arutelu Selgitage, et veel keegi armastab meid väga ja oli valmis tegema meie heaks mi-
dagi, mida me ise endi heaks teha ei saa.

Näidake pilti 2-35, Kristus ja lapsed.

• Kes see on, kes meid armastab?

Selgitage, et enne seda kui me tulime siia maa peale, pakkus Jeesus Kristus end
meie Päästjaks. See tähendas, et Ta oli valmis surema ja üles tõusma, nii et me
võiksime taas elada ja pöörduda tagasi meie Isa juurde taevas. Jeesus oli ainu-
kene, kellel oli vägi seda meie heaks teha. Meie ise ei saa seda endi heaks teha.

• Mida tähendab olla üles tõusnud?

Selgitage, et kui me sureme, lahkub meie vaim meie füüsilisest kehast. Kui
Jeesus suri, ühinesid Tema vaim ja Tema füüsiline keha taas ülestõusnud kehaks,
mis elab igavesti. Kuna Jeesus suri ja tõusis üles, tõuseme ka meie üles.

Jeesus Kristus tõusis üles

Õpetaja ettekanne Selgitage, et Jeesuse Kristuse, meie Päästja, ülestõusmine oli niivõrd tähtis
sündmus, et me tähistame igal aastal erilist päeva, mis aitab meil meeles
pidada, mis juhtus.

• Kuidas me seda erilist aega kutsume? (Ülestõusmispühad)

Tuletage lastele meelde, et Ülestõusmispühade ajal õppisid nad Jeesuse Kristuse
ülestõusmisest.

Pühakirja lugu koos
väljalõigatud
siluettpiltidega

Jutustage lugu Jeesuse Kristuse ristilöömisest, matmisest ja ülestõusmisest 
(vt Matteuse 27:45, 57–66; 28:1–6 ja Johannese 19:30). Laske lastel tõsta sobival
ajal üles väljalõigatud siluettpildid.

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-5, stseen ristilöömisest.

Selgitage, et Jeesus pandi ristile millalgi enne keskpäeva. Keskpäeval kadus päi-
ke vaateväljalt ja üle maa laius kolm tundi pimedus (vt Matteuse 27:45). Kristuse
valu oli palju kohutavam, kui meie suudaksime kannatada. Kristus oleks võinud
mitte valida kannatamist ja suremist, kuid Ta oli Taevasele Isale lubanud, et Ta tu-
leb maa peale, et kannatada ja surra meie eest.

Rääkige lastele, et maa värises ja vappus. Need, kes vaatasid pimeduses, kuul-
sid Jeesust hüüdmas: „See on lõpetatud!” (Johannese 19:30) Tema kannatused
olid lõppenud. Ta langetas oma pea ning suri. Tema vaim lahkus Ta kehast.

• Mis te arvate, mida tundsid Jeesuse sõbrad ja jüngrid pärast Tema ristilöömist?

Laske lapsel ristilöömise stseeni väljalõigatud siluettpilt alla lasta.

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-6, Jeesuse keha mähkimine.
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Selgitage, et Jeesuse sõbrad ja jüngrid võtsid Tema keha ettevaatlikult ristilt alla. Nad
mähkisid Tema keha puhtasse linasesse riidetükki, nagu oli neil päevil kombeks.

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-7, haud.

Selgitage, et Päästja sõbrad asetasid Tema keha hauda. Haud on sageli suure
kalju sisse raiutud väike ruum, kuhu saab inimesi matta.

Laske lapsel Jeesuse keha sissemähkimise väljalõigatud siluettpilt alla lasta.

Laske lastel tõsta üles väljalõigatud siluettpildid 2-8, suur kivi, ja 2-9, valvurid.

Rääkige lastele, et suur kivi asetati haua ukse ette ja kivi kõrval seisid valvurid.

• Miks pandi haua ukse ette kivi ja valvurid? (Vt Matteuse 27:62–66.)

Selgitage, et Jeesuse keha oli hauas kolm päeva. Kolmanda päeva, mis oli püha-
päev, varahommikul maa värises ja vappus jälle (vt Matteuse 28:1–2).

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-10, ingel.

Selgitage, et ingel tuli taevast alla ja veeretas kivi haua ukse eest ära.

Laske lapsel suure kivi väljalõigatud siluettpilt alla lasta.

• Mis sai hauda valvanud inimestest? (Vt Matteuse 28:4.)

Laske lapsel väljalõigatud siluettpilt valvuritest alla lasta.

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-11, naine koos võidega.

Selgitage, et selsamal pühapäeva hommikul läksid Maarja Magdaleena, Jeesuse
järgija, ja üks teine naine hauda külastama (vt Matteuse 28:1). Nad tahtsid panna
Jeesuse kehale mõned võided ja rohud (see oli tolle aja komme). Kui nad hauale
lähenesid, nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Haud oli tühi. Jeesuse keha oli
kadunud.

Selgitage, et naised nägid inglit, kes ütles neile, et nad ei kardaks. Lugege valjus-
ti Matteuse 28:5–6, mida ingel naistele ütles.

Laske kõikidel lastel oma väljalõigatud siluettpildid alla lasta. Laske lapsel tõsta
üles väljalõigatud siluettpilt 2-12, ülestõusnud Jeesus.

Selgitage, et kui ingel ütles: „Ta on üles tõusnud,” rääkis ta naistele, et Jeesus
Kristus oli üles tõusnud. Tema vaim oli läinud tagasi Tema kehasse ja ta oli taas elus.

Rääkige lastele, et Jeesuse jüngrid ja sõbrad olid väga rõõmsad, kuuldes et Ta
on jälle elus.

Laul Laske lapsel hoida jätkuvalt üleval väljalõigatud siluettpilti ülestõusnud Jeesusest,
kui teie laulate esimest salmi laulust „Ta on tõusnud” või mängite selle salvestust.
Seejärel laske lapsel väljalõigatud siluettpilt alla lasta.

Ta on tõusnud! Üles tõusnud!
Kuulutage rõõmuga!
Hauakütked purustatud.
Rõõmustagu kogu maa!
Võitu surmast Kristus saan’d,
inimesed vabastan’d.

Jeesus Kristus ilmus Maarja Magdaleenale ja oma jüngritele

Arutelu Näidake pilti 2-62, Maarja ja ülestõusnud Issand.
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Selgitage, et Jeesus Kristus ilmus pärast seda, kui Ta oli üles tõusnud, mõnedele
oma järgijatele. Esimene inimene, kellele Ta ilmus, oli Maarja Magdaleena (vt
Johannese 20:11–18). Maarja oli haua juures nutmas, kui Jeesus tema juurde tuli.

• Mis te arvate, mida tundis Maarja, nähes Jeesust ja teades, et Ta oli jälle elus?

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-63, Emmause teel, ja jutustage Luuka 24:13–46 kirjas olev lugu.

Selgitage, et kaks jüngrit ei tundnud Jeesust ära, kui ta nendega rääkima hakkas.
Jüngrid jutustasid Jeesusele kõigest, mis sel päeval haua juures oli juhtunud. Kui
Jeesus peatus, et nendega õhtust süüa, murdis Ta leiba, õnnistas seda ja andis
jüngritele. Siis mõistsid nad, kes Ta oli. Seejärel kadus Jeesus nende silmist.

• Mis te arvate, mida tundsid jüngrid pärast Jeesuse nägemist?

• Kui teie oleksite olnud üks jüngritest ja oleksite äsja Jeesust näinud, mida te
teeksite?

Selgitage, et kaks jüngrit kiirustasid Jeruusalemma, et rääkida teistele jüngritele,
et nad olid näinud Jeesust. Kui nad olid teistele rääkimas, mis oli juhtunud, ilmus
Jeesus.

Lugege valjusti Luuka 24:36–37. Selgitage, et jüngrid kartsid Jeesust näha,
sest nad arvasid, et Ta on vaim.

Näidake pilti 2-64, Jeesus näitab oma haavu.

Selgitage, et Jeesus tahtis, et jüngrid puudutaksid Tema keha, et nad teaksid,
et Ta oli üles tõusnud. Lugege valjusti Luuka 24:39–40.

Rääkige lastele, et Jeesus palus ka süüa. Ta sõi, et näidata jüngritele, et Tema
füüsiline luust ja lihast keha on taas ühinenud Tema vaimuga ülestõusnud kehaks
(vt Luuka 24:41–43).

Kuna Jeesus Kristus tõusis üles, tõuseme meie üles

Õpetaja ettekanne Rääkige lastele, et Jeesus Kristus, meie Päästja, lubas, et kõik inimesed võivad
pärast surma taas elada. Igaüks meist tõuseb üles, just nagu Jeesus seda tegi,
ja saab imelise ülestõusnud keha nagu Temal. Kuna Ta meid armastab, tegi
Jeesus selle võimalikuks.

Tegevus Näidake kaheksa paberitükiga kaetud pilti. Selgitage, et paberite taha on peide-
tud eriline pilt. Laske lastel valida kordamööda üks number 1 kuni 8. Esitage
numbrile vastav küsimus ja laske klassil vastata (vajaduse korral aidake lapsi).
Kui klass on küsimusele vastanud, laske lapsel vastav paberitükk ära võtta, pal-
jastades osa pildist.

Kasutage selleks tegevuseks järgnevaid küsimusi (või mõelge ise midagi välja).

1. Kes tõusevad üles? (Kõik)

2. Mida tähendab olla üles tõusnud? (Elada taas; meie keha ja vaim ühinevad
peale surma taas.)

3. Mida mõtles ingel, kui ta ütles: „Ta on üles tõusnud”? (Jeesus Kristus oli üles
tõusnud.)

4. Nimetage mõned asjad, mida Jeesus Kristus tegi pärast seda, kui Ta oli üles
tõusnud. (Ta kõndis, rääkis, sõi, ilmus Maarja Magdaleenale ja oma jüngritele,
lasi jüngritel katsuda oma käsi ja jalgu.)

5. Kes on meie Päästja? (Jeesus Kristus)
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6. Kellele ilmus Jeesus Kristus pärast seda, kui Ta oli üles tõusnud? (Maarja
Magdaleenale ja paljudele oma jüngritele)

7. Kas Jeesus Kristus elab praegu? (Jah, taevas koos Taevase Isaga)

8. Miks oli Jeesus valmis meie eest surema ja üles tõusma? (Sest Ta armastab
meid ja tahab, et meil oleks võimalus elada taas koos Tema ja Taevase Isaga.)

Kui kogu pilt on lahti võetud, selgitage, et see on maal ülestõusnud Jeesusest
Kristusest. Kui me seda pilti näeme, tuleb meile meelde, et kuna Jeesus tõusis
üles, tõuseme me kõik üles.

Kokkuvõte

Tunnistus Rääkige oma armastusest Jeesuse Kristuse vastu ja tunnistage Temast ja Tema
ülestõusmisest. Tuletage lastele meelde, et uudis „Ta on üles tõusnud” on kõigi
jaoks hea uudis.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage sel lapsel tänada Taevast Isa oma
Poja, Jeesuse Kristuse, saatmise eest, kes tegi meile võimalikuks elada taas pä-
rast surma.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Korrake käe ja kinda esemelist õppetundi 3. õppetunnist (vt lehekülg 13).
Jätkake seda võrdkuju selgitades, et suremine on nagu käe kinda seest
äravõtmine. Keha (kinnas) ei saa liikuda, kuid vaim (käsi) on endiselt elus.
Ülestõusmisel vaim ja keha ühendatakse taas ja mõlemad on taas elus.

2. Laske lastel püsti tõusta ja korrata koos teiega kolmandat usuartiklit. Selgitage,
et kuna Jeesus Kristus suri ja tõusis üles, tõuseme ka meie üles ning kui me
peame käske, on meil võimalus elada ühel päeval taas koos Jeesuse ja
Taevase Isaga. Soovi korral aidake lastel see usuartikkel pähe õppida.

3. Lugege laulu „Did Jesus Really Live Again?” (Children’s Songbook, lk 64)
eestikeelset vabatõlget. Aidake lastel teha alljärgnevaid liigutusi:

Kas Jeesus tõesti elas taas (siruta käed välja peopesad ülespoole)?
Jah, kui saabus kolmas päev (hoia püsti kolme sõrme),
Ta ärkas ja lahkus hauast (kõnni kohapeal),
Ta hüüdis Maarja nime (pane käed suu ümber torru).

Kas Jeesus tuli nende juurde, keda Ta armastas (pane käed südame kohale)?
Jah, inimesed puudutasid Tema jalgu (kummardu ja puuduta jalgu),
ja Ta sõi tõesti
kala ja meekärge (imiteeri söömist).

Ja Tema kätel olid naelajäljed (osuta käele)
ja odahaav Tema külje sees (osuta küljele).
Kas Jeesus tõesti elas taas
pärast seda, kui Ta suri (siruta käed, peopesad ülespoole)?
Jah! Ja sama teen ka mina (nooguta pead)!

4. Algühingu juhataja heakskiidul paluge ühel koguduse liikmel tulla tundi ja
rääkida oma armastusest Päästja vastu ja tunnistada ülestõusmisest.
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5. Paluge lastel sulgeda oma silmad ja ette kujutada, et nad on pimedad. Selgitage,
et kui me oleme üles tõusnud, ei ole enam pimedust ega ühtki teist puuet. Meie
kehad on täiuslikud. Igaüks on võimeline nägema, kuulma ja jooksma; kellelgi
pole mingeid füüsilisi probleeme. Keegi ei jää haigeks. Paluge lastel silmad
avada ja rääkida, kui imeline on omada täiuslikku, tervet keha.
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Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on sama
kirik, mille Kristus organiseeris, kui Ta oli maa peal.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Õpetus ja Lepingud 115:4. Vaadake ka „Evangeeliumi
alused” (31129 124), 18. ja 19. peatükk.

2. Valmistuge lugema laulu „Tell Me the Stories of Jesus” (Children’s Songbook,
lk 57) eestikeelset vabatõlget „Jutusta mulle lugusid Jeesusest” ja laulu „The
Church of Jesus Christ” (Children’s Songbook, lk 77) vabatõlget „Jeesuse
Kristuse Kirik”.

3. Uurige õppetunni lõpus olevat maailmakaarti ja leidke mõned lastele
teadaolevad kohad, kaasa arvatud teie oma riik või maa.

4. Tahvlile, seinale või põrandale õppetunni jooksul välja asetatavad pildid peaksid
olema järgmises järjekorras:

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel ning Õpetus ja Lepingud.
b. Kleeplint või muu kinnitusvahend (valikuline).
c. Pilt 2-3, Jeesus Kristus (Kunstitööd evangeeliumist 240, 62572); pilt 2-19,

Ristija Johannes ristib Jeesust (Kunstitööd evangeeliumist 208, 62133); pilt 2-
20, Poiss saab ristitud (62018); pilt 2-37, Mäejutlus (Kunstitööd
evangeeliumist 212, 62166); pilt 2-38, Esimene nägemus (Kunstitööd
evangeeliumist 403, 62470); pilt 2-66, Kristus asetab ametisse apostlid
(Kunstitööd evangeeliumist 211, 62557); pilt 2-67, Jeesus õnnistamas
esimest sakramenti; pilt 2-68, Melkisedeki Preesterluse taastamine

Jeesuse Kristuse Kirik 
on maa peal
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(Kunstitööd evangeeliumist 408, 62371); pilt 2-69, Laps võtmas sakramenti;
pilt 2-70, Lapsed üle kogu maailma.

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te soovite
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku pühal maal

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele õppetunni lõpus olevat maailmakaarti.

• Mis see on? (Kaart)

Arutage lühidalt, mis on kaardid ja milleks neid kasutatakse. Näidake lastele kaar-
di pealt, kus nad elavad. Juhtige tähelepanu mõnedele teistele kohtadele, mida
lapsed võivad teada, nagu näiteks kust keegi misjonär pärit on või kus teenib või
kust kolis kogudusse uus perekond.

Selgitage, et sellel kaardil on piirkond, mida sageli kutsutakse pühaks maaks.
Näidake seda piirkonda. Selgitage, et see on koht, kus Jeesus Kristus kasvas
üles, õpetas inimestele evangeeliumi ja organiseeris oma Kiriku. Tuletage lastele
meelde, et sel aastal on nad õppinud Algühingus palju asju Jeesusest ja Tema
õpetustest inimestele pühal maal.

Õpetaja ettekanne Näidake Piiblit ja avage see Uue Testamendi kohalt. Tuletage lastele meelde, et
see pühakirja raamat sisaldab lugusid Jeesusest Kristusest ja inimestest pühal
maal. Me võime lugeda Uuest Testamendist sellest, kuidas Jeesus organiseeris
pühal maal oma Kiriku.

Tegevus piltidega Rääkige lastele, et te arutate mõningaid asju Jeesuse Kristuse Kirikust, nii nagu
Ta selle pühal maal organiseeris, kui Ta maa peal oli. (Soovi korral võite te juhtida
tähelepanu sellele, et Jeesus organiseeris oma Kiriku samal viisil nefilaste hulgas
Ameerikas, kui Ta külastas neid pärast oma ristilöömist.)

Näidake pilti 2-37, Mäejutlus, ja laske ühel lapsel see panna tahvli ülemisse vasa-
kusse nurka, seinale või klassi ette põrandale.

• Mida sellel pildil kujutatakse? (Jeesust Kristust inimesi õpetamas.)

• Millised on mõned Jeesuse õpetused, mida te mäletate?

Selgitage, et Jeesus armastas inimesi, keda Ta õpetas, ja Ta tahtis, et nad teaksid
evangeeliumi, asju, mida Taevane Isa tahtis, et nad teeksid. Üks põhjus, miks
Jeesus oma Kiriku organiseeris, oli aidata inimestel õppida evangeeliumi.
Selgitage, et organiseerima tähendab korrapärasel viisil kokku koguma.

• Miks tahtis Jeesus, et inimestel oleks evangeelium? (Ta armastas neid ja tahtis,
et nad teaksid, kuidas elada taas koos Taevase Isaga.)

Näidake pilti 2-19, Ristija Johannes ristib Jeesust, ja laske ühel lapsel see panna
Mäejutluse pildi alla.

Paluge lastel teile rääkida, mida nad selle pildi kohta teavad? Selgitage, et
Jeesus seadis eeskuju, kuidas me peaksime saama ristitud. Ristimine vee alla
kastmise läbi kellegi poolt, kellel on preesterlus, on tähtis osa Jeesuse Kirikust.

225

34484_124_c4_lsn24-46.qxd  01-20-2006  8:41 AM  Page 225



Näidake pilti 2-66, Kristus asetab ametisse apostlid, ja laske ühel lapsel panna
see ristimispildi alla.

Selgitage, et Jeesus Kristus valis kaksteist meest aitamaks juhtida Tema Kirikut
(kõiki mehi pole pildil näha). Neid mehi kutsuti apostliteks. Jeesus andis neile
preesterluse, et aidata neil juhtida Tema Kirikut ja teenida inimesi.

Näidake pilti 2-67, Jeesus õnnistamas esimest sakramenti, ja laske ühel lapsel
panna see apostlite pildi alla.

Paluge lastel teile rääkida, mida nad selle pildi kohta teavad. Tuletage lastele
meelde, et Jeesus Kristus andis inimestele sakramenti, et aidata neil Teda
meeles pidada.

Näidake pilti 2-3, Jeesus Kristus, ja laske ühel lapsel panna see esimese sakra-
mendi pildi alla.

Rääkige lastele, et Jeesus tahtis, et kõik teaksid, et õige kirik on Jeesuse
Kristuse Kirik.

Laul Laske lastel püsti tõusta ja lugeda koos teiega laulu „Tell Me the Stories of Jesus”
esimese salmi vabatõlget.

Jutusta mulle lugusid Jeesusest, mida mulle meeldib kuulata,
asjadest, millest ma paluksin Tal endale jutustada, kui Ta oleks siin.
Stseene teeäärest, juttusid merest,
lugusid Jeesusest jutusta mul’.

Jeesus Kristus organiseeris oma Kiriku meie jaoks

Õpetaja ettekanne Selgitage, et pärast Kristuse surma juhtisid Kirikut apostlid. Ometi hakkasid pä-
rast apostlite surma inimesed Jeesust ja apostleid unustama. Nad ei kuuletunud
käskudele ega järginud enam Jeesuse õpetusi. Varsti polnud Jeesuse Kristuse
Kirikut enam maa peal. Möödus sadu aastaid ja oli olemas palju erinevaid kiri-
kuid, kuid üheski neist polnud õiget preesterlust.

Rääkige lastele, et Taevane Isa ja Jeesus armastasid endiselt kõiki inimesi maa
peal. Nad tahtsid, et Jeesuse Kristuse Kirik oleks taas maa peal, nii et inimesed
saaksid õppida evangeeliumi.

Kaart Asetage taas välja maailmakaart ja rääkige lastele, et 1820. aastal ilmusid
Taevane Isa ja Jeesus Kristus Joseph Smithile, kes elas Ameerika Ühendriikides
New Yorgi osariigis. Näidake lastele, kus New York kaardil asub.

Tegevus piltidega Näidake pilti 2-38, Esimene nägemus, ja laske ühel lapsel panna see Mäejutluse
pildi kõrvale.

Paluge lastel teile rääkida, mida nad selle pildi kohta teavad. Selgitage, et Jeesus
käskis Joseph Smithil organiseerida Jeesuse Kristuse Kirik, nii nagu Jeesus ise
oli selle organiseerinud, kui Ta maa peal oli.

Näidake Õpetuse ja Lepingute raamatut (või kui teil on Mormoni Raamat, Õpetus ja
Lepingud ning Kallihinnaline Pärl ühtede kaante vahel, näidake sealt Õpetuse ja
Lepingute raamatu tiitellehte). Juhtige tähelepanu sellele, et nii nagu Uus Testament
sisaldab Jeesuse õpetusi, kui Ta oli maa peal, sisaldab Õpetus ja Lepingud õpetu-
si, mida Jeesus on andnud Joseph Smithile ja teistele prohvetitele meie päevil.

Näidake pilti 2-20, Poiss saab ristitud, ja laske ühel lapsel panna see Jeesuse
ristimise pildi kõrvale.
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Paluge lastel teile rääkida, mida nad selle pildi kohta teavad. Juhtige tähelepanu
sellele, et laps saab ristitud vee alla kastmise kaudu (olles üleni vee all) kellegi
poolt, kellel on preesterlus, just nii nagu Jeesus sai ristitud.

Näidake pilti 2-68, Melkisedeki Preesterluse taastamine, ja laske ühel lapsel pan-
na see pildi kõrvale, kus Jeesus asetab ametisse apostlid.

Näidake Melkisedeki Preesterluse taastamise pildil Peetrust, Jakoobust ja
Johannest. Selgitage, et Peetrus, Jakoobus ja Johannes olid kolm algset
apostlit, kellele Jeesus Kristus preesterluse andis. Rääkige lastele, et Jeesus lasi
Peetrusel, Jakoobusel ja Johannesel tagasi maa peale tulla ja anda preesterlus
Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle. Jeesus teadis, et me vajame preesterlust
samamoodi, nagu Tema Kiriku algupärased liikmed seda vajasid.

Näidake pilti 2-69, Laps võtmas sakramenti, ja laske see ühel lapsel panna pildi
kõrvale, millel Jeesus õnnistab esimest sakramenti.

• Mida sellel pildil kujutatakse?

• Miks me sakramenti võtame?

Juhtige tähelepanu sellele, et Jeesus Kristus on andnud meile sakramendi samal
põhjusel, miks Ta andis selle apostlitele pühal maal — et aidata Teda meeles pidada.

Liigutage pilti 2-3, Jeesus Kristus, nii et see oleks kahe pildirea vahel.

Selgitage, et samamoodi nagu olid Tema järgijad pühal maal, oleme me Jeesuse
Kristuse Kiriku liikmed.

Pühakiri • Mis on Jeesuse Kristuse Kiriku nimeks tänapäeval?

Lugege valjusti Õpetus ja Lepingud 115:4. Selgitage, et „viimse aja” tähendab
aega, mil me praegu elame ja „pühad” on inimesed, kes kuuletuvad Jeesuse
õpetustele.

Laske lastel püsti tõusta ja öelda mõned korrad kooris: „Ma kuulun Viimse Aja
Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse.”

Õpetaja ettekanne Võrrelge lühidalt kahte pildirida, rõhutades, et Jeesuse Kirik on tänapäeval sama-
sugune, kui see oli pühal maal. Jeesus on andnud meile oma õpetused, sama-
moodi nagu Ta andis need inimestele pühal maal.

Kaart Näidake uuesti maailmakaarti. Näidake taas püha maad ja selgitage, et kui
Jeesus oli maa peal, elas enamik Tema Kiriku liikmeid pühal maal.

• Kus elavad Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed tänapäeval?

Õpetaja ettekanne Näidake pilti 2-70, Lapsed üle kogu maailma, ja selgitage, et Viimse Aja Pühade
Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed elavad üle kogu maailma. Juhtige tähelepanu sel-
lele, et pildil olevad lapsed on pärit paljudest erinevatest maadest. Selgitage, et
Jeesus tahtis, et kõik inimesed, mitte üksnes ühe või kahe maa inimesed, õpiksid
Tema õpetusi ja kuuluksid Tema Kirikusse.

Laul Lugege laulu „The Church of Jesus Christ” vabatõlget „Jeesuse Kristuse Kirik”.

Kuulun Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikusse ma.
Ma tean, kes ma olen. Ma tean Jumala plaani.
Usus järgin Teda ma.
Ma usun Päästjasse, Jeesusesse Kristusesse.
Tema nime austan ma.
Ma teen, mis õige, Tema valgust järgin ma.
Ma kuulutan Tema tõde.
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Kokkuvõte

Memoriin Korjake tahvlilt, laualt või põrandalt kokku kõik pildid peale pildi 2-3, Jeesus
Kristus. Segage pildid segamini ja pange need, pilt allpool (või väiksemate laste
jaoks pilt ülalpool), põrandale kahte veergu.

Rääkige lastele, et selle mängu mõte on pildid kokku sobitada. Laske igal lapsel
pöörata ükshaaval ümber kaks pilti. Kui pildid sobivad kokku (näiteks, pilt Jeesuse
ristimisest sobib kokku pildiga poisi ristimisest), laske lapsel rääkida, millist osa
Jeesuse Kristuse Kirikust need pildid väljendavad. Kui pildid kokku ei sobi, laske
lapsel need, pilt allpool, samasse kohta tagasi panna. (Kui te arvate, et lapsi viivad
segadusse piltide tagaküljel olevad pildid, katke piltide tagaküljed tühjade paberi-
tega kinni).

Jätkake, kuni kõik neli kokkusobivat paari on leitud. Kui teil on suur klass, võite te
soovi korral pildid taas ära segada ja mängu korrata, nii et igaühel oleks võimalus
kokkusobivat paari leida.

Tunnistus Tunnistage, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on sama kirik, mille Jeesus
organiseeris, kui Ta oli maa peal. Rääkige lastele oma tunnetest täna tunnis juttu ol-
nud evangeeliumi aspektide (ristimine, preesterlus või sakrament) suhtes.

Innustage lapsi rääkima oma peredele sellest, mida nad täna õppisid. Soovi kor-
ral küsige mõned küsimused, mis aitavad lastel kiirelt üle korrata õppetunnis õpe-
tatud põhimõtted.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps tänaks Taevast Isa
Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku eest.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Aidake lastel õppida pähe esimene pool kuuendast usuartiklist: „Me usume
samasse organisatsiooni, mis oli algkirikus.” Selgitage, et „algkirik” tähendab
kirikut pühal maal sel ajal kui Jeesus oli maa peal.

2. Andke lastele paber ja rasvakriidid või värvipliiatsid ning laske neil joonistada
pilt endast Kiriku juures või hoone juures, kus nad Kirikus käivad. Aidake lastel
mõista, et Kirik on midagi rohkemat kui üksnes hoone. See on organisatsioon,
mis aitab meile õpetada, kuidas elada, nii et me võiksime ühel päeval pöörduda
tagasi elama koos Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega.
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Eesmärk Aidata igas lapses tekitada soovi valmistuda Jeesuse Kristuse Teiseks tulemiseks
Jeesuse õpetuste järgimise kaudu.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 24:36, Luuka 24:50–53 ja Apostlite teod 1:3,
9–11. Vaadake samuti „Evangeeliumi alused” (31129 124), 33. peatükk.

2. Tehke koopia käsiraamatu viimastel lehekülgedel olevast mängulauast „Jeesuse
tulekuks valmistumine” (kui koopiat pole võimalik teha, tõmmake lehed ettevaatlikult
käsiraamatust välja). Liimige mängulaud papile või paksule paberile. Hoidke see
mängulaud alles, et seda tulevikus teiste klassidega kasutada.

Kui teie klass on suur, võite soovi korral teha mängust kaks koopiat, nii et kaks
gruppi saab üheaegselt mängida. Paluge Algühingu juhil või ühe lapse vane-
mal tulla tundi, et jälgida teist mängu.

3. Lõigake mängu jaoks kaksteist väikest paberitükki. Kirjutage igale paberitükile
number, kasutades numbreid 1 kuni 6 kaks korda. Murdke paberid kokku ja
pange hoidikusse.

4. Valmistuge rääkima ajast, mil keegi teie lähedastest läks veidikeseks ajaks ära.
Planeerige rääkida sellest, kuidas te seda inimest taga igatsesite ja kuidas te
valmistusite tema tagasitulekuks.

5. Valmistuge lugema laulu „When He Comes Again” (Children’s Songbook, lk 82)
teise salmi eestikeelset vabatõlget „Kui Ta tuleb taas”.

6. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Iga lapse jaoks üks väike ese, näiteks nööp või kivi. Neid esemeid

kasutatakse mängunuppudena; iga ese peab olema erinev (värvilt, kujult või
suuruselt), nii et lapsed tunneksid oma nupud ära.

c. Pilt 2-62, Maarja ja ülestõusnud Issand (Kunstitööd evangeeliumist 233,
62186); pilt 2-64, Jeesus näitab oma haavu (Kunstitööd evangeeliumist 234,
62503); pilt 2-65, Ülestõusnud Jeesus Kristus (Kunstitööd evangeeliumist
239, 62187); pilt 2-71, Jeesuse taevaminek (Kunstitööd evangeeliumist 236,
62497).

7. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te soovite
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Me valmistume meie lähedaste tagasitulekuks

Tähelepanu
koondav tegevus

Rääkige ajast, mil keegi teie lähedastest läks veidikeseks ajaks ära. Selgitage,
mida te tundsite, kui ta lahkus, ja kui innukas te olite tema tagasituleku eel.

Jeesus Kristus tuleb taas43
õppetund
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Rääkige mingist ettevalmistusest, mida te tegite teie lähedase kojutulemise
puhul, ja mida te tundsite, kui seda inimest taas nägite.

Aidake lastel mõelda ajast, mil keegi, keda nad armastavad, läks veidikeseks
ajaks ära. Võimalused on järgmised: kui lapsevanem läks reisile, kui ema läks
haiglasse sünnitama või kui vennad-õed või keegi teine suguvõsast läks misjoni-
le. Arutage lastega, millised tunded neil olid, kui need inimesed lahkusid ja kui
nad tagasi tulid. Rõhutage, et me igatseme oma lähedaste järgi, kui nad ära lähe-
vad, ja me rõõmustame, kui nad koju tulevad. Laske lastel rääkida mingist ette-
valmistusest, mida nemad ja nende pere selle inimese kojusaabumise puhul
tegid, nagu näiteks maja koristamine ja kaunistamine, eriliste toitude valmistami-
ne või eriliste riiete kandmine.

Jeesus Kristus tuleb uuesti

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kui Jeesus Kristus elas maa peal, olid Tal sõbrad, kes Teda väga ar-
mastasid. Need sõbrad järgisid Teda ja kuulasid Tema õpetusi. Kuna nad tegid,
mida Ta õpetas, et nad teeksid, kutsuti neid Tema jüngriteks.

Selgitage, et Jeesus armastas oma jüngreid. Ta aitas neil õppida, mida nad pea-
vad tegema, et elada taas koos Tema ja Taevase Isaga. Ta aitas neil mõista erine-
vust õige ja vale vahel, nii et nad võiksid valida õige.

Pildi arutelu Näidake pilti 2-62, Maarja ja ülestõusnud Issand, ja pilti 2-64, Jeesus näitab oma
haavu. Tuletage lastele meelde, et mõned nädalad tagasi (41. õppetund) õppisid
nad, kuidas Jeesus külastas oma jüngreid pärast seda, kui Ta oli üles tõusnud.
Laske lastel rääkida mõni hetk nendest piltidest.

Selgitage, et Jeesus külastas ja õpetas oma jüngreid nelikümmend päeva pärast
seda, kui Ta oli üles tõusnud (vt Apostlite teod 1:3). Ta tahtis olla kindel, et nad
teavad, et Ta on jälle elus ja mõistaksid Tema õpetusi. Jeesus tahtis, et Tema
jüngrid kuuletuksid Tema õpetustele, isegi kui Ta ei ole enam koos nendega.

Pühakirja lugu Näidake pilti 2-71, Jeesuse taevaminek. Jutustage oma sõnadega lugu Kristuse
taevaminekust, nagu on kirjeldatud Luuka 24:50–53 ja Apostlite teod 1:9–11.
Rõhutage järgmisi punkte:

1. Jeesus andis jüngritele õnnistuse.

2. Jeesus lahkus oma jüngritest ja tõusis üles pilve sisse, et ühineda Taevase
Isaga taevas.

3. Jüngrid seisid ja vaatasid, kuni Jeesus kadus.

Rääkige lastele, et kui jüngrid seisid, vaadates taeva poole, ilmusid nende kõrvale
kaks valgesse riietatud inglit.

Lugege valjusti, mida inglid Apostlite teod 1:11 jüngritele ütlesid (alustades sõna-
dest „Miks te seisate”).

Selgitage, et inglid rääkisid jüngritele, et Jeesus Kristus tuleb ühel päeval maa
peale tagasi samal kombel, nagu Ta lahkus. Rääkige lastele, et me viitame sellele
kui Teisele tulemisele.

Juhtige tähelepanu sellele, et me ei tea täpselt, millal Jeesus uuesti tuleb. Täpset
aega teab üksnes Taevane Isa (vt Matteuse 24:36). Kuid me teame, et ühel päe-
val tuleb Jeesus tagasi maa peale elama.

Arutelu Näidake pilti 2-65, Ülestõusnud Jeesus Kristus.
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Selgitage, et kui Jeesus tuleb uuesti, elab Ta maa inimeste hulgas. Kõik teavad
siis, et Ta on Jeesus Kristus, meie Päästja ja nad kummardavad Teda.

• Kas te tahaksite olla siin, kui Jeesus uuesti tuleb? Miks?

Arutage lastega, kui imeline saab olema maa peal, kui Jeesus uuesti tuleb.
Inimesed saavad Jeesust näha, kõndida ja rääkida Temaga ja lasta Tal panna
oma armastavad käed nende ümber. Juhtige tähelepanu sellele, et kui Jeesus tu-
leb, on kõik sõbrad. Siis pole kurje inimesi. Meil pole vaja uksi lukku panna, sest
kõikidel on kõik turvaline. Pole haigusi, mis põhjustavad meie haigestumist ja va-
lu, ning kõik loomad on meiega ja üksteisega sõbrad.

Kordav tegevus Küsige lastelt Teise tulemise kohta järgnevaid küsimusi. Laske neil püsti tõusta,
kui nad teavad küsimuse vastust. Kui vähemalt mõned lapsed püsti seisavad, pa-
luge ühel neist küsimusele vastata. Kui keegi püsti ei tõuse või kui lapsed paista-
vad olevat segaduses või pole vastustes kindlad, võtke aega, et informatsioon
taas üle korrata.

• Mitu päeva külastas Jeesus Kristus oma jüngreid pärast seda, kui Ta oli üles
tõusnud? (Nelikümmend)

• Kes teab, millal Jeesus uuesti tuleb? (Üksnes Taevane Isa. Mitte keegi maa
peal.)

• Kas peale Jeesuse uut tulemist on sõdu või võitlusi? (Ei. Kõik on maa peal
sõbrad.)

• Mis juhtub Jeesuse uuesti tulles inimestega, kes on haiged või kellel on puue?
(Nad saavad terveks. Kui Jeesus tuleb tagasi maa peale, pole enam haigusi
ega valu.)

• Millised on loomad, kui Jeesus uuesti tuleb? (Nad on kõik meie vastu ja
üksteisega sõbralikud.)

Me saame valmistuda Jeesuse Kristuse Teiseks tulemiseks

Õpetaja ettekanne Tuletage lastele meelde ettevalmistusi, mis nad tegid, kui nende lähedased koju ta-
gasi tulid. Selgitage, et me peame samuti valmistuma Jeesuse Kristuse tagasitule-
kuks maa peale. Me saame valmistuda, õppides Jeesuse õpetusi ja neid järgides.

Juhtige tähelepanu sellele, et kui me oleme ette valmistunud, oleme me Päästjat
nähes rõõmsad. Ta tahab, et igaüks elaks taas koos Temaga, kuid ainult need,
kes järgivad Tema õpetusi ja valivad õige, saavad seda teha. Jeesus aitas oma
jüngritel õppida, mida nad pidid tegema, et elada taas koos Temaga, ja Ta on
andnud ka meile õpetused, mis aitavad meil olla valmis, kui Ta uuesti tuleb.

Laul Lugege laulu „When He Comes Again” teise salmi vabatõlget. Aidake lastel teha
soovitatud liigutusi:

Ma mõtisklen, kui Ta tuleb taas,
kas ma olen selleks valmis (aseta sõrm templile),
et vaadata Tema armastavasse näkku
ja ühineda Temaga palves (pane käed kokku nagu palvetades)?
Ma püüan iga päev teha Tema tahet
ja lasta oma valgusel särada nii (hoia käsi pea kohal ringis),
et need, kes mind näevad, otsiksid
suurimat jumalikku valgust (hoia kätt silmade kohal varjuks).
Kui see õnnistatud päev kätte jõuab,
armastab Ta mind ja ütleb (kallista iseennast):
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„Sa oled mind hästi teeninud, mu väike laps,
tule mu käte vahele.” (siruta käed välja)

(© 1952, 1980 Mirla Greenwood Thayne. Kasutatud autori loal.)

Mäng Juhtige tähelepanu sellele, et Jeesuse Teiseks tulemiseks valmistumine ei ole sel-
line asi, mida me saame teha ühe päevaga. Me peame valmistuma kogu elu, jär-
gides Jeesuse õpetusi.

Näidake lastele mängu „Jeesuse tulekuks valmistumine” mängulauda. Rääkige
neile, et see mäng tuletab neile meelde mõningaid asju, mida nad saavad teha,
et valmistuda elama koos Jeesusega.

Näidake, kuidas mängus kirjeldatakse häid asju, mida me saame Jeesuse järgi-
miseks teha. Need asjad juhivad piirkonna poole, kuhu on kirjutatud „Jeesuse tu-
lekuks valmistumine”. Juhtige tähelepanu sellele, et mäng näitab ka valesid asju,
mida me võime ehk teha. Need asjad juhivad piirkonna poole, kuhu on kirjutatud
„Jeesuse tulekuks mittevalmistumine”.

Andke igale lapsele väike ese, mida mängunupuks kasutada. Seejärel selgitage
järgnevaid reegleid:

1. Mängu eesmärgiks on jõuda noolelt sõnaga „Start” piirkonda, kuhu on
kirjutatud „Jeesuse tulekuks valmistumine”.

2. Tegutsege kordamööda.

3. Kui on teie kord, valige hoidikust üks paberitükk ja liigutage oma nuppu paberil
näidatud numbriga vastavuses oleva kohtade arvu võrra edasi. Seejärel murdke
paber uuesti kokku ja pange hoidikusse tagasi.

4. Ruudul peatudes loete teie või teie õpetaja valjusti ette, mis on ruudule
kirjutatud. Rääkige midagi, mida te saate selle õpetuse järgimiseks teha, või
selgitage, miks on tähtis ruudul kirjeldatud asja teha. Kui te peatute ruudul, kus
kirjeldatakse valet asja, selgitage, mida te peaksite tegema selle asemel, mis
on ruudule kirjutatud. Kui te vajate abi, annab õpetaja teile mõned soovitused.

5. Ruudul olev nool näitab, kummale poole te peate järgmine kord liikuma.

Kui laps peatub ruudul, mis näitab liikumist „Jeesuse tulekuks valmistumisest”
eemale, aidake lastel mõista, et kui me teeme valesid asju, ei järgi me Jeesuse
õpetusi, kuid tehes õigeid asju, võime me suunda muuta.

Mängige mängu, kuni igaüks on jõudnud „Jeesuse tulekuks valmistumise” piir-
konda või kuni tunni aeg on peaaegu läbi.

Kokkuvõte

Tunnistus Tunnistage, et Jeesus Kristus tuleb uuesti maa peale, kuigi me ei tea, millal.
Rääkige lastele, kui väga te tahate järgida Jeesuse õpetusi, nii et teil oleks eriline
võimalus Teda näha, kui Ta uuesti tuleb. Väljendage oma soovi, et klassi iga laps
järgiks Jeesuse õpetusi, nii et te kõik võiksite olla Temaga koos.

VÕ sõrmus Laske lastel vaadata oma VÕ sõrmuseid, kui nad neid kannavad. Tuletage lastele
meelde, et nende sõrmused võivad aidata neil pidada meeles valida õige ja järgi-
da Jeesuse õpetusi.

Laske igal lapsel öelda klassile midagi, mida ta algava nädala jooksul teeb, et
valmistuda Jeesuse Teiseks tulemiseks.
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Paluge ühel lapsel teha lõpupalve. Soovitage, et see laps paluks Taevasel Isal
aidata klassiliikmetel valmistuda Jeesuse Kristuse tulemiseks.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Lugege laulu „When He Comes Again” (Children’s Songbook, lk 82) mõlema
salmi vabatõlget. Teise salmi sõnad on trükitud lehekülgedel 232-233.

Ma mõtisklen, kui Ta tuleb taas,
kas laulavad siis sõnumitoojatest inglid?
Kas maa on tuisanud lumest valge
või on maal käes kevad?
Ma mõtisklen, kas üks täht särab
teistest palju heledamalt,
kas päevavalgus kestab kogu öö?
Kas laululinnud lahkuvad oma pesadest?
Ma olen kindel, et Ta kutsub oma väikesed
kokku oma põlve ümber,
sest muistseil päevil ütles Ta:
„Laske neil tulla minu juurde.”

(© 1952, 1980 Mirla Greenwood Thayne. Kasutatud autori loal.)

2. Selgitage, et kümnes usuartikkel räägib Jeesuse Kristuse Teisest tulemisest.
Aidake lastel õppida pähe fraas: „Me usume … et Kristus valitseb isiklikult
maa peal.” Selgitage lastele, mida see fraas tähendab.

3. Näidake lastele õlilampi või lihtsat joonist õlilambist. Selgitage, et Jeesus
õpetas meile Tema tulekuks valmistumise tähtsust loos kümnest neitsist (või
tüdrukust) ja nende lampidest. Jutustage tähendamissõna kümnest neitsist,
nagu on kirjas Matteuse 25:1–13. Selgitage, et õlilambid saavad anda valgust
üksnes siis, kui neis on õli, mida põletada. Rõhutage, et kuna viis rumalat
tüdrukut ei valmistunud ette, ei lubatud neil pulma minna.

Selgitage, et Päästja võrdles pulma oma Teise tulemisega. Oma lampide jaoks
õli hankivad tüdrukuid võib võrrelda meie ettevalmistustega Jeesuse
tulemiseks. Kui me pole ette valmistunud, kui Ta tuleb, ei lubata meil koos
Temaga elada.

Paluge lastel nimetada viise, kuidas nad saavad Jeesuse tulemiseks valmistuda
(võib-olla on vaja, et te annaksite neile mõned soovitused, nagu need, mida
kasutati mängus). Aidake neil mõista, et valides õige, valmistume me Jeesuse
Kristuse Teiseks tulemiseks.

4. Kirjutage iga lapse rinnamärgi peale „Ma valmistun ette Jeesuse Kristuse
Teiseks tulemiseks”. Laske igal lapsel kasutada rasvakriite või värvipliiatseid,
et joonistada märgile pilt, millel ta teeb midagi, et valmistuda ette Jeesuse
tulemiseks. Kinnitage märgid nõelaga igale lapsele rinda või aidake neil panna
iga märgi servas olevast august läbi nöör või lõng, et märgist kaelakee teha.
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Eesmärk Innustada igat last näitama üles austust ja lahkust kõikide elusolendite vastu.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Esimene Moosese raamat 6:11–7:24, Jesaja 11:6–9 ja
Luuka 12:6.

2. Tehke koopia õppetunni lõpus olevatest loomaruutudest (kui koopiat pole
võimalik teha, tõmmake see leht ettevaatlikult käsiraamatust välja). Lõigake
ruudud lahti. Hoidke need ruudud alles, et neid tulevastes tundides kasutada.

3. Valmistuge lugema laulu „All Things Bright and Beautiful” (Children’s Songbook,
lk 231) eestikeelset vabatõlget „Kõik asjad on säravad ja kaunid”.

4. Valmistuge rääkima, kuidas te ise olete näidanud või kuidas te olete näinud
kedagi teist näitamas üles lahkust loomade vastu.

5. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Iga lapse jaoks paber ja rasvakriidid.
c. Pilt 2-72, Noa laev ja loomad (Kunstitööd evangeeliumist 103, 62305); pilt 2-

73, Loomine — elusolendid (Kunstitööd evangeeliumist 100, 62483); pilt 2-
74, Salt Lake’i tabernaakel (Kunstitööd evangeeliumist 503, 62490).

6. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te soovite
kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Loomad on tähtsad

Tähelepanu
koondav tegevus

Segage loomaruudud segamini ja asetage need, pilt allpool, ruudustikuna lauale
või põrandale. Laske lastel kordamööda pöörata ümber kaks ruutu, üks korraga,
ja panna need pildid ülespoole. Kui kaks looma on samasugused, laske lapsel
panna need koos „loomade paraadile” ruudustiku kõrval. Kui kaks looma on eri-
nevad, laske lapsel need ümber pöörates samasse kohta tagasi panna. Jätkake,
kuni kõik loomad on leidnud paarilise ja pandud loomade paraadile.

Küsige lastelt, kas paraadil olevad loomapaarid tuletavad neile meelde ühe loo
Piiblist. Kui lapsed ei tule Noa laeva loo peale, andke neile mõned järgmiste sar-
nased vihjed:

• Issand käskis kellelgi midagi ehitada.

• Loomad tulid paaridena.

• Sadas nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ujutades maa üle.

Ma saan olla armastav
loomade vastu
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Pühakirja lugu Näidake pilti 2-72, Noa laev ja loomad, ning korrake lugu, mis on kirjas Esimeses
Moosese raamatus 6:11–7:24. Selgitage, et Jeesus Kristus tahtis, et loomad
päästetaks üleujutusest. Ta käskis Noal loomad laeva panna ja aitas Noal teada,
kuidas nii paljude erinevate loomade eest hoolitseda.

Jeesus Kristus lõi loomad

Pildi arutelu Asetage välja pilt 2-73, Loomine — elusolendid.

• Milliseid loomi te sellel pildil näete?

• Mis teile nende loomade juures meeldib?

Laske lastel mõned minutid nendest loomadest rääkida.

• Kes lõi need loomad?

Tuletage lastele meelde, et Taevase Isa juhtimise all lõi Jeesus Kristus kõik loomad.

Laul Lugege koos lastega laulu „All Things Bright and Beautiful” refrääni vabatõlget.

Kõik asjad on säravad ja kaunid,
kõik loodu suur ja väike,
kõik asjad on targad ja imelised,
Issand Jumal need loonud on kõik.

Pühakiri Tuletage lastele meelde, et eelmises õppetunnis õppisid nad Jeesuse Kristuse
Teisest tulemisest. Tuletage neile meelde, et kui Jeesus uuesti tuleb, on kõik loo-
mad sõbralikud ja rahulikud. Lugege valjusti Jesaja 11:6–7, et kirjeldada, kuidas
loomad läbi saavad, kui Päästja taas maa peal elab.

Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad kõiki olendeid

Pühakiri Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus tahavad, et iga olend, isegi kõige väik-
sem, oleks õnnelik. Nad peavad igat elusolendit tähtsaks.

Lugege valjusti Luuka 12:6. Selgitage, et see pühakirjakoht räägib meile, et kuigi
varblased on väga väikesed linnud, hoolivad Taevane Isa ja Jeesus Kristus neist
ikkagi.

Lugu Näidake pilti 2-74, Salt Lake’i tabernaakel.

• Kas te olete kunagi vaadanud kirikuhoones, televiisorist või satelliidiülekandena
üldkonverentsi?

Selgitage, et üldkonverents on ülekanne muuhulgas sellest hoonest, mida kutsu-
takse tabernaakliks. Selle tabernaakli Salt Lake Citys ehitasid viimse aja pühade
teerajajad.

Juhtige tähelepanu kõrgele katusele ja paljudele tabernaakli ustele ja jutustage
oma sõnadega järgnev lugu.

Ühel kevadhommikul olid tabernaakli uksed lahti jäetud, et hoonet jahutada.
Väike lind lendas sisse, ilma et keegi oleks seda märganud. Lind oli ikka veel
hoones, kui uksed pandi kinni ja lukustati.

Kui töölised järgmisel hommikul kohale saabusid, et kontserdiks ettevalmistusi teha,
nägid nad lindu ja püüdsid mitme tunni vältel teda välja saada. Nad helistasid erikoo-
lituse saanud inimestele, et püüda lindu pikkade ritvade otsas olevate võrkudega.
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Kui mänedÏer, vend John, kohale jõudis, nägi ta inimesi võrkudega lindu taga
ajamas. Iga kord, kui inimesed jooksid võrkudega hoone ühte otsa, lendas lind
teise otsa. Kõik tabernaakli uksed olid lahti, et lind põgeneks, kuid lind oli liiga
hirmunud, et seda märgata.

Erikoolituse saanud inimesed olid võtnud kaasa haavlipüssid ja nad soovitasid
lind püssidega maha lasta. Vend Johnile see mõte ei meeldinud. Püss võis kah-
justada hoonet või selle sisustust. Mis veelgi tähtsam, ta arvas, et nad ei peaks
lindu tapma. Talle meenus Kiriku kaheteistkümnenda presidendi Spencer W.
Kimballi poolt peetud kõne, et väikesi linde ei lastaks.

Erikoolitatud inimesed soovitasid ka panna välja mürgitatud toitu, et lind seda
sööks. Vend John ei tahtnud ka seda teha. Kuid ta teadis, et lind tuleb kiiresti
välja saada, sest sel õhtul toimus tähtis esinemine.

Vend John pöördus ümber ja ütles lühikese palve: „Taevane Isa, kui see varblane
on Sinu jaoks tähtis, kas Sa palun annaksid meile teada, kuidas teda siit ohutult
välja saada?”

Kui vend John oma palve lõpetas, teadis ta mida teha. Ta käskis töölistel hoones
tuled ära kustutada ja sulgeda kõik uksed peale ühe.

Lind oli istunud oreli peal, kuid kui nad tuled kustutasid ja uksed kinni panid,
lendas ta oreli pealt alla ja otse lahtisest uksest välja. (Vt Ronald D. John, „A
Sparrow in the Tabernacle”, Ensign, juuni 1989, lk 24–25.)

• Kuidas näitas vend John, et ta väiksest linnust hoolis? (Ta palvetas tema eest,
selle asemel et teda maha lasta või ära mürgitada.)

• Kuidas te teate, et Taevane Isa linnust hoolis? (Ta aitas vend Johnil teada,
kuidas lindu tabernaaklist välja saada.)

Me võime olla loomade vastu lahked

Arutelu Selgitage, et Taevane Isa ja Jeesus tahavad, et igaüks meist hooliks loomadest
nii, nagu nemad seda teevad.

Paluge lastel rääkida lemmikloomadest või teistest loomadest, mis neil või nende
perel on. (Kui lastel ei ole kodus loomi, võivad nad rääkida sellest, milliseid loomi
nad endale tahaksid.) Paluge lastel rääkida sellest, kuidas nad aitavad nende loo-
made eest hoolitseda. Laske lastel teha pantomiimi mõnede asjade kohta, mida
nad teevad, et loomade eest hoolitseda, nagu näiteks puhta vee ja tervisliku toidu
eest hoolitsemine, loomade puhastamine või nendega lahkelt rääkimine.

Lugu Selgitage, et prohvet Joseph Smith, Kiriku esimene president, õpetas ka lahku-
sest loomade vastu. Jutustage oma sõnadega järgnev lugu.

Prohvet Joseph Smith ja mõned teised mehed olid telkimas väikese jõe kaldal.
Kui prohvet oma telki üles pani, leidis ta kolm preeria lõgismadu. Teised mehed
tahtsid maod tappa, kuid prohvet peatas nad ja ütles neile, et nad ei teeks madu-
dele haiget. Mehed korjasid maod keppidega üles ja viisid nad ettevaatlikult tei-
sele jõekaldale. Prohvet rääkis teistele meestele, et teel olles ei tohiks nad tappa
ühtki madu, lindu ega teist looma, kui seda ei ole vaja teha toidu saamiseks. (Vt
„History of the Church”, 2. osa, lk 71–72; vt samuti Spencer W. Kimball, Ensign,
nov 1978, lk 45.)
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Kokkuvõte

Tuletage lastele meelde, et Jeesus Kristus lõi kõik loomad ja et kõik olendid maa
peal on osa Taevase Isa plaanist.

Tegevus Laske lastel püsti tõusta ja aidake neil öelda järgmist luuletust ja teha sellega
kaasnevaid liigutusi:

Jeesus armastab kõiki olendeid (sirutage käed välja),
elevante, suuri ja kõrgeid (sirutage end välja käed üle pea),
kalu keset ookeane (lööge käed kokku ja liigutage neid, nagu kala ujuks),
hiiri, nii pisikesi ja väikeseid (kükitage maha).
Ta armastab roomavaid putukaid (ühe käe sõrmed roomavad teise käe peal),
linde, kõrgel kes lendavad (lehvitage käsi nagu tiibu).
Hirvi metsas, nii õrnukesi (pange pöidlad vastu pead, ajades sõrmed laiali nagu

sarved),
kõik Päästja armastust tunnevad (asetage käed südame kohale).

Tunnistus Rääkige, kuidas te ise olete näidanud või kuidas te olete näinud kedagi teist näi-
tamas üles lahkust loomade vastu. Tunnistage, et Taevane Isa ja Jeesus Kristus
armastavad kõiki olendeid maa peal ja tahavad, et me oleksime loomade vastu
lahked.

Innustage igat last tegema sellel nädalal loomade jaoks midagi head.

Kunstiline tegevus Andke lastele paber ja rasvakriidid ning laske neil joonistada pildid sellest, mida
nad teeksid, et olla loomade vastu lahked.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Jutustage oma sõnadega lugu, mis meenus vend Johnile president Spencer W.
Kimballi kõnest:

„Ma mäletan, kuidas ma mitmeid kordi kõva häälega laulsin:

„Ärge tapke väikseid linnukesi,
kes laulavad põõsastes ja puudel,
läbi kogu suve
oma kaunist lauluviisi.
Ärge tulistage väikseid linnukesi!
Maa on Jumala oma,
ja Tema annab toitu
nii väikestele kui suurtele.”

(Vabatõlge, Deseret Songs, 1909, nr 163)

Mul oli ling ja mul oli heitja. Ma tegin need ise ja need töötasid suurepäraselt.
Minu ülesandeks oli viia lehmad kodust umbes kahe kilomeetri kaugusel asu-
vale karjamaale. Tee ääres olid suured paplid reas ja ma mäletan, et mul oli
suur kiusatus lasta neid väikseid linde, „kes laulavad põõsas ja puul”, sest ma
olin üpris hea laskur. Ma võisin tabada posti ligi 50 meetri kauguselt või ma või-
sin tabada puutüve. Kuid ma arvan, et võib-olla sellepärast, et ma laulsin pea-
aegu igal pühapäeval „Ärge tapke väikseid linde”, ma talitsesin end … Ma ei
näinud selles midagi naljakat, kui väike linnuke kukub mu jalgade ette.”
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(Spencer W. Kimball, Conference Report, apr 1978, lk 71; vt samuti Ensign, mai
1978, lk 47–48.)

2. Andke igale lapsele väike tükk soolatainast, millest voolida oma lemmikloom
(soolataina retsept on leheküljel 43). Laske lastel oma loomad koju viia, et
näidata neid oma perele.

3. Andke igale lapsele võimalus teha pantomiimi oma lemmiklooma tegevusest.
Laske teistel lastel ära arvata, millist looma jäljendatakse. Kui teised lapsed ei
arva tegevuse järgi looma ära, võib laps öelda mõned vihjed.

4. Andke lastele vihjeid erinevate loomade kohta. Rääkige lastele, et kui nad
teavad, millist looma te kirjeldate, peavad nad tõstma oma käe, kuid mitte
midagi ütlema. Paluge lapsel, kellel on käsi püsti, öelda, millise looma kohta
vihjed käisid. Kasutage järgnevaid vihjeid või mõelge ise välja vihjeid oma
piirkonna loomade kohta:

• Mul on kuus jalga, mu kuub on roheline;
ma olen parim hüppaja, keda sa näinud oled. (Rohutirts)

• Olen väike ja vonklev, paljude loogetega;
ma olen mõlemast otsast ühesugune. (Tõuk)

• Minu koduks on kena jahe tiik;
mulle väga meeldib krooksuda ja hüpata. (Konn)

• Kevade saabudes otsi mind;
kõrgel puu otsas mu punasulis rind. (Punarind)

• Mul ümmargune nägu ja kaks silma suurt;
mis pimedas näevad; targaks peetakse mind. (Öökull)

• Mul on jalad ja käed, silmad, kõrvad ja nina;
oskan rippuda puul, kasutades varbaid või saba. (Ahv)

• Kui selga mul ronid, sind sõidutan ma;
ratsmeid hoides mind kerge on juhtida. (Hobune)

• Ronin puu otsa ainsa hetkega ma;
kohev saba kiirelt vilksti, head aega lehvitab. (Orav)

• Elan talus ja saba rõngas on mul;
söögiämbri peale vinka-vonka teeb see. (Siga)

• Mul meeldib joosta, hüpata ja mängida;
„Mää” on ainus sõna, mida oskan rääkida. (Lammas)

(Vihjed on võetud „Who Am I?” Children’s Friend, mai 1956, lk 208.)

5. Korrake 2. õppetunnist (vt lk 7) lugu Villist.

• Kuidas näitas Villi lahkust loomade vastu?

6. Korrake õppetunni alguses kirjeldatud sarnaste loomade leidmise mängu nii
mitu korda, kui lapsed soovivad.

7. Aidake lastel valmistada lihtne lindude söögimaja, et viia see koju ja õue üles
riputada. Määrige maapähklivõid männikäbile või huvitavateks kujunditeks
lõigatud saiatükkidele. Puistake männikäbile või saiale lindudele mõeldud
seemneid. Riputage lindude söögimaja nööri abil puu, põõsa või posti külge.
(Te võib-olla oskate valmistada teistsugust lihtsat lindude söögimaja, kasutades
teie piirkonnas saadaolevaid materjale.)
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(Ülestõusmispühad)
Eesmärk Aidata igal lapsel mõista, et me tähistame Ülestõusmispühi, kuna Jeesus Kristus

tõusis üles.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 27:57–66; 28:1–8; Markuse 15:16–20, 40–47;
16:1–11; Luuka 23:44–46 ja Johannese 20:1–18.

2. Joonistage või otsige pilte asjadest, mis on seotud Ülestõusmispühade ilmaliku
tähistamisega teie piirkonnas, nagu näiteks kommid, munad, lilled või uhked
riided. Asetage need pildid enne tunni algust lauale, põrandale või tahvlile.
Asetage teiste piltide hulka väljalõigatud siluettpilt 2-12, ülestõusnud Jeesus.

3. Valmistuge lugema laulu „Did Jesus Really Live Again?” eestikeelset vabatõlget
(Children’s Songbook, lk 64).

4. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Väike kott või karp.
c. Väljalõigatud siluettpildid 2-5, stseen ristilöömisest; 2-6, Jeesuse keha

mähkimine; 2-7, haud; 2-8, suur kivi; 2-9, valvurid; 2-10, ingel; 2-11, naine
koos võidega; 2-12, ülestõusnud Jeesus. Järjestage need väljalõigatud
siluettpildid vastavalt nende kasutamise järjekorrale esimese
Ülestõusmispüha loos.

d. Pilt 2-65, Ülestõusnud Jeesus Kristus (Kunstitööd evangeeliumist 239,
62187).

5. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega, kuidas
neil läks.

Ülestõusmispühade ajal meenutame me Jeesust Kristust

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake pilte, mis te asetasite lauale, põrandale või tahvlile. Laske lastel pöörata
tähelepanu korraga ühele pildile ja selgitada, kuidas on pildil kujutatud asjad seo-
tud Ülestõusmispühade ilmaliku tähistamisega kohalikus piirkonnas.

Kui lapsed on kõiki asju arutanud, küsige:

• Kas see asi on tõeline põhjus, miks me Ülestõusmispühi tähistame? (Ei)

Seejärel laske lapsel võtta see pilt ja panna väikesesse kotti või karpi.

Me tähistame Jeesuse
Kristuse ülestõusmist
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Jätkake piltide arutamist, kuni jääb alles üksnes väljalõigatud siluettpilt
Jeesusest Kristusest.

• Kas see on tõeline põhjus, miks me Ülestõusmispühi tähistame? (Jah)

Tuletage lastele meelde, et Jeesus Kristus on tegelik põhjus, miks me
Ülestõusmispühi tähistame. Jeesus tegi esimesel Ülestõusmispühal meie
heaks midagi väga imelist.

Jeesus Kristus tõusis üles esimesel Ülestõusmispühal

Pühakirja lugu koos
väljalõigatud
siluettpiltidega

Jutustage oma sõnadega lugu esimesest Ülestõusmispühast (vt Matteuse
27:57–66; 28:1–8; Markuse 15:16–20, 40–47; 16:1–11; Luuka 23:44–46 ja
Johannese 20:1–18). Laske lastel sel ajal, kui teie lugu jutustate, tõsta kordamöö-
da üles vastavad väljalõigatud siluettpildid. Kui lapsed teavad seda lugu, laske
neil aidata teil seda jutustada.

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-5, stseen ristilöömisest.

Selgitage, et pahelised inimesed, kellele ei meeldinud Jeesus Kristus, said lõpuks
oma juhtidelt loa Jeesus surmata. Need inimesed peksid Jeesust ja naersid Tema
üle. Nad viisid Ta linnast välja mäele ja lõid risti külge.

Laske lapsel lasta alla väljalõigatud siluettpilt ristilöömisest ja teisel lapsel tõsta
üles väljalõigatud siluettpilt 2-6, Jeesuse keha mähkimisest.

Selgitage, et pärast Jeesuse surma näitasid Tema sõbrad oma armastust Tema
vastu, hoolitsedes Tema keha eest. Nad võtsid selle ettevaatlikult ristilt alla. Nad
mähkisid selle puhtasse, uude riidetükki ja asetasid hauda, mis on mäenõlva kal-
ju sisse raiutud väike koobas või ruum.

Laske lapsel lasta alla väljalõigatud siluettpilt Jeesuse keha mähkimisest ja teisel
lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpildid 2-7, haud, ja 2-8, suur kivi.

Selgitage, et kui Jeesuse sõbrad asetasid Tema keha hauda, veeretasid nad uk-
seava ette suure kivi.

• Mis te arvate, kuidas Jeesuse sõbrad endid sel õhtul tundsid?

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-9, valvurid.

Rääkige lastele, et pärastpoole panid mõned Päästja vaenlased haua ette valvu-
rid. Nad tegid seda, sest Jeesus oli inimestele rääkinud, et Ta tõuseb kolmandal
päeval üles. Tema vaenlased ei uskunud, et Ta üles tõuseb. Nad arvasid, et
Jeesuse sõbrad peidavad Tema keha ära ja ütlevad, et Ta on jälle elus.

Laske lapsel tõsta üles väljalõigatud siluettpilt 2-10, ingel.

Selgitage, et kolmanda päeva hommikul tuli ingel ja veeretas kivi haua sissepää-
su eest ära. Valvurid olid väga hirmunud ja nad kukkusid maha, nagu oleksid nad
surnud.

Laske lapsel lasta alla väljalõigatud siluettpilt suurest kivist ja teisel lapsel tõsta
üles väljalõigatud siluettpilt 2-11, naine koos võidega.

Rääkige lastele, et samal päeval, mis oli pühapäev, tulid haua juurde mõned nai-
sed, kes olid Jeesuse sõbrad. Nad tõid rohtusid, et panna need Jeesuse kehale.
Tollel ajal tegid inimesed niimoodi, et näidata armastust ja austust inimese vastu,
kes oli surnud.
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Selgitage, et naised mõtlesid, kuidas nad saavad raske kivi haua eest ära liiguta-
da. Kuid haua juurde jõudes nägid nad, et kivi oli minema veeretatud ja Jeesuse
keha oli kadunud. Haua lähedal nägid nad inglit.

• Mis te arvate, mida naised tundsid, kui nad nägid, et Päästja keha on kadunud?

• Mis te arvate, mida nad tundsid, kui nad nägid inglit?

Pühakiri Lugege valjusti Matteuse 28:5–6, mida ingel naistele ütles.

Selgitage, et samuti käskis ingel naistel kiiresti minna ja rääkida jüngritele, et
Jeesus Kristus on surnust üles tõusnud (vt Matteuse 28:7).

Laske lastel lasta alla kõik väljalõigatud siluettpildid ja ühel lapsel tõsta üles
väljalõigatud siluettpilt 2-12, ülestõusnud Jeesus.

Selgitage, et naised läksid rääkima teistele jüngritele ja hiljem nägid need
jüngrid Jeesust. Ta oli jälle elus.

• Mis te arvate, mida tundsid jüngrid, kui nad said teada, et Jeesus Kristus on
jälle elus?

Kordav tegevus Pange kõik väljalõigatud siluettpildid, pilt allpool, lauale või põrandale. Laske las-
tel valida kordamööda endale väljalõigatud siluettpilt ja jutustada sellega kok-
kusobiv osa Jeesuse ülestõusmise loost.

Ülestõusmispühade ajal tuletatakse meile meelde, et me tõuseme üles

Õpetaja ettekanne Asetage välja pilt 2-65, Ülestõusnud Jeesus Kristus.

Selgitage, et kui Jeesus Kristus suri, lahkus Tema vaim Tema füüsilisest kehast ja
läks taevasse. Kolme päeva pärast tuli Tema vaim Tema füüsilisse kehasse tagasi
ja Tema füüsiline keha oli jälle elus. Me kutsume seda ülestõusmiseks. Laske las-
tel öelda mõned korrad valjusti ülestõusnud.

Selgitage, et Jeesus oli esimene Taevase Isa lastest, kes üles tõusis. Kuna Tema
tõusis üles, tõuseme ka meie kõik üles. Me ei pruugi tõusta üles just kolm päeva
peale surma, nagu Jeesus tõusis, kuid ühel päeval tõuseme me üles.

Lugu Jutustage lugu lapsest, kes oli rõõmus, kui ta mõtles Jeesusest Kristusest ja
Tema ülestõusmisest. Soovi korral kasutage järgmist lugu.

Karmenile meeldis mängida oma õues oma naabri, vend Schmidti, aia lähedal.
Sageli, kui vend Schmidt oma aias töötas, rääkis Karmen temaga juttu. Neist
said head sõbrad.

Ühel päeval rääkis Karmeni ema talle, et kuna vend Schmidt oli väga vana, oli ta
ära surnud. Tema vaim oli lahkunud tema füüsilist kehast ja tema füüsiline keha ei
olnud enam elus.

Karmen teadis, et ta hakkab vend Schmidti taga igatsema, kuid tema ema tuletas
talle meelde Ülestõusmispühade lugu. Karmenile meenus lugu Jeesuse ülestõus-
misest. Ta teadis, et Jeesus ütles, et me kõik tõuseme peale surma üles ja elame
jälle. Karmen teadis, et ka vend Schmidt tõuseb üles. Ta oli rõõmus, et Jeesus te-
gi meile võimalikuks üles tõusta.

Arutelu Selgitage, et me viitame Jeesuse Kristuse ülestõusmise päevale kui esimesele
Ülestõusmispühale. Üle kogu maailma tähistavad inimesed, kes armastavad
Jeesust, Ülestõusmispühadel Tema ülestõusmist.

• Miks me oleme Ülestõusmispühade ajal rõõmsad? (Me teame, et meie ja kõik
meie lähedased tõusevad üles, nagu Jeesus tõusis.)
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• Nimetage mõned asjad, mida me saame teha, et pidada meeles Jeesust
Kristust ja näidata meie rõõmu Ülestõusmispühade ajal? (Võimalikud vastused:
räägime kodus Jeesusest, laulame oma perega laule Jeesusest ja Kirikus on
erilised Ülestõusmispühade õpetused, programmid ja laulud.)

Kokkuvõte

Laul Laske lastel püsti tõusta ja lugeda laulu „Did Jesus Really Live Again?” eestikeelset
vabatõlget „Kas Jeesus tõesti elas taas?”. Aidake lastel teha soovitatud liigutusi:

Kas Jeesus tõesti elas taas (sirutage käed välja, peopesad ülespoole)?
Jah, kui saabus kolmas päev (hoia püsti kolme sõrme),
Ta ärkas ja lahkus hauast (kõnni kohapeal),
Ta hüüdis Maarja nime (pane käed suu ümber torru).

Kas Jeesus tuli nende juurde, keda Ta armastas (pane käed südame kohale)?
Jah, inimesed puudutasid Tema jalgu (kummardu ja puuduta jalgu)
ja Ta sõi tõesti
kala ja meekärge (imiteeri söömist).

Ja Tema kätel olid naelajäljed (osuta käele)
ja odahaav Tema külje sees (osuta küljele).
Kas Jeesus tõesti elas taas
pärast seda, kui Ta suri (siruta käed, peopesad ülespoole)?
Jah! Ja sama teen ka mina (nooguta pead)!

Tunnistus Tunnistage Jeesuse Kristuse ülestõusmisest. Rääkige lastele, mida te tunnete,
teades, et ühel päeval tõusete teie ja teie lähedased üles.

Innustage lapsi rääkima oma perega Jeesuse Kristuse ülestõusmisest.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.

1. Lugege koos lastega piltidega lugu „Esimene Ülestõusmispüha” (leiate selle
õppetunni lõpust). Aidake lastel õigetes kohtades öelda piltidega kujutatud
sõnad. Võimaluse korral tehke igale lapsele sellest loost koopia.

2. Võtke kaasa oma perekonnaliikme või sõbra pilt, kes on surnud. Näidake lastele
pilti ja rääkige mõnedest asjadest, mida te selle inimesega koos tegite, ja kuidas
te teda imetlesite ja armastasite. Rääkige, mida te tunnete, teades, et te saate
ühel päeval seda inimest jälle näha.

3. Andke igale lapsele paber pealkirjaga „Me elame jälle”. Andke lastele
rasvakriidid ja paluge neil joonistada kellegi lähedase pilt, kes on surnud või
nende pere pilt. Laske lastel rääkida oma piltidest teistele klassiliikmetele.

Tuletage lastele meelde, et kuna Jeesus Kristus tõusis üles, tõuseme me kõik
peale surma üles. Kõik meie lähedased tõusevad samuti ühel päeval üles.

4. Arutage lastega mõningaid füüsilisi või vaimseid puudeid, mida nad teavad või on
näinud. Aidake lastel mõista, et kui me tõuseme üles, on meie kehad täiuslikud (vt
Alma 40:23). Kellelgi pole ühtegi puuet. Arutage kui tore see on.
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5. Lugege koos lastega laulu „Jesus Has Risen” (Children’s Songbook, lk 70)
eestikeelset vabatõlget „Jeesus on üles tõusnud”.

Jeesus on üles tõusnud,
Jeesus, meie sõber.
Meie südameid täidab rõõm,
Ta elab taas.
Kiitusi Talle laulame,
sel ülestõusmispühade ajal.
Jeesus on üles tõusnud,
jumalik Päästja.
Jeesus on üles tõusnud,
jumalik Päästja!
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Esimene Ülestõusmispüha

sõbrad haud kivi sõjamehed ingel

Kui Jeesus suri, olid Tema kurvad. Nad asetasid Ta

. ette pandi suur . seisid läheduses,

et valvata, et keegi ei veeretaks ära.

päeva oli Jeesuse keha . Siis, kolmanda päeva

hommikul, tuli ja veeretas ära. Kui nägid,

olid nad hirmunud.

Sel päeval tulid Jeesuse juurde. Nad nägid, et

oli ära veeretatud. juures oli . ütles: „Teda

ei ole siin, sest Ta on üles tõusnud.”

Jeesus suri, et me kõik võiksime peale meie surma jälle elada.

Meil on Ülestõusmispühad, et meenutada kõigile päeva, mil Jeesus

surnuist üles tõusis.
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Eesmärk Aidata igal lapsel olla tänulik suurima kingituse eest, mille meie Taevane Isa meile
andis, kui Ta saatis Jeesuse Kristuse maa peale.

Ettevalmistus 1. Uurige palvemeelselt Matteuse 2:1–12 ja Johannese 3:16.

2. Võimaluse korral pange pilt 2-41, Jeesuse sünd (Kunstitööd evangeeliumist
200, 62116), karpi ja pakkige see ära nagu kingitus. Kirjutage Johannese 3:16
paberist sildile ja kinnitage see kingituse külge.

3. Valmistage igale lapsele kaart, murdes paberi pooleks ja kirjutades peale „Häid
Jõule”. Võimaluse korral võtke kaasa ümbrikud, kuhu lapsed saavad kaardid panna.

4. Joonistage või lõigake välja paberist täht, mis kujutab tähte, mida hommikumaa
targad järgisid (tähe ‰abloon on õppetunni lõpus).

5. Võtke kaasa lihtsad riietusesemed (nagu sallid või kuued), mida kasutada
rollimängudes Maarja, Joosepi ja hommikumaa tarkade kostüümidena. Kui
kostüüme pole, võtke kaasa nimesildid, mis viitavad rollidele. Võtke kaasa ka
nukk, mis sümboliseerib Jeesust, ja esemed (nagu karp, purk ja vaas), mis
sümboliseeriksid hommikumaa tarkade kingitusi.

6. Valmistuge lugema laulu „He Sent His Son” (Children’s Songbook, lk 34)
eestikeelset vabatõlget „Ta saatis oma Poja”. Selle laulu sõnad leiate
käsiraamatu lõpust.

7. Vajalikud õppevahendid:
a. Piibel.
b. Vaimne jõulumuusika (valikuline).
c. Värvipliiatsid ja rasvakriidid.
d. Pilt 2-7, Hommikumaa targad (Kunstitööd evangeeliumist 203, 62120).

8. Tehke vajalikud ettevalmistused igaks täiendavaks tegevuseks, mida te
soovite kasutada.

Soovitatav
õppetunni käik Paluge ühel lapsel teha alguspalve.

Kui te innustasite lapsi nädala jooksul midagi tegema, arutage lastega,
kuidas neil läks.

Jeesuse Kristuse sünd oli suur kingitus

Tähelepanu
koondav tegevus

Näidake lastele pakitud kingitust. Rääkige neile, et üks asi selle paki sees
sümboliseerib imelist kingitust kelleltki, kes meid väga armastab.

Laske igal lapsel pakki enda käes hoida ja arvata, mis selle sees on.

Öelge lastele, et silt on vihjeks. Lugege valjusti Johannese 3:16. Küsige lastelt,
kas nad teavad nüüd, mis kingitus see on ja kellelt see on (vajaduse korral tuleta-
ge lastele meelde, et Jumal on teine nimi Taevase Isa kohta). Laske ühel lapsel
kingitus lahti teha ja hoidke pilti üleval, nii et igaüks näeks seda.

Jeesus Kristus on suurim
kingitus (Jõulud)
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Arutelu • Mis kingitus see on?

• Kellelt see kingitus on?

• Miks on Jeesuse Kristuse sünd nii imeline kingitus?

Aidake lastel mõista, et üks põhjus, miks Kristuse sünd on nii imeline kingitus, on
see, et Jeesus Kristus tuli meile õpetama õiget viisi, kuidas elada. Ta õpetas mei-
le, et teiste armastamine ja aitamine teeb meid õnnelikuks. Jeesuse saatmisega
maa peale andis Taevane Isa meile kingituse, mis aitab meil leida õnne mitte üks-
nes Jõulude ajal vaid alati.

Laul Lugege koos lastega laulu „He Sent His Son” vabatõlget.

Hommikumaa targad andsid Jeesuslapsele kingitusi

Pühakirja lugu ja
arutelu

Juhtige tähelepanu sellele, et Taevane Isa tahtis, et igaüks teaks Tema kingitusest
meile, seepärast pani Ta taevasse imeilusa uue tähe.

Asetage välja pilt 2-7, Hommikumaa targad, ja laske lastel jutustada lugu, kuidas
hommikumaa targad järgisid tähte, et leida Jeesust (vt Matteuse 2:1–12). Aidake
lapsi iga üksikasjaga, mille nad on ehk ära unustanud.

Lugege valjusti Matteuse 2:11.

• Milliseid kingitusi hommikumaa targad Jeesusele tõid?

Selgitage, et viiruk ja mürr olid magusalt lõhnavad lõhnaained, mida kasutati reli-
gioossetes tseremooniates. Kõik kolm kingitust olid hinnalised ja need olid ras-
kesti kättesaadavad. Hommikumaa targad tahtsid tuua Jeesusele kõige paremaid
kingitusi, mida võis leida.

• Miks tõid hommikumaa targad Jeesusele neid kingitusi? (Näitamaks, et nad
armastasid ja austasid Teda.)

• Miks kummardusid hommikumaa targad Jeesust nähes maani ja kummardasid
Teda? (Nad teadsid, et Ta oli Päästja, Taevase Isa Poeg.)

Rollimängud Laske lastel esitada näidendina hommikumaa tarkade lugu. Andke osa igale lap-
sele, kes soovib osaleda. Lapsed võivad olla Maarja, Joosep ja hommikumaa tar-
gad (teil võib olla niipalju hommikumaa tarku kui vaja, nii et igaüks saaks osaleda).
Samuti võite te paluda ühel lapsel hoida paberist tähte. Aidake lastele kostüümid
selga või kasutage nimesilte.

Etteastele lisaks võite te soovi korral lasta taustaks vaikselt vaimset jõulumuusikat.

Esitage see lugu lugedes valitud salme Matteuse 2:1–12, kindlasti salmid 2 ja 9–11.
Soovi korral laske hommikumaa tarkadel korrata koos teiega Matteuse 2:2. (Vajaduse
korral selgitage, et juutide kuningas on teine nimi Jeesuse Kristuse kohta.)

Kingituste andmine armastusest toob meile rõõmu

Lugu Selgitage, et nii nagu hommikumaa targad tõid Jeesusele kingitusi, et näidata
oma armastust Tema vastu, võime meie teha kingitusi teistele, et näidata oma
armastust nende vastu.

Jutustage järgnev lugu väikesest poisist, kelle nimi oli S. Dilworth Young, kellest
sai hiljem Kiriku üldjuht.

Kord Jõulude ajal, kui S. Dilworth Young oli viieaastane, nägi ta poeaknal
piltmõistatuse puzzlet. Puzzlel oli pilt hobusega veetavast tuletõrjemasinast.
Dilworth tahtis seda puzzlet endale Jõuludeks rohkem kui midagi muud.
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Vanem Young selgitas hiljem, mis selle puzzlega esimesel jõulupühal juhtus.

„Kui lõpuks saabus esimese jõulupüha hommik, leidsin ma oma toolil rippumas
häid asju täis jõulusoki. Kuid otsekohe märkasin ma oma puzzlet. See oli pakitud
erksasse paberisse, kuid ma sain kuju järgi aru, mis see on. Ma avasin kiiresti
karbi ja peagi haaras mind rõõm puzzle kokkupanekust.

Veidi aja pärast tuli tuppa minu isa ja selgitas minu nooremale vennale, vanemale
õele ja mulle, et Jenseni perekond kõrvaltänavalt oli hiljuti Taanist tulnud. Ta ütles,
et pereisal pole ei tööd ega raha ja siis tegi ta ettepaneku, et me viiksime oma
jõulutoidu neile. Ta palus igaühel meist valida välja meile kõige kallim mänguasi
ja anda need Jenseni pere lastele…

Enne Jensenite juurde minemist veetsin ma kolm õnnelikku tundi, mängides oma
puzzlega ja nautides seda. Ma mõtlesin anda ära midagi muud, kuid sügaval
oma sisemuses teadsin ma, et oli ainult üks kingitus, mida ära anda.

Kolmveerand kaksteist hakkasime me kõik liikuma. Isa kandis vaagnal kalkunit.
Ema ja mu õde Emily järgnesid talle kartulite, kastme, jõhvikate ja magustoiduga.
Ja mul oli kaenla all hoolikalt uuesti pakitud minu armas tuletõrjemasina puzzle.

Kui me Jensenite majja sisse astusime, pani isa kalkuni nurgas seisvale väikesele
tühjale lauale ja teised järgisid teda.

Igaüks meist andis siis kordamööda üle oma kingituse. Emily andis tüdrukule
oma imeilusa nuku. Mina astusin ette ja vaatasin otsa minuvanusele poisile.
„Võta,” ütlesin ma talle puzzlet pihku pistes. Ta võttis selle minult vastu ja naera-
tas. Järgmisena andis mu vend oma annetuse kõige väiksemale lapsele. Ja siis
tulime me koju tagasi.

See oli imelik, kuid kui ma kõndisin Jensenite juurest kodu poole, oli millegipärast
tunne, nagu ei puudutaks mu jalad maapinda. Mulle tundus, et ma nagu hõljuksin
hea tuju pilvedel, sest ma teadsin, et olin kellegi teise õnnelikuks teinud.

Isegi meie konserveeritud ubadest, leivast, võist ja keedetud puuviljadest koosne-
val jõulutoidul oli sel erakordsel esimesel jõulupühal eriline ja unustamatu tähen-
dus!” (S. Dilworth Young, „Friend to Friend: A Special Christmas”, Friend, dets
1972, lk 20–21)

Arutelu • Mida Dilworth tegi, mis muutis ta õnnelikuks?

• Miks oli ta õnnelik, pärast seda kui oli ära andnud oma lemmikmänguasja?

• Kas sa oled kunagi andnud kellelegi midagi sellist, mis tegi selle inimese
õnnelikuks?

Laske lastel rääkida sellest, kui nad on teinud teisi õnnelikuks neile kingitusi tehes.

Õpetaja ettekanne Selgitage, et kui me anname teistele kingitusi, näitame me neile, et armastame
neid. Kuigi kingituste saamine teeb meid õnnelikuks, võib ka kingituste tegemine
meid õnnelikuks teha. Juhtige tähelepanu sellele, et armastuse suuruse näitamiseks
ei pea kingitused olema kallid. Üks parimatest kingitustest on teenimise kingitus.

Lugu Jutustage järgnev lugu lapsest, kes tegi teenimise kingituse. Soovi korral kasuta-
ge järgmist lugu.

Jõulud olid varsti saabumas ja Brita tahtis oma perele jõulukingitusi teha, et näi-
data neile, kui väga ta neid armastab. Kuid Brital ei olnud üldse raha. Ta arvas, et
ei saa teha ühtegi kingitust ja oli väga kurb. Siis meenus Britale, et Algühingu
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õpetaja oli klassile rääkinud, et mõned kõige paremad kingitused on need, mida
ei saa raha eest osta. Brita otsustas teha teenimise kingitusi.

Brita tegi igale oma pereliikmele kaardi ja kirjutas igale kaardile midagi, mida ta
selle pereliikme heaks teeb. Oma noorema õe kaardile kirjutas ta, et ta mängib
temaga mängu, mis õele väga meeldis. Oma vanema venna kaardile kirjutas ta,
et ta peseb ühel õhtul, kui on venna kord nõusid pesta, need ise ära. Emale lu-
bas ta, et hoiab imikut, kui ema uinakut teeb, ja isale lubas ta, et aitab tal aias
tööd teha. Tema lemmikkingitus oli vanaisale: ta lubas talle kuu aja jooksul
esimese asjana igal hommikul suure kalli teha.

Jõuluhommikul andis Brita perele oma kingitused. Igaühele meeldis Brita teenimise
kingitus. Nad teadsid, et Brita armastab neid, sest ta tegi neile nii imelised kingitused.

Kaardi tegemine Andke igale lapsele kaart ja pliiats või mõned rasvakriidid. Rääkige lastele, et nen-
de kaartidega võib igaüks neist teha teenimise kingituse, just nii nagu Brita tegi.

Arutage mõningaid kingitusi, mida lapsed saavad teha, nagu näiteks teha ära
venna või õe voodi, katta õhtusöögilaud, mängida pisikese venna või õega või
täita vanemate poolt antud ülesandeid. Aidake igal lapsel valida üks teenimise
kingitus ja inimene, kellele kingitust teha.

Aidake igal lapsel kirjutada kaardi siselehele üles „Ma” ja allapoole „sinule
kingituseks”.

Andke igal lapsel joonistada lehekülje keskele pilt sellest, mida ta kellelegi teisele
teenimiskingitusena teeb.

Kui teil on kaasas ümbrikud, andke igale lapsele ümbrik, mille sisse kaart panna.
Aidake lapsel kirjutada ümbriku või kaardi peale saaja nimi.

Tuletage lastele meelde anda oma kaardid ära, siis kui nende pere kingitusi jagab.

Te võite soovitada, et nad teeksid kodus samasuguseid kingitusi perekonna teis-
tele liikmetele või sõpradele.

Kokkuvõte

Õpetaja ettekanne Tuletage lastele meelde, et Jeesus Kristus on kõige tähtsam kingitus, mille Taevane
Isa on meile andnud. Seda sellepärast, et Jeesus aitab meil ühel päeval pöörduda
tagasi elama koos Tema ja Taevase Isaga. Selgitage, et nii nagu Taevane Isa näitas
meile oma armastust, saates Jeesuse maa peale, võime meie näidata oma armas-
tust teiste vastu, tehes neile erilisi kingitusi.

Tunnistus Tunnistage sellest, et Jeesus Kristus on meie Päästja. Rääkige lastele, mida te tun-
nete, kui te mõtlete sellest, kui väga Taevane Isa ja Jeesus Kristus armastavad iga-
ühte meist. Rääkige lastele ka sellest, mida te tunnete, kui te teete teistele kingitusi.

Innustage lapsi pidama meeles Taevast Isa ja Jeesust Kristust, kui nad tähista-
vad Jõule.

Paluge ühel lapsel teha lõpupalve.

Täiendavad
tegevused Valige järgmistest tegevustest need, mis sobivad kõige paremini teie klassi laste

jaoks. Te võite neid kasutada õppetunni kestel või kordamiseks või kokkuvõtteks.
Lisajuhiste saamiseks vaadake „Tunni aeg” peatükis „Abiks õpetajale”.
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1. Laulge või lugege koos lastega esimene salm laulust „Püha öö” (Kiriku
lauluraamat lk 53).

Püha öö, õnnistud öö!
Kõik on maas, rahu sees.
Joosep valvab ja Maarjal sääl
hingab lapsuke põlvede pääl.
Maga, patuste rõõm!
Maga, patuste rõõm!

2. Lugege laulu „Away in a Manger” (Children’s Songbook, lk 42) eestikeelset
vabatõlget „Kaugel sõimes”, laulu „Mary’s Lullaby” (Children’s Songbook, lk 44)
eestikeelset vabatõlget „Maarja hällilaul” või laulu „Oh, Hush Thee, My Baby”
(Children’s Songbook, lk 48) eestikeelset vabatõlget „Suigu unne, mu lapsuke”.
Nende laulude sõnad leiate käsiraamatu lõpust.

3. Lugege valjusti Matteuse 2:1–2, 9–11. Arutage tähe tähtsust hommikumaa
tarkade jaoks. Aidake igal lapsel lõigata paberist välja kolmnurgad ja kleepida
need tähekujuliselt kokku (vaadake allpool olevat joonist). Laske lastel oma
tähed koju viia.
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Jeesus armastas väikeseid lapsi

Jeesus väikseid lapsekesi,
nagu olen ma,
Õnnistas ja armastas
ja süles kiigutas.

Armsaid asju, mida teha,
Jeesus õpetas,
armastage, aidake
ja olge ustavad.

Jeesus ütles: „Armastage igaüht”

Jeesus ütles: “Igaüht
armastama peab.
Armastus kui südames,
kõigis näed sa head.

Jeesus tahab, et oleksin päiksekiir

Kui päiksekiir tal olla proovin,
Jeesus tahab nii.
Õues ja kodus ja koolis
ma järgin Tedagi.

Refrään:

Ma päiksekiir olen,
seda ju tahab mu Jeesus.
Ma päiksekiir olen,
päiksekiir Tema jaoks.

Ma olen armastav, lahke
ja näitan kõigile,
kui meeldiv, õnnelik olla
võib Tema lapsuke.

Refrään

Kaugel sõimes

Ei ole võrevoodit tal, kaugel sõimes
väikene Issand Jeesus armsalt lamas,
taevatähed vaatasid sinna, kus ta lamas,
väikene Issand Jeesus armsalt heinte peal ma-

gas.

Loomad ammusid ja vaene lapsuke ärkas,
kuid väike Issand Jeesus nutma ei puhke.
Ma armastan sind, Issand Jeesus, vaata alla

taevast
ja ole minu voodi kõrval kuni hommik tärkab.

Laulusõnad

„Anna,” ütles ojake

„Anna,” ütles ojake,
„Anna veel, anna veel!”
„Anna,” ütles ojake
mäest alla voolates.
„Ma tean, et olen väikene,
kuid roheliseks muudan kõik.”

Refrään:

Laul see kõlab terve päev:
„Anna veel! Jah, anna veel!”
Laul see kõlab terve päev:
„Anna veel! Jah veel!”

„Anna,” ütles vihmake,
„Anna veel, anna veel!”
„Anna,” ütles vihmake,
kui langes lillele.
„Ma tõstan nende longus päid.”
Kui langen lillele.

Refrään

Anna siis kuis Jeesus andis,
anna veel, anna veel!
Anna siis kuis Jeesus andis,
kõigil midagi meil anda on.
Tee nii nagu ojake ja lilleke:
ela Jumala ja teiste heaks.

Refrään

Armastage üksteist

Kuis armastasin
armastage üksteist.
See uus käsk on:
armastage üksteist.
Sellest kõik näevad,
et te minu jüngrid,
kui armastus
on teie vahel.

(© 1961, uuendatud 1989 Luacine C. Fox.
Kasutatud autori loal.)
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Ole mu lähedal, Issand Jeesus, jää palun
alatiseks minu juurde ja armasta mind, mu

palve on.
Õnnista kõiki kalleid lapsi oma õrnal moel,
ja valmistumisel elama koos sinuga taevas ole

meile toeks.

Kui Jeesus ma olla püüan

Kui Jeesus ma olla püüan,
ma järgin Tema teed.
Püüan armastada kui Jeesus, ma kõiges mis

ütlen ja teen.
Tekib mõnikord kiusatus mul valet valikut teha,
kuid kuulata ma püüan, kui sosistab vaikne,

tasane hääl:

Refrään:

“Armastage üksteist nii nagu Jeesus armastas
teid.

Püüdke näidata lahkust kõiges, mis teete te.
Olge õrnad ja armastavad oma tegudes,

mõtetes,
sest need on asjad, mida Jeesus meil õpetas.”

Püüan armastada oma naabrit,
õpin teenima sõpru ma.
Ootan rõõmupäeva, mil Jeesus kord naaseb

taas.
Ma püüan pidada meeles õpetusi, mis jagas Ta.
Siis Püha Vaim on mu mõtteis, öeldes:

Refrään

(© 1980 Janice Kapp Perry. Kasutatud autori
loal.)

Maarja hällilaul

Äiu, äiu väiksekene,
äiu emme kallikene.
Su elu hinnaline alanud just,
hoiab ema kõvasti kinni sust.
Valvab Joosep kogu öö,
täht särama lööb valguse vöös.
Äiu, äiu kallikene,
äiu emme kallikene.

Kannab krooni su väikene pea,
Su Isa on kuningas hea.
Su õrnad käekesed nii väikesed veel,
suuri õnnistusi toovad nad teel.
Ühinegu mu lauluga terve maailm,
sel ööl rahu, armastus on sündin’d.
Äiu, äiu väiksekene,
äiu emme kallikene.
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Ma tänan Sind, Isa

Ma tänan Sind, Isa, mu armas ja hea,
et armastad hoiad ja kalliks mind pead.
Ma tänan Sind kodu ja sõprade eest,
mu rõõmudest kõigist ja õnnistustest!

Mind aita, et olla ma täna võiks hea,
et isa ja ema ma kuulama pean.
Ja Jeesuse nimel, kes armas ja hea,
Sul’t õnnistust palun su lapsena ma!

Ma mõtlen, kui loen vanast jutustusest

Ma mõtlen, kui loen vanast jutustusest,
kuis Jeesus käis siin meie seas.
Väiksed lapsed Ta ümber kui tallekesed,
kuis tahaksin olla ma seal!

Ma sooviksin, et käed Tal oleks mu peal
ja ümbritseks alati mind.
Et võiksin ma kuulda Ta kutset siis seal:
„Tooge lapsed kõik kuulama mind.”

Mu Isa elab, tean

Mu Isa elab tean. Ja mind Ta armastab.
Nii Vaim mul sosistab ja mulle tõde kinnitab.
Ta tõtt mul kinnitab.

Ta maale saatis mind, et usus elaksin.
Ja sosistab mul Vaim, ma Isa plaani täita võin.
Ta plaani täita võin.

Mul meeldivad mu sünnipäevad

Mul meeldivad mu sünnipäevad kõik,
toob igaüks neist mulle rõõmu suurt.
Ma vaevu suudan oodata, mil kaheksaseks

saan,
sest siis on jõudnud kätte aeg, mil ristitud saan

ma.

Just nõnda nagu Jeesus ristiti,
selle poolt, kellel preesterlus õige.
Pärast seda on veel üks asi, mida soovin,
Jumala pühadele seadustele kuuletuda ma

proovin.

Kui pannakse pea peale mul käed,
siis Püha Vaimu saan ma.
Ja kui kuulan hoolega ma,
on mul õnnistus, mida kõige rohkem vajan.
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Naerata

Ära kulmu kortsuta,
kortsud pühi sa.
Kiirelt jälle naerata
ja lõbus ole sa.

Kellelgi ei meeldi ju
sinu kortsus kulm.
Naeratuse abiga
saab paremaks maailm.

Olen Jumala laps

Olen Jumala laps,
mind siia saatis Ta.
Mul maise kodu andis Ta
ja kallid vanemad.

Refrään:

Juhatage, aidake
mul leida õige tee,
elamaks koos Temaga,
mis tegema pean veel.

Olen Jumala laps,
mul abi tarvis teel,
et Tema sõnu mõistaksin,
kui pole hilja veel.

Refrään

Olen Jumala laps,
mind õnn on ootamas.
Kui õpin käsud täitma kõik,
Ta juurde pääsen taas.

Refrään

Õnnelik pere

Ema kallis, isa ka,
mina kallis mõlemal.
Üksteist kõiges hoiame,

õnnelik pere oleme.
Õde kallis, vennas ka,
mina kallis mõlemal.
Üksteist kõiges hoiame,
õnnelik pere oleme.

(© 1948, 1975 Pioneer Music Press, Inc.
Kasutatud Jackman Music Corp. loal.)

Õigesti tee, sammu tõe teel

Õigesti tee, sammu tõe teel!
Keegi ei tee sinu tööd sinu eest.
Tee seda julgelt, nii hästi kui võid!
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Inglid, et taevas sest rääkida võiks`.
Tee, tee, õieti tee!
Teel, teel, käi tõe teel!
Käi tõe teel! Käi tõe teel!

Oma Päästja armastust ma tunnen

Oma Päästja armastust ma tunnen
kõikjal maailmas mu ümber.
Tema Vaim soojendab mu hinge
läbi kõige, mida näen.

Refrään:

Ta teab, et järgin Teda,
oma elu annan Talle ma.
Ma tunnen oma Päästja armastust,
armastust, mida tasuta annab Ta.

Neljas salm:

Jagan teistele Päästja armastust,
kui teenin kogu südamest ma.
See teenimine mind õnnistab,
andes ise saan rohkem ma.

Refrään

(© 1978, 1979 Kõik õigused kuuluvad K. Newell
Dayleyle. Kasutatud autori loal.)

Püha Vaim

Kui Kristus oli maa peal
Ta lubas, et saadab Ta
Püha Vaimu, kes meil lohutust toob,
sõber ustav ning igavene on meil.
Püha Vaim sosistab,
vaikse, tasase häälega.
Jumalast, Kristusest tunnistab,
meie südamed rõõmsaks Ta teeb.

Kui kinnitatakse sind
Preesterluse pühal väel,
Saad Püha Vaim endal sa,
kes sind juhib iga tund.
Oh, et ma alati kuulaksin
seda vaikset, tasast häält,
Tema valgusel ma teen, mis õige, hea,
iga kord kui valima pean.

Ristimine

Ristija Johannesega Jeesus kohtus,
ammu aega tagasi Juudamaal see juhtus,
Jordani jões siis Jeesus ristiti,
üleni vee alla seal ta kasteti.
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„Seadus, et lä’eks täide,” ütles Jeesus siis,
kui ei mõistnud Johannes, miks tegema peab

nii.
„Minna kord ma tahan oma Isaga
Tema kuningriiki kõrgel üleval.”

Peaksime meiegi nii tegema nüüd kõik
tunnistamaks usku Jeesuse sõnasse, et võiks.
Kuulekust sa näitad, ristitud kui saad,
meie Issand, Jeesus Kristus, sama tegi ka.

Suigu unne mu lapsuke

Unne suigu mu lapsuke, lugu jutustan sul’
kuidas väikene Jeesus maa peale elama tuli,
Kaugel maal, kaugel üle mere,
väike lapsuke sündis, mu kallike, just nagu sa.

Refrään:

Uinu lapsuke, uinu kallike sa,
maga väikseke, ei kartma sa pea.
Uinu lapsuke, uinu kallike sa,
valvab su üle Jeesus, hea.

Inglid nii säravad, seda lugu jutustasid,
särav taevane valgus neid ümbritses siis.
Heledalt vilkusid tähed, kuid üks näitas teed
ja seisis seal kohal, kus lamas lapsuke.

Refrään

Olid karjased ta ümber, nagu ütlesid inglid,
vaene uus ilmakodanik, pole voodiks tal häll.
All sõimes nii vaikselt ta lamamas seal,
väike Jeesuslaps magamas heinte peal.

Refrään

Sõna kuulan ma

Siis kui ema kutsub,
sõna kuulan ma,
sest päevast päeva tahan
ma teha, mis on hea.

Siis kui isa kutsub,
sõna kuulan ma,
sest päevast päeva tahan
ma teha, mis on hea.

Taevaisa hoiab mind
ja õnnistab,
sest päevast päeva tahan
ma teha, mis on hea.
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Laulusõnad

Tee nii kuis mina

Tee nii kuis mina,
Järgi, järgi mind!
Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!
Hästi kõrgelt, madalalt,
kiiresti või aeglaselt.
Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!
Tee nii kuis mina,
järgi, järgi mind!

(© 1963 D. C. Heath and Company. Kasutatud
autori loal.)

Ta saatis oma Poja

Kuidas suutis Isa rääkida maailmale
armastusest ja õrnusest?

Saatis oma Poja, just vastsündinud, rahus ja
pühaduses.

Kuidas suutis Isa näidata maailmale teed, mida
mööda käima me peaks?

Ta saatis oma Poja kõndima koos inimestega
maa peal, et me teaks.

Kuidas suutis Isa rääkida maailmale
ohverdusest, surmast?

Ta saatis oma Poja meie eest surema ja üles
tõusma taas.

Mida Isa palub meilt? Mida pühakirjad ütlevad?
Usu, looda, ela nagu Tema Poeg, aita teisi teel.
Mida Isa palub meilt? Nagu Ta Poeg sa kõike

tee.

(© 1982 Mabel Jones Gabbott. Kasutatud autori
loal.)

Vali õige tee

On üks tee, mis teeb meid õnnelikuks,
selleks õige ma iga päev valima pean.
Õpin Jeesuse õpetusi,
Üles õige tee leian ma nii.

Refrään:

Vali õige, ole rõõmus, sest sa tead,
õige valima alati sa pead.
Õpin palvemeelne olema evangeeliumi kaudu

ma,
õpin omama usku, meelt parandama, kuulekas

olema,
Tema õpetusi ma elus, iga päev järgima pean,
sest tõeliselt õnnelik vaid nii saan olla, ma tean.

Refrään
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