
Vuoden 2014 yhteisten tuokioiden ohjelma

Perhe on ikuinen
”Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen” (Mal. 3:24).



Yhteisiä tuokioita ja lasten 
sakramenttikokousohjelmaa  
koskevia ohjeita

Rakkaat Alkeisyhdistysten johtokunnat ja musiikinohjaajat

Tänä vuonna Alkeisyhdistyksessä meillä on loistava tilaisuus auttaa jokaista lasta ymmärtämään 
perheen tärkeys taivaallisen Isämme suunnitelmassa. Lapset oppivat, että avioliitto miehen ja naisen 
välillä on Jumalan säätämä, että perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa ja että pyhien 
temppelitoimitusten avulla perhe voi olla yhdessä ikuisesti. Yhteisen tuokion oppiaiheet tukevat 
sitä, mitä lapset oppivat ja kokevat kotonaan. Lasten oppimat opit vahvistavat heidän perhettään 
nyt ja auttavat heitä valmistautumaan tulemaan uskollisiksi äideiksi ja isiksi tulevaisuudessa. Kun 
joka viikko valmistaudutte rukoillen ja luotte Hengelle otollisen ilmapiirin, evankeliumin totuudet 
vahvistuvat lasten sydämessä. Kannustakaa lapsia kertomaan perheelleen, mitä he oppivat ja tuntevat 
Alkeisyhdistyksessä.

Alkeisyhdistyksen johtokuntana me rukoilemme puolestanne ja tiedämme, että Herra auttaa teitä 
tärkeissä tehtävissänne. Omistautuneet pyrkimyksenne opettaa ja palvella lapsia ja heidän perheitään 
vahvistavat heitä. Tunnemme rakkautta ja suurta arvonantoa uskollista palvelutyötänne kohtaan.

Alkeisyhdistyksen ylin johtokunta

Yhteisiä tuokioita koskevia ohjeita

Evankeliumin opettaminen
Käytä tätä kirjasta, kun valmistaudut opettamaan 15 
minuutin pituisen oppiaiheen joka viikko yhteisessä 
tuokiossa. Voit täydentää viikoittaisia oppiaiheita 
muulla kirkon hyväksymällä aineistolla, jota saat 
esim. Liahona-lehdestä. Seuraavat ohjeet auttavat 
sinua suunnittelemaan ja pitämään oppiaiheita.

Rakasta niitä, joita opetat. Osoita rakkauttasi lapsia 
kohtaan opettelemalla heidän nimensä ja olemalla 
perillä niin heitä kiin-
nostavista asioista kuin 
heidän kyvyistään ja 
tarpeistaankin.

Opeta oppia Hengen avulla. 
Kun valmistat oppiaiheita, 
rukoile johdatusta ja pyri 
vahvistamaan todistustasi 
opettamistasi periaatteista. 
Se auttaa sinua opettamaan 
Hengen avulla.

Edistä oppimista. Tämän kirjasen tarkoituksena on 
auttaa sinua tietämään paitsi mitä sinun tulee opettaa 
niin myös kuinka sinun tulee opettaa ja edistää oppi-
mista. Opetat oppia tehokkaammin, kun sisällytät 
jokaiseen oppiaiheeseen seuraavat kolme asiaa:

 1. Esittele opinkohta. Esittele selkeästi opinkohta, 
jota lapset tulevat opettelemaan. Mieti tapoja, 
joilla voit tehdä sen sanallisesti ja visuaalisesti. 

(Katso joitakin esimerkkejä elokuun kolmannen 
viikon ja marraskuun toisen viikon oppiaiheista.)

 2. Edistä ymmärtämistä. Käyttämällä vaihtelevia ja 
oppimiseen osallistavia opetusmenetelmiä, kuten 
laulujen laulamista, näyttelemistä ja pyhien kir-
joitusten kohtien lukemista, varmistat, että lapset 
saavat syvällisemmän ymmärryksen opinkohdasta.

 3. Edistä soveltamista. Anna lapsille tilaisuuksia 
soveltaa opinkohtaa elämäänsä. Mieti, kuinka he 

voivat ilmaista tunteitaan 
opinkohdasta tai asettaa 
siihen liittyvän tavoitteen.

Tässä kirjasessa on joille-
kin vuoden viikoille koko-
naisia oppiaiheita. Muille 
viikoille on annettu ideoita 
mutta ei kokonaisia oppi-
aiheita. Täydennä noita 
ideoita omillasi. Voit saada 

ideoita lukemalla muita tämän kirjasen oppiaiheita. 
Käytä viidennen sunnuntain yhteistä tuokiota aiem-
pien oppiaiheiden kertaamiseen. Henki voi opastaa 
sinua, kun suunnittelet ja valmistelet oppiaiheita.

Valmista oppiaiheita yhteistyössä musiikinohjaajan 
kanssa. Laulujen laulaminen auttaa täydentämään 
opettamiasi opinkohtia. Toisinaan voit kutsua opet-
tajia ja heidän luokkiaan auttamaan osassa evanke-
liumin opetusta.

Suunnittele joka viikko, kuinka 
voit 1) esitellä opinkohdan, 
2) auttaa lapsia ymmärtä-

mään sen ja 3) auttaa heitä 
soveltamaan sitä elämäänsä.

Saatavilla verkossa: 
Tiedot, havaintovälineet 
ja aineistot, joihin tässä 
kirjasessa viitataan, 
ovat saatavilla  verkossa 
osoitteessa LDS.org 
kohdassa Primary.
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Valmistautuminen: 
Rukoile johdatusta ja 
tavoittele Hengen vai-
kutusta, kun valmistat 
yhteisiä tuokioita. Kun 
valmistaudut ja opetat 
Hengen avulla, Hän 
vahvistaa opettamiesi 
asioiden olevan totta. 
(Ks. OKS, s. 13.)

Tässä kirjasessa käytetyt lähteet

Kirjasessa käytetään seuraavia lyhenteitä:

LL  Lasten laulukirja

EK  Evankeliumiaiheinen kuvakirja

OKS  Opettaminen, kutsumuksista suurin

Monissa oppiaiheissa ehdotetaan käytettäväksi kuvia. 
Kuvia on julkaisussa Evankeliumiaiheinen kuvakirja, 
Alkeisyhdistyksen oppikirjojen kuvapaketeissa, kir-
kon lehdissä sekä verkko-osoitteessa images.lds.org.

Opetusohjelma vuodelle 2014

Yleinen opetusohjelma
Lastenhuone: Katsokaa pienokaisianne ; Päivänsäteet: 
Alkeisyhdistys 1; VO 4–7: Alkeisyhdistys 2; Uskolliset 
8–11: Alkeisyhdistys 6

Perusopetusohjelma
Päivänsäteet: Alkeisyhdistys 1; VO 4–7: Alkeisyhdistys 2; 
Uskolliset 8–11: Alkeisyhdistys 4

Muutamissa oppiaiheissa ehdotetaan vierailevien 
puhujien kutsumista Alkeisyhdistykseen. Sinun tulee 
pyytää lupa piispaltanne tai seurakunnanjohtajaltanne, 
ennen kuin kutsut näitä henkilöitä osallistumaan.

Oppiaiheiden mukana seuraa useita opetusvihjeitä, 
jotka auttavat sinua parantamaan opetustaitoasi. 
Oppiaiheissa on myös kuvia, jotka auttavat sinua 
saamaan käsityksen siitä, miltä jokin toiminta näyt-
tää. Vaikka opetustaitojen kehittäminen on tärkeää, 
niin juuri oma hengellinen valmistautumisesi ja 
todistuksesi kutsuvat Hengen vahvistamaan nämä 
opinkohdat lasten sydämessä.

Laulutuokio
Alkeisyhdistyksen musiikin tulee luoda kunnioit-
tava ilmapiiri, opettaa evankeliumia ja auttaa lapsia 
tuntemaan Pyhän Hengen vaikutusta ja laulamisen 
tuomaa iloa. Yhteisen tuokion ajasta tulee käyttää 
20 minuuttia laulamiseen ja musiikin opettamiseen. 
Näin sinulla on riittävästi aikaa opettaa uusia lauluja 
ja auttaa lapsia nauttimaan laulamisesta.

Tässä kirjasessa on uusi laulu, jonka lapset opette-
levat tänä vuonna (ks. sivut 28–29). Kirjasessa on 
myös osio nimeltään ”Kuinka musiikkia voi käyttää 
Alkeisyhdistyksessä”, jossa on ideoita laulujen opet-
tamiseksi lapsille (ks. s. 26–27).

Sakramenttikokousohjelmaa koskevia ohjeita

Lasten sakramenttikokousohjelma esitetään vuoden 
viimeisenä vuosineljänneksenä piispan tai seurakun-
nanjohtajan johdolla. Keskustelkaa jo vuoden alussa 
Alkeisyhdistyksestä vastuussa olevan piispan tai 
seurakunnanjohtajan neuvonantajan kanssa alusta-
vista suunnitelmista. Kun suunnitelmat ovat valmiit, 
antakaa ne hänelle hyväksyttäviksi.

Suunnitelkaa ohjelma niin, että lapset voivat esittää 
sen yhteisten tuokioiden kuukausittaisten aiheiden 
pohjalta. Pitäkää koko vuoden ajan kirjaa lasten 
puheista ja henkilökohtaisista kokemuksista, joita 
voitaisiin mahdollisesti käyttää ohjelmassa. Kun 
suunnittelette, miten lapset kertovat tämän vuoden 

teemasta oppimistaan asioista, miettikää keinoja, 
joilla he voivat auttaa kuulijakuntaa keskittymään 
heidän opettamiinsa evankeliumin opinkohtiin. 
Piispakunnan jäsen voi kokouksen päätteeksi sanoa 
muutaman sanan.

Esitystä valmistellessanne muistakaa seuraavat ohjeet:

•	Harjoitusten	ei	pidä	viedä	tarpeettomasti	luokkien	
tai perheiden aikaa.

•	 Sakramenttikokouksessa	ei	ole	sopivaa	käyttää	
havaintovälineitä, rooliasuja eikä audiovisuaalisia 
esityksiä.

Lisäaineistoa: Lisää 
opetuksen lähdeaineis-
toa kuten värityssivuja, 
kertomuksia ja toimintoja 
on Liahona-lehdessä, 
lastenhuoneen oppikir-
jassa ja Evankeliumi
aiheisessa kuvakirjassa. 
Täydennä oppiaiheitasi 
tällä lähdeaineistolla. 
Katso myös Friend-
lehden aineistoluetteloa 
tietyistä evankeliumin 
aiheista osoitteessa friend.
lds.org. Näitä aineistoja 
voi tulostaa ja käyttää 
lasten opettamisessa.
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Taivaallinen Isä on valmistanut minulle 
keinon palata Hänen luoksensa

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” ( Joh. 3:16).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Minä olen Jumalan lapsi ja voin olla jonakin päivänä sellainen kuin Hän.

Esittele opinkohta ja edistä ymmärtämistä 
(nähdään kuvia, lauletaan laulu ja luetaan pyhien 
kirjoitusten kohta): Näytä lapsille muutamia kuvia 
eläinten poikasista ja kysy heiltä, mikä kustakin eläi-
mestä tulee isona (esim. kissanpennusta tulee isona 
kissa). Näytä kuvaa vauvasta ja esitä sama kysymys. 
Selitä, että vauvassa on jotakin aivan erilaista kuin 
eläinten poikasissa. Kehota lapsia kuuntelemaan, 
kenen lapsia me olemme, kun laulatte yhdessä 
laulun ”Oon lapsi Jumalan” (LL, s. 2–3). Pyydä yhtä 
lasta lukemaan Ps. 82:6, ja keskustelkaa siitä, mitä 
laulu ja pyhien kirjoitusten kohta opettavat. Kirjoita 
taululle ”Minä olen Jumalan lapsi ja voin olla jona-

kin päivänä sellainen kuin Hän”, ja pyydä yhtä lasta 
lukemaan se ääneen.

Edistä soveltamista (kerrotaan ajatuksia): Pyydä 
muutamia lapsia kertomaan, mistä he tietävät, että 
heidän äitinsä tai isänsä rakastaa heitä. Selitä, että 
taivaallinen Isäkin haluaa meidän tuntevan Hänen 
rakkautensa. Kerro, mistä tiedät, että Jumala rakas-
taa sinua, ja kehota muutamia lapsia kertomaan, 
mistä he tietävät, että Hän rakastaa heitä. Pyydä 
lapsia kuuntelemaan, kuka meille todistaa, että 
Hän rakastaa meitä, kun laulatte yhdessä ”Isämme 
taivahan” (LL, s. 8).

Viikko 2: Taivaallinen Isä antoi meille Vapahtajan ja tekee mahdolliseksi sen, 
että voin palata Hänen luokseen.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan sovituksesta): 
Piirrä taululle suora polku, joka päättyy paikkaan 
nimeltä ”Iankaikkinen elämä taivaallisen Isämme 
luona”. Kiinnitä kuva ihmisestä polun alkuun. Selitä, 
että kuva tarkoittaa meitä kaikkia ja että meidän pitää 
kulkea tätä polkua päästäksemme takaisin taivaalli-
sen Isän luo. Kerro lapsille, ettemme me voi palata tai-
vaallisen Isän luo omin avuin. Pyyhi pois osa polusta 
ja kysy: ”Mikä voisi auttaa meitä pysymään polulla?” 
Pyydä yhtä lasta lukemaan tai sanomaan ulkomuis-
tista kolmas uskonkappale. Näytä kuvaa Kristuk-
sesta Getsemanessa ja selitä lyhyesti sovitus. Kerro 
lapsille, että Kristuksen sovitus on kuin silta, joka 
auttaa meitä palaamaan taivaallisen Isän luo. Jos me 
teemme parannuksen ja pidämme käskyt, me voimme 
elää taas Hänen luonaan. Piirrä taululle silta ja siirrä 
ihmisen kuva polun päähän. Kehota muutamaa lasta 
kertomaan ajatuksiaan Jeesuksesta Kristuksesta ja 
Hänen sovituksestaan. Jos aikaa on, laulakaa laulu 

”Elin taivaassa” (LL, s. 140).

Viikko 3: Jeesus Kristus on minulle täydellinen esimerkki seurattavaksi.

Esittele opinkohta (keskustellaan esimerkeistä): 
Kysy: ”Kuka on näyttänyt meille hyvää esimerkkiä?” 
Kirjoita tai pyydä yhtä lasta kirjoittamaan taululle 
vastaukset, joihin kuuluu myös Jeesus Kristus. Selitä, 
että kaikki nämä ihmiset näyttävät meille hyvää 

esimerkkiä, mutta vain Jeesus näyttää täydellisen 
esimerkin. Kerro lapsille, että Hän kulki ympäri 
maata tehden hyvää (ks. Ap. t. 10:38) ja näytti rak-
kautensa palvelemalla muita, ja Hän haluaa, että me 
seuraamme Hänen esimerkkiään. 

Laulu: ”Hän antoi 
Poikansa”
(LL, s. 20–21)

Kutsu osallistumaan: 
Lapset tuntevat itsensä 
tärkeiksi, kun he osallistu-
vat oppimiseen. Aina kun 
mahdollista, kutsu lapsia 
kirjoittamaan jotakin tau-
lulle tai lukemaan pyhien 
kirjoitusten kohtia sen 
sijaan että tekisit sen itse.

Musiikkia koskevia 
ideoita ja ehdotuksia 
siitä, kuinka opettaa 
tässä ohjelmassa olevia 
lauluja, on sivuilla 26–27.
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Opeta Hengen avulla: 
Rukoile johdatusta ja 
tavoittele Hengen vai-
kutusta, kun valmistat 
yhteisiä tuokioita. Kun 
valmistaudut ja opetat 
Hengen avulla, Hän 
vahvistaa opettamiesi 
asioiden olevan totta.

Vinkki: Lasten ei 
pidä näytellä eikä 
esittää Vapahtajaa.

Edistä ymmärtämistä (kuullaan kertomuksia ja piirretään kuvia): Pyydä ennen Alkeisyhdistystä neljää 
aikuista tulemaan valmistautuneina kertomaan lyhyesti yhdestä seuraavista kuvista ja pyhien kirjoitusten 
kohdista sekä siitä, kuinka me voimme seurata Jeesuksen esimerkkiä.

Luokkien opettajat voivat 
auttaa pienten ryhmäkes-
kustelujen johtamisessa, 
osallistumaan kannusta-
misessa ja kunnioituksen 
säilyttämisessä.

Joh. 13:14–15 Matt. 5:1–2 Luuk. 15:4 3. Nefi 17:1–10

Jaa lapset neljään ryhmään ja sijoita kuhunkin 
ryhmään yksi aikuisista. Pyydä lapsia kuuntelemaan, 
kun aikuinen kertoo Vapahtajasta, ja kehota heitä 
piirtämään tai kirjoittamaan paperille, kuinka he 
voivat seurata Jeesuksen esimerkkiä. Kehota yhtä 
lasta kustakin ryhmästä kertomaan muille lapsille, 
mitä he oppivat.

Edistä soveltamista (lauletaan laulu): Laulakaa 
”Kuin Jeesus mä olla tahdon” (LL, s. 40–41). Pyydä 
lapsia seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä tällä 
viikolla ja valmistautumaan kertomaan ensi viikolla, 
mitä he tekivät.

Viikko 4: Minä voin palata taivaallisen Isän luo seuraamalla Jeesusta Kristusta.

Esittele opinkohta (kerrataan): Piirrä taululle 
polku viikolta 2. Pyydä lapsia selittämään, kenen 
ansiosta on mahdollista palata taivaallisen Isän 
luo. Pyydä muutamaa lasta kertomaan, kuinka he 
seurasivat Kristuksen esimerkkiä kuluneen viikon 
aikana. Kehota heitä mainitsemaan muita tapoja, 
joilla he voivat seurata Jeesusta (kuten mennä kas-
teelle, rukoilla ja noudattaa käskyjä). Kirjoita heidän 
vastauksensa taululle.

Edistä ymmärtämistä (kuullaan pyhien kirjoi-
tusten kertomus): Kerro siitä, kun Jeesus kutsui 
apostolinsa (ks. Matt. 4:18–22), ja kehota lapsia leik-
kimään tapahtumat kanssasi. Esimerkiksi: ”Pietari ja 
Andreas ansaitsivat elantonsa kalastamalla. Eräänä 
päivänä kun he olivat heittämässä verkkojaan Gali-
leanjärveen (heitä verkot), he näkivät Jeesus Nasa-
retilaisen. He kuulivat Hänen sanovan (pane käsi 
korvalle): ’Seuratkaa minua.’ Vaikka Pietari ja And-
reas olivat työn touhussa (vedä verkkoja), he jättivät 
heti verkkonsa (pudota verkot) ja seurasivat Jeesusta 
(kävele paikallasi). Jaakob ja Johannes olivat toisessa 
veneessä selvittelemässä verkkojaan (selvittele verk-
koja). Jeesus kutsui heitä, joten he jättivät verkkonsa 
ja seurasivat Häntä (kävele paikallasi).” Kysy lapsilta, 
jättäisivätkö he sen, mitä ovat tekemässä, jos Vapah-
taja sanoisi heille: ”Seuratkaa minua.” Pyydä jokaista 
luokkaa johtamaan muut lapset esittämään panto-
miimina jotakin toimintaa, kuten uimista tai leluilla 
leikkimistä. Pyydä heitä lopettamaan se, mitä he 
tekevät, ja kävelemään paikallaan, kun he kuulevat 
sanat: ”Seuratkaa minua.” Kun he esittävät panto-
miimina kutakin toimintaa, pitele esillä Jeesuksen 
Kristuksen kuvaa ja sano hiljaa: ”Seuratkaa minua.”

Edistä soveltamista (keskustellaan esimerkeistä): 
Pyydä lapsia kertomaan tavoista, joilla he voivat 
seurata Jeesusta Kristusta tänä aikana. He voisi-
vat esimerkiksi totella heti, kun isä tai äiti kutsuu 
perherukoukseen tai opettaja kehottaa olemaan 
kunnioittava.
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Taivaallisella Isällä on suunnitelma 
lapsiaan varten

”Oi kuinka suuri on Jumalamme suunnitelma!” (2. Nefi 9:13.)
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Taivaallisella Isällä on suunnitelma lapsiaan varten.

Esittele opinkohta (sanotaan oppi): Pyydä kolme 
lasta luokan eteen. Pyydä ensimmäistä sanomaan: 

”Taivaallisella Isällä”, toista: ”on suunnitelma”, ja kol-
matta: ”lapsiaan varten”. Jaa lapset kolmeen ryhmään 
ja pyydä kutakin ryhmää nousemaan ja kolmen 
lapsen johtaessa toistamaan oma osansa virkkeestä. 
Tehkää näin muutamaan kertaan, niin että jokainen 
ryhmä saa tilaisuuden sanoa jokaisen osan.

Edistä ymmärtämistä (luetaan pyhien kirjoitusten 
kohtia): Selitä, että ennen kuin me synnyimme, me 
asuimme taivaassa taivaallisten vanhempiemme 
kanssa. Taivaallinen Isä halusi, että meistä tulisi 
enemmän Hänen kaltaisiaan, joten Hän esitti 
suunnitelman. Jaa taulu kolmeen osaan ja otsikoi ne 
seuraavasti: ”Kuolevaisuutta edeltävä elämä”, ”Kuole-
vainen elämä” ja ”Elämä kuoleman jälkeen”. Keskus-
telkaa lyhyesti kustakin (ks. Lujana uskossa – evanke-

liumiaiheinen hakuteos, 2005, s. 118–119). Jaa lapset 
pieniin ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle yksi tai 
useampia seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista: 
1. Moos. 1:1; Alma 12:24; Alma 34:32; Alma 40:12; 
OL 76:62; Moos. 4:2; Abr. 3:22–23. Kehota kutakin 
ryhmää lukemaan pyhien kirjoitusten kohtansa, 
kertomaan muille lapsille, mistä kohdassa kerrotaan, 
ja kirjoittamaan viite oikean otsikon alle taululle.

Edistä ymmärtämistä (piirretään kuvia): Anna 
jokaiselle lapselle paperi, joka on jaettu kolmeen 
osaan. Pyydä heitä piirtämään jotakin, mikä kuvaa 
kutakin osaa Jumalan suunnitelmasta (kuolevai-
suutta edeltävä elämä, kuolevainen elämä ja elämä 
kuoleman jälkeen). Kannusta heitä näyttämään 
piirroksensa perheelleen kotona. Laulakaa yhdessä 

”Noudatan Jumalan suunnitelmaa” (LL, s. 86–87).

Viikko 2: Taivaallinen Isä käski Jeesusta Kristusta luomaan maailman kodiksi 
Hänen lapsilleen.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan kuvista): 
Selitä, että taivaallisen Isän suunnitelmaan kuului, 
että me lähtisimme Hänen luotaan, joten taivaallinen 
Isä ohjasi Jeesusta Kristusta luomaan meille maailman. 
Kiinnitä eri puolille huonetta kuvia luomakunnasta 
(kuten aurinko, kuu, vesi, kasveja ja eläimiä). Pyydä 
yhtä lasta valitsemaan jokin kuva ja kiinnittämään se 
taululle. Keskustelkaa siitä, miksi tuo luomistyö on 

meille tärkeä. Jatka, kunnes kaikki kuvat on kiinni-
tetty taululle. Pyydä lapsia kuuntelemaan, miksi nämä 
asiat luotiin, kun joku lukee OL 59:18–19.

Edistä ymmärtämistä (piirretään kuvia): Anna 
jokaiselle lapselle paperiarkki ja pyydä heitä piir-
tämään jokin lempiasioistaan luomakunnassa. Laula-
kaa ”Taivaallinen Isä rakastaa minua” (LL, s. 16–17).

Laulu: ”Noudatan 
Jumalan 
suunnitelmaa”
(LL, s. 86–87)

Havaintovälineet: 
Lapset reagoivat hyvin 
visuaalisiin havaintoväli-
neisiin. Harkitse erilaisten 
visuaalisten havainto-
välineiden käyttämistä, 
kuten esineitä, taulu-
piirroksia, sanaliuskoja, 
kuvia ja käsinukkeja 
(ks. OKS, s. 89–90).
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Viikko 3: Ruumiini on luotu Jumalan kuvaksi.

Esittele opinkohta (nähdään kuvajainen): Pidä 
peiliä muutamien lasten edessä ja anna heidän 
kuvailla, mitä he näkevät (silmät, korvat, suun jne.). 
Selitä, että se, mitä he näkivät, oli kuvajainen heistä. 
Pyydä lapsia kuuntelemaan, kenen kuvaksi meidät 
on luotu, kun joku lukee 1. Moos. 1:27). Selitä, että 
Jumalalla on silmät, korvat, suu ja niin edelleen, ja 
siksi meilläkin on. (Nuorempien lasten kohdalla 
voisit pyytää heitä heiluttamaan tai koskettamaan 
eri ruumiinosia, kun selität, että Jumalallakin on ne.)

Edistä soveltamista (leikitään leikkiä): Piirrä 
tai kirjoita neliönmuotoisen palikan tai paperikuu-
tion kullekin sivulle eri ruumiinosan nimi. Pyydä 
lapsia kuljettamaan sitä kädestä käteen, kun he 
kuuntelevat tai laulavat laulua ”Minä sain Herralta 
temppelin” (LL, s. 73). Pysäytä laulu silloin tällöin ja 
anna kuutiota pitelevän lapsen vierittää sitä. Kysy: 

”Kuinka taivaallinen Isä haluaa sinun käyttävän tätä 
ruumiinosaasi tai pitävän siitä huolta?” Jatkakaa niin 
kauan kuin aikaa riittää.

Viikko 4: Tahdonvapaus on lahja, jonka ansiosta voin valita itse.

Esittele opinkohta (nähdään havaintoesitys): Tuo 
useita esineitä, joista lapset voivat valita. Voisit tuoda 
esim. kaksi erilaista hedelmää, lyijy- ja kuulakärki-
kynän tai kahdet erilaiset kengät. Pyydä muutamia 
lapsia valitsemaan esineistä toinen. Selitä, että kyky 
valita on lahja, jota sanotaan tahdonvapaudeksi, ja 
että meillä on vapaus valita, mutta jokaiseen valin-
taan liittyy seuraus.

Edistä ymmärtämistä (luetaan pyhien kirjoitusten 
kohta): Kerro lapsille, että kun me olimme henkiä 
kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, me käytimme 
tahdonvapauttamme oikean valinnan tekemiseen: me 
kaikki teimme valinnan noudattaa taivaallisen Isän 
suunnitelmaa. Pyydä jotakuta lukemaan 2. Nefi 2:27. 
Keskustelkaa siitä, mitä seurauksia tämän kohdan 
mukaan on valinnalla seurata Jeesusta Kristusta tai 
valinnalla olla seuraamatta Häntä.

Edistä soveltamista (esitetään roolileikki): Kehota 
kutakin luokkaa esittämään roolileikkinä tilanne, jossa 
he voisivat käyttää tahdonvapauttaan jonkin käskyn 
noudattamiseen. (He voisivat esimerkiksi esittää 
roolileikkinä, kuinka he tottelevat vanhempiaan tai 
antavat ystävän leikkiä lelullaan.) Anna muiden lasten 
keskustella heidän valintansa hyvistä seurauksista.

Kun annatte lasten 
osallistua, he 
saavat tilaisuuden 
olla aktiivisesti 
mukana oppimis-
kokemuksessa.

Valmistautuminen: 
Kun suunnittelette yhteisiä 
tuokioitanne, lukekaa 
ensin läpi koko kuukauden 
oppiaiheet. Jakakaa sitten 
toiminnat, joita aiotte 
käyttää, eri sunnuntaille 
käytettävissänne olevan 
ajan ja Alkeisyhdistyk-
senne tarpeiden mukaan. 
Voitte esimerkiksi opettaa 
pidemmästä oppiaiheesta 
puolet yhdellä viikolla 
ja opettaa sen loppuun 
seuraavalla viikolla, tai 
voitte toistaa lyhyempiä 
toimintoja auttaaksenne 
lapsia kertaamaan.
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Paperikuutio avautuu 
napsauttamalla tästä.

Kuinka minun  tulee käyttää  silmiäni  tai pitää niistä huolta

Kuinka minun  tulee käyttää  korviani  tai pitää niistä huolta

Kuinka minun  tulee käyttää suutani  tai pitää siitä huolta

Kuinka minun  tulee käyttää mieltäni  tai pitää siitä huolta

Kuinka minun  tulee käyttää  käsiäni  tai pitää niistä huolta

Kuinka minun  tulee käyttää jalkojani  tai pitää niistä huolta

Kuinka minun  
tulee käyttää 
mieltäni  

tai pitää siitä huolta

Kuinka minun  

tulee käyttää 

 käsiäni  

tai pitää niistä huolta

Kuinka minuntulee  
käyttää  korviani  

tai pitää niistä huolta



Jeesus Kristus on meidän Vapahtajamme
”Me olemme nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja siitä me 
todistamme” (1. Joh. 4:14).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Minä voin saada todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.

Esittele opinkohta (kuullaan kertomus): Esitä 
seuraava kertomus: ”Kun presidentti James E. Faust 
oli lapsi, hän näki painajaista ja heräsi itkien. Hänen 
isoäitinsä halasi ja lohdutti häntä ja kertoi hänelle, 
että he olivat turvassa, koska Jeesus Kristus huolehti 
heistä. Poika meni rauhallisena takaisin sänkyyn 
vakuuttuneena siitä, että Jeesus todella pitää meistä 
huolen.” Kerro lapsille, että tämä kokemus auttoi 
presidentti Faustia saamaan todistuksen  Jeesuksesta 
Kristuksesta (ks. ”Kasvava todistus”, Liahona, 
tammi kuu 2001, s. 69).

Edistä ymmärtämistä (leikitään leikkiä): Laadi 
kymmenen sanaliuskaa asioista, jotka auttavat jota-
kuta saamaan todistuksen, ja muutama muu, jotka 
kuvailevat asioita, jotka eivät auta (esimerkkejä sana-
liuskoista on osoitteessa sharingtime.lds.org). Aseta 
lattialle pitkä naru tai lanka, jossa on kymmenen 
solmua. Pyydä yhtä lasta seisomaan narun toisessa 
päässä ja pitämään kylttiä, jossa sanotaan: ”Todistus 
Jeesuksesta Kristuksesta”. Kehota toista lasta seiso-
maan narun toisessa päässä ja pitelemään kylttiä, 
jossa sanotaan: ”Minä voin saada”. Anna yhden 
lapsen valita yksi sanaliuska ja lukea se ääneen. Jos 
siinä kuvataan asiaa, joka auttaa meitä saamaan 
todistuksen, pyydä lasta, jolla on kyltti ”Minä voin 
saada”, astumaan yhden solmun verran eteenpäin. 
Jos se ei johda todistukseen, pyydä lasta pysymään 
paikallaan. Toistakaa, kunnes lapsi pääsee narun toi-
seen päähän. Pyydä jokaista sanomaan: ”Minä voin 
saada todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta.” Selitä, 
että todistuksemme ei lakkaa koskaan kasvamasta. 
Kun me seuraamme jatkuvasti Jeesusta Kristusta 
ja teemme oikeita valintoja koko elämämme ajan, 
todistuksemme jatkaa vahvistumistaan.

Viikko 2: Minä voin tehdä parannuksen ja saada syntini anteeksi Jeesuksen 
Kristuksen sovituksen ansiosta.

Esittele opinkohta (keskustellaan pyhien kirjoitus-
ten kohdista): Näytä kuvaa Jeesuksesta Kristuksesta 
Getsemanessa ja kertaa lyhyesti sovitus 
(ks. Luuk. 22:39–44). Kehota jotakuta 
lukemaan OL 19:16 ja pyydä lapsia kuun-
telemaan, mitä heidän täytyy tehdä, jotta 
he saisivat sovituksen siunaukset.

Edistä ymmärtämistä (kuunnellaan 
pyhien kirjoitusten kertomus): Kerro Alma 
nuoremmasta ja kehota lapsia leikki-
mään tapahtumat kanssasi. Seuraava on 
esimerkki: ”Alma nuorempi teki huo-
noja valintoja (näytä ilkeä ilme). Hän ja 
hänen ystävänsä yrittivät hävittää kirkon. 
Eräänä päivänä enkeli tuli pysäyttämään 
heidät ja Alma pelkäsi (näyttele pelästy-
nyttä). Hän oli niin peloissaan, että hän 
kaatui maahan aivan kuin olisi kuollut 
(näyttele kuollutta). Hän suri syntejään niin 
paljon, ettei kyennyt liikkumaan kolmeen 
päivään (pysy liikkumatta). Viimein hän 
muisti, että Jeesus Kristus oli lunastanut 

hänet eli sovittanut hänen syntinsä. Kun hän ajatteli 
sitä, mitä Jeesus oli tehnyt, hän tunsi suurta iloa (hypi 

Laulu: ”Oi Jeesuksen 
laupeus”
(MAP-lauluja, 116)

Maaliskuu

Roolileikit suovat tilaisuuden ottaa mukaan kaikki lapset.

6

Minä voin saada

Todistus 

Jeesuksesta 
Kristuksesta

Saat sanaliuskat napsauttamalla tästä.



Vinkki: Mieti aikarajoi-
tuksia, kun suunnittelet 
yhteisiä tuokioitasi. 
Esimerkiksi viikon 3 toi-
minnassa pyydä kutakin 
vierailevaa puhujaa käyt-
tämään aikaa noin kaksi 
minuuttia. Voisit kutsua 
vierailevia puhujia 
vähemmän, jotta kullekin 
jäisi enemmän aikaa.

ilosta). Alma teki parannuksen, ja hänestä tuli suuri 
profeetta, joka opetti ihmisille asioita Jeesuksesta 
Kristuksesta.” (Ks. Alma 35.)

Edistä soveltamista (keskustellaan): Keskustel-
kaa lyhyesti seuraavista parannuksen periaatteista: 
1) ymmärrän, että tein väärin, 2) tunnen surua syn-
nistä, 3) tunnustan taivaalliselle Isälle, 4) oikaisen 
väärän teon ja 5) en tee niin enää. 

Viikko 3: Jeesus Kristus nousi kuolleista, ja niin nousen minäkin.

Esittele opinkohta (lauletaan laulu): Laulakaa 
”Kai Jeesus elää vieläkin?” (LL, s. 45) tai ”Jeesus on 
noussut” (LL, s. 44). Pyydä yhtä lasta selittämään, 
mitä laulu opettaa. Kerro lapsille, että koska Jeesus 
Kristus on noussut kuolleista, mekin kaikki nou-
semme kuolleista. Näytä pyhiä kirjoituksia ja selitä, 
että me tiedämme, että Kristus on noussut kuolleista, 
koska me voimme lukea siitä pyhistä kirjoituksista. 
Selitä, että vaikka me emme itse olisikaan nähneet 
ylösnoussutta Kristusta, muut ovat, ja he ovat kerto-
neet meille, mitä he tietävät.

Edistä ymmärtämistä (kuunnellaan vierailevia 
puhujia): Pyydä muutamia seurakuntanne aikuisia 
jäseniä tulemaan kertomaan ja esittämään yksi seu-
raavista todistuksista ylösnousseesta Kristuksesta: 
Magdalan Maria (ks. Joh. 20:1–18), Tuomas (ks. Joh. 
20:19–29), nefiläinen mies tai nainen (ks. 3. Nephi 
11:1–17; 17) ja Joseph Smith (ks. JS–H 11, 14–17; 
ks. myös OL 76:22–24). Pyydä seurakunnan jäseniä 
esittämään pyhien kirjoitusten kertomus ja todista-
maan Kristuksen ylösnousemuksesta.

Viikko 4: Minä voin osoittaa kunnioitusta Vapahtajaa kohtaan olemalla 
kunnioittava.

Edistä ymmärtämistä (nähdään kuvia): Näytä 
kuvia pyhistä paikoista, kuten Getsemanen puu-
tarha, Jeesuksen hauta, pyhä lehto, temppeli ja 
seurakuntakeskus. Kun näytät kunkin kuvan, kysy: 

”Miksi tämä paikka on pyhä tai erityinen? Kuinka 
käyttäytyisitte, jos olisitte siellä?” Keskustelkaa 
siitä, mitä kunnioitus on ja kuinka kunnioittavat 
teot osoittavat, että me rakastamme ja arvostamme 
Vapahtajaa. Selitä, että kun me olemme kunnioitta-
via, me voimme tuntea olevamme lähellä Häntä.

Edistä soveltamista (mietitään esimerkkejä): Kir-
joita taululle sanat ”Kunnioittava” ja ”Epäkunnioit-
tava”. Jaa lapset useampaan ryhmään. Anna kullekin 
ryhmälle muutama pieni paperinpala ja pyydä heitä 
kirjoittamaan kuhunkin paperiin jotakin, mikä 
osoittaa kunnioitusta kirkossa, tai jotakin, mikä ei 
osoita. Pyydä kutakin ryhmää lukemaan paperinsa 
yksi kerrallaan. Pyydä lapsia ristimään käsivartensa, 
jos esimerkki on kunnioittava, tai heristämään 
sormeaan, jos esimerkki on epäkunnioittava. Pyydä 
sitten yhtä jäsentä ryhmästä kiinnittämään paperi 
taululle oikean otsikon alle.

Pelit ja leikit: Sopivat 
pelit ja leikit Alkeisyhdis-
tyksessä auttavat säilyttä-
mään kunnioittavan ilma-
piirin. Pelit ja leikit tuovat 
vaihtelua oppiaiheisiin ja 
suovat lapsille mahdolli-
suuden olla tekemisissä 
toistensa kanssa. Ne myös 
vahvistavat opetettavaa 
evankeliumin periaa-
tetta hauskalla tavalla.
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Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan 
suunnitelmassa

”Avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan säätämä ja – – perhe on keskeisellä sijalla Luojan 
suunnitelmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi” (”Perhe – julistus maailmalle”).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa.

Esittele opinkohta (etsitään puuttuvia sanoja): 
Ennen kuin Alkeisyhdistys alkaa, kiinnitä kolmen 
tuolin alle sanat ”perhe”, ”keskeisellä” ja ”sijalla”. 
Kirjoita taululle seuraavaa: ”______ on __________ 

__________ Jumalan suunnitelmassa.” Kehota lap-
sia etsimään tuoliensa alta puuttuvat sanat. Kehota 
niitä, jotka löytävät sanat, panemaan ne oikeille 
tyhjille paikoille taululla. Pyydä kaikkia lapsia sano-
maan virke yhdessä.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan perheistä ja 
lauletaan laulu): Selitä, että keskeisellä sijalla tarkoittaa, 
että se on välttämätön osa. Pyydä lapsia nostamaan 
niin monta sormea kuin heillä on perheessään jäseniä, 
ja keskustelkaa siitä, kuinka jokainen on osa perhettä. 
Laulakaa ”Perheeni mulle rakas on” (LL, s. 98).

Edistä soveltamista (piirretään kuvia): Pyydä lap-
sia piirtämään suuri ympyrä ja sitten ympyrän kes-
kelle piirros perheestään. Kannusta lapsia viemään 
piirroksensa kotiin ja opettamaan perheelleen, että 
perhe on keskeisellä sijalla Jumalan suunnitelmassa.

Viikko 2: Vanhemmilla on tärkeitä velvollisuuksia perheessä.

Esittele opinkohta (lauletaan): Pyydä lapsia 
miettimään mieluisinta Alkeisyhdistyksen lau-
luaan. Kerro heille, että kun lasket kolmeen, heidän 
tulee kaikkien nousta seisomaan ja laulaa lauluaan 
samaan aikaan. Laske kolmeen ja anna heidän laulaa. 
Lopeta laulaminen ja pyydä musiikinohjaajaa joh-
tamaan heidät kaikki laulamaan yhtä laulua. Selitä, 
että kun musiikinohjaaja ei johtanut heitä, seurasi 
epäjärjestys. Selitä, että kotonammekin olisi epäjär-
jestys, ellei taivaallinen Isä olisi antanut vanhem-
mille tärkeää velvollisuutta johtaa perhettä.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan vanhem-
pien tehtävistä): Kutsu eteen kaksi poikaa ja kaksi 
tyttöä. Anna kullekin jokin rekvisiitta, joka kuvaa 
jotakuta perheenjäsentä (isää, äitiä, poikaa ja tytärtä). 
Seiso ”isän” vieressä ja selitä, että isän tehtävä on 
olla patriarkka perheessä ja johtaa, elättää ja suojella 
perhettä. Kysy lapsilta esimerkkejä siitä, mitä isät 
tekevät täyttääkseen nämä tehtävät, ja pyydä ”isää” 
esittämään pantomiimina se, mitä lapset ehdottavat. 
Seiso ”äidin” vieressä ja selitä, että äidin tehtävä on 
pitää huolta perheestä ja hoivata sitä. Kysy lapsilta 
esimerkkejä siitä, mitä äidit tekevät täyttääkseen 
nämä tehtävät, ja pyydä ”äitiä” esittämään pantomii-
mina se, mitä lapset ehdottavat. Kerro lapsille, että 
kummallakin vanhemmalla on vastuu olla hyvänä 
esimerkkinä ja opettaa evankeliumia. Anna jokai-
selle luokalle jokin esine, joka kuvaa sitä, kuinka 

Laulu: ”Jumalan perhe”
(tämän ohjelman sivuilla 
28–29)

Vinkki: Kun opetat 
perhettä koskevia asioita, 
ole hienotunteinen 
Alkeisyhdistyksessänne 
olevien lasten perhetilan-
teita kohtaan. Kannusta 
kaikkia lapsia elämään 
kelvollisina ja valmistau-
tumaan niin, että jonakin 
päivänä heillä voi olla 
oma iankaikkinen perhe.

Huhtikuu

Lasten käyttäminen havaintoesityksissä 
vangitsee heidän huomionsa ja 

valmistaa heitä oppimaan.
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Osoita rakkautta: 
Osoittaaksesi rakastavasi 
niitä, joita opetat, kiitä 
vilpittömästi juuri siitä, 
mitä lapsi on tehnyt. 
Voisit esimerkiksi sanoa: 
”Kiitos, että kerroit tuon 
tapahtuman perheestäsi”, 
sen sijaan että sanoisit 
vain yleisluontoisen 
kohteliaisuuden kuten 
”hyvä” tai ”kiitos”.

vanhemmat voivat opettaa perhettään (esim. pyhät 
kirjoitukset, perheiltaopas tai kuvia perheestä syö-
mässä, rukoilemassa tai työskentelemässä yhdessä). 

Pyydä yhtä lasta kustakin luokasta kertomaan, 
kuinka vanhemmat voisivat käyttää kyseistä esinettä 
perheensä avuksi.

Viikko 3: Lapsilla on velvollisuus totella vanhempiaan.

Esittele opinkohta (luetaan pyhien kirjoitusten 
kohta): Piilota ennen Alkeisyhdistyksen alkua 
paperinpala, johon on kirjoitettu Ef. 6:1. Pyydä yhtä 
lasta nousemaan seisomaan ja ohjaa hänet piilotetun 
paperin luo. Voisit esimerkiksi sanoa: ”Ota kolme 
jättiaskelta eteenpäin. Ota kuusi askelta vasemmalle.” 
Kun lapsi on löytänyt paperin, pyydä kaikkia lapsia 
etsimään kohta pyhistä kirjoituksistaan ja pyydä 
yhtä lasta lukemaan se ääneen. Selitä, että ”Herraa 
totellen” tarkoittaa, että tekee sitä, mikä on oikein.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan pyhien 
kirjoitusten kertomuksesta): Kerro Lehistä, joka 
lähetti poikansa hakemaan pronssilevyjä (ks. 1. Nefi 
3–4). Kertaa kertomus esittämällä seuraavanlaisia 
kysymyksiä: ”Keitä lapset olivat? Kuka oli isä? Mitä 
isä pyysi? Oliko helppoa totella? Mitä tapahtui, kun 
lapset tottelivat isäänsä?”

Viikko 4: Minä voin osoittaa rakkautta jokaista perheeni ja sukuni jäsentä 
kohtaan.

Edistä ymmärtämistä (leikitään arvausleikkiä ja 
lauletaan laulu): Anna vihjeitä seuraavista perheen-
jäsenistä ja sukulaisista ja pyydä lapsia kosketta-
maan nenäänsä, kun he arvaavat, ketä kuvailet: isä, 
äiti, veli, sisko, isoäiti, isoisä, täti, setä, eno, serkku. 
Esimerkiksi vihjeitä tädistä voisivat olla: ”Minä 
olen nainen. Minä vartuin isäsi kanssa. Minä olen 
serkkusi äiti.” Kun lapset ovat arvanneet oikean 
perheenjäsenen tai sukulaisen, anna yhdelle lapselle 
rekvisiitta, joka kuvaa tuota henkilöä, ja pyydä lasta 
seisomaan luokan edessä. Selitä, että perheisiin ja 
sukuihin voivat kuulua kaikki nämä perheenjäsenet 
ja sukulaiset tai ei, mutta vaikka jokainen perhe ja 
suku on erilainen, niissä kaikissa on yksi yhteinen 
asia – rakkaus. Laulakaa yhdessä ”Onnellinen perhe” 
(LL, s. 104).

Edistä soveltamista (keskustellaan perheestä ja 
suvusta): Pyydä yhtä lasta pitelemään kuvaa kodista. 
Kehota muutamia lapsia nimeämään perheenjäseniä, 
jotka elävät kodissa, ja keinoja, miten he osoitta-
vat rakkautta heille. Kehota toista lasta seisomaan 
lähellä ensimmäistä ja pitelemään toista kuvaa 
kodista. Kysy: ”Kenellä on lähellä asuvia sukulaisia? 
Kuinka te osoitatte rakastavanne heitä?” Lopuksi 
pyydä kolmatta lasta pitelemään kuvaa kodista ja 
seisomaan kaukana kahdesta muusta. Kysy: ”Onko 

teillä sukulaisia, jotka asuvat kaukana?” Keskustel-
kaa siitä, kuinka lapset voivat osoittaa rakastavansa 
noita sukulaisia. Kannusta lapsia valitsemaan yksi 
tapa osoittaa rakkautta perheensä jäsenille tai suku-
laisilleen tulevalla viikolla.
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Perhettä siunataan,  
kun se seuraa profeettaa

”[Pitäkää] mielessänne pyhien profeettojen ennalta lausumat sanat” (2. Piet. 3:2).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Jumala puhuu meille profeettojen välityksellä.

Esittele opinkohta (kuiskataan viesti): Kuiskaa 
yhden lapsen korvaan: ”Jumala puhuu meille pro-
feettojen välityksellä.” Pyydä häntä kuiskaamaan se 
toiselle lapselle, ja jatkakaa, kunnes jokainen lapsi on 
kuullut viestin. (Kun Alkeisyhdistyksessä on paljon 
lapsia, tämä toiminta voidaan tehdä pienissä ryh-
missä.) Pyydä viimeistä lasta nousemaan seisomaan 
ja sanomaan viesti ääneen. Tuo esiin, että aivan kuten 
lapset toimittivat viestin toisilleen, Jumala pyytää pro-
feettoja puhumaan (tai toimittamaan viestejä) Häneltä.

Edistä ymmärtämistä (luetaan pyhien kirjoitus-
ten kohtia ja opetetaan toisia): Näytä lapsille kuva 
Nooasta. Jaa lapset neljään ryhmään. Anna jokai-
selle ryhmälle yksi seuraavista pyhien kirjoitusten 
viitteistä: Moos. 8:20–26; 1. Moos. 6:13–17; 1. Moos. 

6:18–22; 1. Moos. 
7:7–12. Pyydä kutakin 
ryhmää lukemaan 
saamansa pyhien 
kirjoitusten kohta 
ja sitten vuorollaan 
kertomaan muille 
lapsille, mitä he ovat 
oppineet. Kysy lap-
silta, mitä he arve-
levat tapahtuneen 
ihmisille, jotka noudattivat Nooan viestiä, ja niille, 
jotka eivät niin tehneet (ks. 1. Moos. 7:23). Todista, 
että Jumala puhuu meille profeettojensa välityksellä 
ja että jos me seuraamme heitä, me olemme turvassa.

Viikko 2: Pyhien kirjoitusten profeetat ovat esimerkkejä perheelleni.

Esittele opinkohta (seurataan esimerkkiä): Taputa 
yksinkertainen rytmi ja pyydä lapsia toistamaan se 
seuraamalla esimerkkiäsi. Keskustelkaa siitä, mikä 
esimerkki on. Selitä, että pyhien kirjoitusten profee-
tat ovat meille esimerkki, jota seurata.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista (luetaan 
pyhien kirjoitusten kohtia): Jaa lapset ryhmiin. Anna 
aikuiselle kussakin ryhmässä yksi seuraavista sana-
liuskoista ja pyydä häntä lukemaan sanaliuskassaan 
olevat kohdat ryhmänsä lapsille:

Johannes Kastaja: OL 84:27–28 (kastettiin)

Alma nuorempi: Moosia 27:23–24 (teki parannuksen)

Joosua: Joos. 24:15 (palveli Herraa)

Kuningas Benjamin: Moosia 2:17–18 (palveli muita)

Lehi: 1. Nefi 1:5 (rukoili)

Nefi: 1. Nefi 3:7 (piti käskyt)

Jeredin veli: Et. 3:9 (osoitti uskoa)

Pyydä lapsia kuuntelemaan, mitä profeetta teki 
ollakseen esimerkki. Pyydä kutakin ryhmää kek-
simään profeetastaan säkeistö, joka voidaan laulaa 
laulun ”Profeettaa seuraa” (LL, s. 58–59) sävelellä, ja 
kehota heitä esittämään säkeistönsä muille lapsille.

Viikko 3: Perhettäni siunataan, kun me seuraamme profeettaa.

Esittele opinkohta (seurataan ohjeita): Valmista 
sanaliuska, jossa sanotaan ”Perhettäni siunataan, 
kun me seuraamme profeettaa”, ja piilota se huonee-
seen ennen Alkeisyhdistyksen alkua. Kehota yhtä 
lasta seuraamaan ohjeitasi sanaliuskan löytämiseksi. 
Selitä, että aivan kuten lapsi seurasi ohjeita, per-
heemme voi seurata profeetan ohjeita. Pyydä lapsia 
lukemaan sanaliuska yhteen ääneen.

Edistä ymmärtämistä (kuunnellaan puhujia): Ota 
yhteyttä muutamaan perheeseen hyvissä ajoin ja 
kutsu heidät Alkeisyhdistykseen kertomaan, kuinka 
profeetan ohjeiden noudattaminen on siunannut 
heidän perhettään.

Edistä soveltamista (lauletaan ja keskustellaan): 
Näytä kuvaa nykyisestä profeetasta ja selitä, että 
meitä johtaa tänä aikana profeetta ja meitä siunataan, 
kun me kuuntelemme ja seuraamme häntä. Laula-

Opinkohdan toistami-
nen: Tässä kuussa lapset 
oppivat erilaisia pyhien 
kirjoitusten esimerkkejä 
siitä opinkohdasta, että 
perhettä siunataan, kun se 
seuraa profeettaa. Voisit 
pyytää lapsia sanomaan 
opinkohdan joka viikko.

Laulu: 
Vapaavalintainen laulu 
Lasten laulukirjasta tai 
kirkon lehdistä
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Toukokuu

Kun annat lasten osallistua, 
he saavat tilaisuuden 
ottaa aktiivisesti osaa 
oppimiskokemukseen.



Osoita rakkautta: ”Kun 
osoitamme rakkautta niitä 
kohtaan, joita opetamme, 
he tulevat vastaanottavai-
semmiksi Hengelle” (OKS, 
s. 31). Opit rakastamaan 
lapsia enemmän, kun 
rukoilet heidän jokaisen 
puolesta, tutustut heidän 
kiinnostuksen kohtei-
siinsa ja huoliinsa, kutsut 
heitä nimeltä ja kuuntelet 
heitä tarkkaavaisesti.

kaa ”Äidin kutsuessa” (LL, s. 71) muuttaen ensim-
mäisen säkeen seuraavasti: ”Profeetan kutsuessa.” 
Kerro, mitä ohjeita ja neuvoja profeetta antoi vii-

meisimmässä yleiskonferenssissa. Pyydä muutamia 
lapsia kertomaan, kuinka näiden neuvojen noudatta-
minen siunaa heidän perhettään.

Viikko 4: Profeetta puhuu meille yleiskonferenssissa.

Esittele opinkohta (katsellaan kuvia): Pyydä 
lapsia nousemaan seisaalleen, jos he tietävät, kuka 
johtaa kirkkoa. Ota esiin kuva nykyisestä profeetasta 
ja kysy lapsilta, mikä hänen nimensä on. Selitä, että 
Jumala puhuu hänen välityksellään. Ota esiin kuva 
konferenssikeskuksesta. Kerro lapsille, että yleis-
konferenssin aikana profeetta puhuu meille tästä 
rakennuksesta.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan pyhien kir-
joitusten kertomuksesta): Kerro lapsille, että Jumala 
on aina puhunut kansalleen profeettojen välityk-
sellä. Ota esiin kuva kuningas Benjaminista ja esitä 
kertomus, joka on kohdassa Moosia 2:1–8. Pyydä 
lapsia näyttelemään kertomus. Muistuta lapsille, että 
kuningas Benjamin puhui tornista ja sitten hänen 

puheensa kirjoitettiin muistiin, niin että jokainen 
voisi lukea sen. Pyydä lapsia vertaamaan kertomusta 
kuningas Benjaminista siihen, mitä nykyisin tapah-
tuu yleiskonferenssissa.

Yksinkertaisen rekvisiitan tai asusteiden käyttö voi tehostaa 
Alkeisyhdistyksen oppiaiheita ja kiinnittää lasten huomion.
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Pappeuden toimitukset ja temppelityö 
siunaavat perhettäni

”Minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa” (Matt. 18:18).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Pappeuden toimitukset siunaavat ja vahvistavat perhettäni.

Esittele opinkohta (lauletaan laulu): Pyydä lapsia 
kuuntelemaan jotakin sellaista asiaa, joka siunaa hei-
dän perhettään, kun laulatte yhdessä toisen säkeis-
tön laulusta ”Tunnen rakkauden” (LL, s. 102–103). 
Selitä, että pappeuden toimitukset voivat siunata ja 
vahvistaa kaikkia perheitä.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan kuvista): 
Jaa lapset ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle kuva 
jostakin pappeuden toimituksesta. Pyydä kutakin 
ryhmää miettimään joitakin vihjeitä, jotka auttaisivat 
muita arvaamaan heidän kuvassaan olevan toimituk-
sen (esim. ”Tämä toimitus suoritetaan kirkossa joka 
sunnuntai”). Kehota kutakin ryhmää esittämään vih-
jeensä ja anna muiden lasten arvata, mitä pappeuden 
toimitusta he kuvailevat. Kun lapset ovat arvanneet 
oikein, keskustelkaa siitä, kuinka tuo toimitus siu-
naa meitä, ja kiinnittäkää kuva taululle.

Edistä soveltamista (kerrotaan kokemuksia): 
Pyydä lapsia puhumaan kotona perheensä kanssa 
siitä, milloin pappeuden toimitukset ovat siunanneet 
ja vahvistaneet heidän elämäänsä.

Viikko 2: Temppelien ansiosta perhe voi olla yhdessä ikuisesti.

Esittele opinkohta (lauletaan laulu): Näytä lapsille 
kuva teitä lähimpänä olevasta temppelistä. Pyydä heitä 
laulamaan ensimmäinen säkeistö laulusta ”Saan käydä 
temppeliin” (LL, s. 99). Kiinnitä huomio sanoihin ”Ett 
pääsen kerran sinne” ja pyydä lapsia kuuntelemaan, 
miksi kirkon jäsenet käyvät temppelissä, kun laulatte 
yhdessä laulun toisen säkeistön. Keskustelkaa heidän 
vastauksistaan, ja tähdennä, että temppelitoimitusten 
ansiosta perhe voi olla yhdessä ikuisesti.

Edistä soveltamista (piirretään kuva): Anna jokai-
selle lapselle paperi, jossa on yksinkertainen piirros 
temppelistä (saatavilla osoitteessa sharingtime.lds.org).  
Pyydä lapsia piirtämään lähelle temppeliä perheensä 
jäsenet pitelemässä toisiaan kädestä. Kannusta heitä 
näyttämään piirroksensa kotona perheelleen.

Laulu: 
Vapaavalintainen laulu 
Lasten laulukirjasta tai 
kirkon lehdistä

Opeta muita: Kun lapset 
kertovat muille, mitä he 
oppivat Alkeisyhdistyk-
sessä, heidän ymmärryk-
sensä ja todistuksensa 
opinkohdasta vahvistuu. 
Tämän kuukauden aikana 
heitä kannustetaan 
kertomaan oppimastaan 
kotona. Se luo tilaisuuk-
sia evankeliumiaiheisiin 
keskusteluihin kotona 
ja vahvistaa perhettä.

Kun annat lasten 
piirtää siitä, mitä he 

ovat oppineet, heidän 
ymmärryksensä 

opinkohdasta vahvistuu.
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Kesäkuu

Saat temppelin kuvan napsauttamalla tästä.



Lauluja: Kun laulat 
lasten kanssa uuden 
laulun, laula lapsille 
yksi säe ja pyydä heitä 
toistamaan se. Tee näin 
jokaisen säkeen kohdalla.

Viikko 3: Minä voin valmistautua nyt siihen, että olen kelvollinen menemään 
temppeliin.

Esittele opinkohta (lauletaan laulu): Pyydä 
lapsia kuuntelemaan, mikä on heidän pyhä velvol-
lisuutensa, kun he laulavat ensimmäisen säkeistön 
laulusta ”Saan käydä temppeliin” (LL, s. 99). Kerro 
lapsille, että he voivat jo nyt valmistautua menemään 
temppeliin sitten kun he ovat vanhempia.

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan kelvollisuu-
desta): Näytä kuvaa temppelistä. Selitä, että koska 
temppeli on pyhä paikka, sinne voivat päästä vain 

ne, jotka ovat kelvollisia. Kerro 
lapsille, että Nuorten voimaksi 
-kirjasen tasovaatimusten mukaan 
eläminen valmistaa meitä 
olemaan kelvollisia. Kirjoita 
erillisille sanaliuskoille joitakin 
tasovaatimuksia. Jaa lapset ryh-
miin ja anna kullekin ryhmälle 
yksi sanaliuska. Pyydä kutakin 
ryhmää nousemaan seisaal-

leen ja selittämään, kuinka tuon tasovaatimuksen 
mukaan eläminen valmistaa heitä olemaan kelvolli-
sia pääsemään temppeliin.

Edistä soveltamista (pelataan peliä): Piirrä 
erillisille paperilapuille kuvia suusta, silmistä, 
korvista, käsistä ja jaloista (esimerkkejä piirrok-
sista on saatavilla osoitteessa sharingtime.lds.org). 

Säestäjän soittaessa ”Saan käydä temppeliin” pyydä 
lapsia kierrättämään piirroksia kädestä käteen. Kun 
säestys katkeaa, pyydä lapsia, joiden käsissä on 
piirroksia, kertomaan yksi asia, mitä he voivat tehdä 
tuolla ruumiinosalla valmistautuakseen menemään 
temppeliin (esim. suullaan he voivat rukoilla, puhua 
ystävällisesti ja kertoa totuuden). Tehkää näin niin 
kauan kuin aikaa riittää.

Viikko 4: Sukututkimustyö yhdistää minut esivanhempiini.

Edistä ymmärtämistä (lauletaan laulu ja kuun-
nellaan kertomus): Esitä seuraava kertomus. Aina 
kun sanot sanan ”laulaa” jossakin muodossa, pyydä 
jokaista laulamaan laulua ”Sukututkimus” (LL, s. 100). 
Aloittakaa laulamalla vain ensimmäinen säe ja lisät-
kää joka kerta uusi säe yksi kerrallaan. ”Eräs perhe 
pitää musiikista ja laulamisesta. Sukuhistoriastaan he 
saivat tietää, että myös heidän 
esiäitinsä Mary Jones ja hänen 
vanhempansa pitivät musii-
kista ja laulamisesta. Jonesin 
perhe rakasti myös kirkkoa. 
Heidät kastettiin Walesissa, ja 
he päättivät muuttaa Utahiin. 
Kumpikin Maryn vanhem-
mista kuoli matkalla. Vaikka 
Mary oli pieni tyttö, hän 
jatkoi matkaa halki tasanko-
jen kantaen puista laatikkoa, 
jossa oli hänen isänsä kirjoit-
tamia kirkon lauluja. Myö-
hemmin Mary opetti lapsensa 
rakastamaan laulamista. Nyt 

hänen lastenlapsensa neljännessä polvessa pitävät 
laulamisesta. Nuo lapset on liitetty Maryyn, ja he 
tietävät, että hän välitti heille rakkautensa kirkkoon ja 
laulamiseen.”

Edistä soveltamista (väritetään): Anna kullekin 
lapselle kaksi paperia, joista toisen otsikkona on 

”Minä” ja toisen otsikkona 
”Esivanhempani”. Pyydä 
heitä piirtämään oma 
kuvansa paperiin, jonka 
otsikkona on ”Minä”. Kehota 
heitä sitten pyytämään 
kotona vanhempiaan kerto-
maan heille jostakusta hei-
dän esivanhemmastaan, niin 
että he voivat piirtää toiseen 
paperiin tuon esivanhem-
man kuvan.
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Meistä tulee kirkon jäseniä, kun 
meidät kastetaan ja konfirmoidaan

”Jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan” ( Joh. 3:5).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Jeesuksen Kristuksen kirkko on palautettu.

Esittele opinkohta (katsotaan kuvaa): Näytä kuvaa 
profeetta Joseph Smithistä ja pyydä lapsia kertomaan, 
mitä he tietävät hänestä. Selitä, että Jeesuksen Kris-
tuksen kirkko palautettiin Joseph Smithin kautta.

Edistä ymmärtämistä (nähdään havaintoesitys): 
Selitä, että kun Jeesus Kristus oli maan päällä, Hän 
järjesti kirkkonsa, jossa on pappeusjohtajia ja tosi 
opit. Pyydä lapsia nimeämään joitakin opetuksia ja 
johtotehtäviä kirkossa ja asettamaan jokaisen vas-
tauksen myötä pöydälle yksi rakennuspalikka, niin 
että niistä tulee rakennus. Kun rakennus on valmis, 
selitä, että se kuvaa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. 
Näytä kuvia Kristuksen ristiinnaulitsemisesta ja 
ylösnousemuksesta ja selitä, että näiden tapahtumien 
jälkeen ihmiset alkoivat opettaa vääriä asioita. Riko 
rakennus samalla kun selität lyhyesti luopumuksen. 
Keskustelkaa siitä, että Joseph Smith kutsuttiin 
palauttamaan kirkko. Käy läpi samat opetukset 
ja johtotehtävät, jotka lapset mainitsivat, samalla 
kun rakennat rakennuksen uudelleen. Todista, että 
kirkko palautettiin Joseph Smithin välityksellä.

Viikko 2: Minusta tulee kirkon jäsen, kun minut kastetaan ja konfirmoidaan.

Esittele opinkohta (katsotaan kuvia): Ole olevi-
nasi toimittaja. Sano lapsille: ”Tervetuloa Hyvien 
uutisten kanavalle! Tänään minulla on teille ker-
rottavana suuria uutisia – jokaisesta teistä voi tulla 
Jeesuksen Kristuksen tosi kirkon jäsen! Se on yksi 
tärkeimmistä asioista, mitä voitte tehdä elämässänne. 
Teistä tulee kirkon jäseniä, kun menette kasteelle 
(näytä kuva lapsesta, joka kastetaan) ja teidät konfir-
moidaan (näytä kuva lapsesta, joka konfirmoidaan).”

Edistä ymmärtämistä (luetaan pyhien kirjoitusten 
kohtia): Jaa lapset ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle 
yksi tai useampia seuraavista kysymyksistä ja vas-
taavista pyhien kirjoitusten viitteistä. Kehota heitä 
kuvittelemaan, mitä he sanoisivat, jos joku toimittaja 
kysyisi heiltä nämä kysymykset. Pyydä heitä etsi-
mään vastaukset pyhien kirjoitusten kohdistaan.

 1. Miksi minut täytyy kastaa? (Ks. Joh. 3:5; Ap. t. 
2:38.)

 2. Milloin olen riittävän vanha menemään kasteelle? 
(Ks. OL 68:27.)

 3. Kuka voi kastaa minut? (Ks. OL 20:73.)

 4. Kuinka minut tulee kastaa? (Ks. OL 20:74.)

 5. Mistä kaste on vertauskuva? (Ks. Room. 6:3–5.)

 6. Kuinka valmistaudun kasteeseen? (Ks. Alma 
7:15–16; 19:35.)

 7. Mitä minä lupaan kasteessa? (Ks. Moosia 18:10.)

 8. Mitä minä lupaan joka sunnuntai, kun nautin 
sakramentin ja uudistan kasteenliittoni? (Ks. OL 
20:77.)

Edistä soveltamista (vastataan kysymyksiin): 
Ole haastattelevinasi muutamia lapsia. Pyydä heitä 
kertomaan, mitä he ovat oppineet siitä, kuinka voi 
tulla kirkon jäseneksi.

Laulu: ”Kaste”
(LL, s. 54–55)

Heinäkuu

Ellei sinulla ole viikon 1 
kohdalla kuvatun 
havaintoesityksen 

välineitä, voit käyttää 
sellaisia välineitä, 

joita sinulla on.
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Viikko 3: Pyhä Henki lohduttaa ja opastaa minua.

Esittele opinkohta ja edistä ymmärtämistä 
(kuullaan todistuksia): Pyydä lapsia kuiskaamaan: 

”Pyhä Henki lohduttaa ja opastaa minua.” Pyydä yhtä 
opettajaa kertomaan lyhyesti tilanteesta, jolloin Pyhä 
Henki lohdutti ja opasti häntä.

Edistä soveltamista (lauletaan laulu): Anna 
jokaiselle lapselle paperi ja pyydä lapsia kirjoitta-
maan muutama sana, jotka tulevat mieleen, kun he 
miettivät sitä, kuinka Pyhä Henki lohduttaa ja opas-

taa meitä. Kehota lapsia tarkkailemaan, kuulevatko 
he kirjoittamiaan sanoja, kun he laulavat laulun 

”Pyhä Henki” (LL, s. 56). Pyydä heitä ympyröimään 
sanat, mikäli he laulavat ne. Kehota lapsia kerto-
maan, mitkä sanat he ympyröivät, ja keskustelkaa 
siitä, mitä kukin sana tarkoittaa. Voit myös kehot-
taa lapsia mainitsemaan sanoja, joita ei ympyröity. 
Pyydä muutamaa lasta kertomaan tilanteista, jolloin 
Pyhä Henki on tuonut heille lohtua ja opastusta.

Viikko 4: Minä voin tietää totuuden Pyhän Hengen voimalla.

Esittele opinkohta (erotetaan totuus valheesta): 
Kirjoita erillisille paperinpaloille muutamia lausu-
mia, jotka ovat selkeästi totta, ja muita, jotka ovat 
selkeästi valhetta (kuten ”Aurinko on lämmin”, ”Jää 
on kuumaa”, ”Tähdet loistavat yöllä” ja ”Tuli on 
kylmää”). Pyydä yhtä lasta valitsemaan yksi, jonka 
hän lukee ääneen. Kehota muita lapsia nousemaan 
seisaalleen, jos lausuma on totta, ja istumaan, jos se 
ei ole. Kysy: ”Mistä tiedätte sen?” Tee näin jokaisen 
paperin kohdalla. Selitä, että yksi tapa, jolla voimme 
tietää, että jokin asia on totta, on Pyhän Hengen 
voimalla. Lukekaa Moroni 10:5.

Edistä ymmärtämistä (luetaan pyhien kirjoi-
tusten kohtia): Selitä, että Pyhän Hengen voimalla 
me voimme tietää totuuden. Me voimme kuulla 
Hengen äänen tai voimme tuntea Hänen puhuvan 
mielessämme tai sydämessämme. Laita esille kuvia 
päästä (mieli), sydämestä ja korvasta (esimerkki-
kuvia on saatavilla osoitteessa sharingtime.lds.org). 
Jaa lapset neljään ryhmään ja kehota kutakin ryhmää 
vuorollaan lukemaan yksi seuraavista pyhien kir-
joitusten kohdista yhteen ääneen (ks. ”Kuoroluku”, 
OKS, s. 163–164): OL 11:13, Hel. 5:45, OL 8:2, Hel. 
5:46–47. Kun kukin ryhmä lukee pyhien kirjoi-
tusten kohtansa, pyydä jokaista näyttämään, mitä 
kuvaa pyhien kirjoitusten kohta koskee, asettamalla 
kätensä päänsä, sydämensä tai korviensa päälle.

Pyhät kirjoitukset: 
Lasten on tärkeää oppia 
evankeliumin totuuksia 
pyhistä kirjoituksista. Kun 
pyhiä kirjoituksia luetaan, 
auta lapsia keskittymään 
ja kuuntelemaan. Kun luet 
jakeen, jopa pienet lapset 
voivat kuunnella yhtä 
tai kahta tiettyä sanaa.

Musiikki: Käytä opetuk-
sessasi Alkeisyhdistyksen 
lauluja. Se auttaa lapsia 
muistamaan, mitä heille 
on opetettu. ”Me pys-
tymme musiikin avulla 
tuntemaan ja oppi-
maan erittäin nopeasti 
– – joitakin hengellisiä 
asioita, joita muutoin 
oppisimme erittäin 
hitaasti” (Boyd K. Packer, 
julkaisussa OKS, s. 45).

Auta lapsia ymmärtämään, että heidän tuntemansa rauhan ja rakkauden 
tunteet, joita he kokevat oppiessaan evankeliumia, tulevat Pyhältä Hengeltä. 

Huolehdi siitä, että luot kunnioittavan ilmapiirin, jotta niin voi tapahtua.
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Osallistuminen tervehenkisiin 
toimintoihin vahvistaa perhettäni

”Onnistuneet – – perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioi-
tuksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja 
säilyvät näitä periaatteita noudattamalla” (”Perhe – julistus maailmalle”).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: ”Rukoilkaa perheissänne Isää, aina minun nimessäni, jotta 
[perheenne] olisivat siunattuja” (3. Nefi 18:21).

Esittele opinkohta (katsotaan kuvia ja luetaan 
pyhien kirjoitusten kohta): Näytä kuvaa Jeesuk-
sesta Kristuksesta ja kerro lapsille, että Hän opetti: 

”Rukoilkaa perheissänne Isää, aina minun nimessäni, 
jotta [perheenne] olisivat siunattuja” (3. Nefi 18:21). 
Toista tämä pyhien kirjoitusten kohta lasten kanssa 
muutamaan kertaan. Näytä kuvaa perheestä, joka 
rukoilee, ja keskustele kuvasta lasten kanssa. Selitä, 
että perherukouksessa me kiitämme taivaallista Isää 
siunauksistamme ja pyydämme Häntä auttamaan ja 
siunaamaan perhettämme.

 Edistä ymmärtämistä ja soveltamista (lauletaan 
ja kerrotaan ideoista): Pyydä lapsia muodostamaan 
yksi tai useampi piiri. Laulakaa ”Perherukous” (LL, 
s. 101). Kehota kutakin lasta sanomaan jokin asia, josta 
hän voisi kiittää tai jota hän voisi pyytää taivaalliselta 
Isältä perherukouksessa, ja tarttumaan sitten käsi-
kynkästä toista piirissä olevaa lasta. Kun kaikki lapset ovat käsikynkässä, tähdennä sitä, kuinka perherukous 

pitää perheen koossa sekä siunaa ja vahvistaa sitä.

Viikko 2: Perheilta vahvistaa perhettäni.

Esittele opinkohta (toistetaan oppi): Jaa Alkeis-
yhdistyksen lapset kolmeen ryhmään. Pyydä yhtä 
lasta kustakin ryhmästä pitelemään yhtä seuraavista 
kylteistä ja pyydä lapsia siinä ryhmässä nousemaan 
seisaalleen ja toistamaan yhdessä kylttinsä sana:

Pyydä lapsia vaihtamaan kylttejä ja tekemään samoin, 
kunnes kaikki ryhmät ovat sanoneet kunkin sanan.

Edistä ymmärtämistä (kuvitellaan mielessä 
vahvoja perheitä): Näytä kuvaa presidentti Joseph F. 
Smithistä ja selitä, että vuonna 1915 hän pani alulle 

perheiltaohjelman 
ja lupasi suuria 
siunauksia säännöl-
listen perheiltojen 
pitämisestä. Näytä 
kuvaa nykyisestä 
profeetasta ja selitä, 
että lähes sata 
vuotta myöhem-
min profeettamme 
todistaa yhä, että perheilta vahvistaa perhettämme. 
Kehota muutamaa lasta edustamaan eri perheenjä-
seniä ja pyydä heitä seisomaan käsikynkässä. Pyydä 
vielä yhtä lasta yrittämään vetää yhden perheenjäse-
nen irti toisista. Selitä, että perhe on vahvempi, kun 
se pitää perheiltoja.

Edistä soveltamista (esitetään perheilta roolileik-
kinä): Pyydä muutamaa lasta kertomaan, mitä he 
haluaisivat tehdä perheillassa. Kirjoita heidän ajatuk-
sensa taululle. Kannusta lapsia auttamaan oman 
perheensä perheiltojen suunnittelussa ja pitämisessä.

Laulu: ”Etsi Herraa 
varhain”
(LL, s. 67)

Pyhien kirjoitusten 
kohtien ulkoa opette-
leminen voi auttaa lapsia 
oppimaan evankeliumin 
opinkohtia. Henki auttaa 
lapsia muistamaan nämä 
sanat, kun he tarvitse-
vat niitä elämässään.

Elokuu

Liikkuminen Alkeisyhdistyksen aikana 
pitää lapset aktiivisesti mukana ja 
kiinnostuneina. Mukauta toiminnat 

Alkeisyhdistyksenne lasten tarpeisiin.
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VAHVISTAA

”Perheilta” ”Perhettäni””Vahvistaa”



Viikko 3: Pyhien kirjoitusten tutkiminen antaa minulle ja perheelleni hengellistä 
voimaa.

Esittele opinkohta (vastataan kysymyksiin): 
Pyydä lapsia jännittämään käsivartensa lihaksia ja 
näyttämään fyysisiä voimiaan. Kysy, mitä he voivat 
tehdä tullakseen vahvemmiksi fyysisesti. Nosta 
esille pyhät kirjoituksesi ja selitä, että henkemme 
voi tulla vahvemmaksi, kun luemme pyhiä kirjoi-
tuksia. Pyydä lapsia sanomaan ”pyhien kirjoitusten 
tutkiminen” joka kerta, kun nostat esille pyhät kir-
joituksesi. Esitä muutama kysymys, joihin voi vas-
tata tällä lauseella, kuten: ”Mikä voi auttaa minua 
ajattelemaan hyviä ajatuksia?” ja ”Mikä auttaa 
minua saamaan voimaa valita oikein?” Nosta esille 
pyhät kirjoituksesi jokaisen kysymyksen jälkeen, 
niin että lapset voivat vastata. (Jos lapset tuovat 
pyhät kirjoituksensa Alkeisyhdistykseen, kehota 
heitä nostamaan esiin omat pyhät kirjoituksensa, 
kun he toistavat ”pyhien kirjoitusten tutkiminen” 
vastauksena kysymyksiisi.)

Edistä ymmärtämistä (keskustellaan pyhien kir-
joitusten kertomuksesta): Varaa taululle kolme kuvaa, 
jotka kertovat tavoista, joilla Jeesusta Kristusta 
kiusattiin kohdassa Matt. 4:1–11. Kirjoita kunkin 
kuvan alle vastaava pyhien kirjoitusten viite (Matt. 
4:4, Matt. 4:7 ja Matt. 4:10). Selitä, että Jeesus Kristus 
käytti pyhiä kirjoituksia, kun Häntä kiusattiin. Lue 
ääneen Matt. 4:1–11 ja pysähdy kunkin kiusauksen 
jälkeen selventämään asiaa ja kysy: ”Mikä antoi Jee-
sukselle hengellistä voimaa?” Pidä esillä pyhiä kirjoi-

tuksiasi auttaaksesi lapsia vastaamaan ja kehota yhtä 
lasta lukemaan Jeesuksen Kristuksen vastaus pyhistä 
kirjoituksista. Selitä, että ”on kirjoitettu” tarkoittaa, 
että Jeesus lainasi pyhiä kirjoituksia.

Edistä ymmärtämistä (opetellaan ulkoa pyhien 
kirjoitusten kohta): Pyydä kutakin luokkaa valit-
semaan ja opettelemaan yhdessä ulkoa pyhistä 
kirjoituksista jokin lyhyt kohta, joka antaisi heille ja 
heidän perheelleen hengellistä voimaa (esim. Luuk. 
1:37; 1. Nefi 3:7 tai OL 10:5).

Viikko 4: Sunnuntai on levon ja jumalanpalveluksen päivä.

Esittele opinkohta (järjestetään sanoja): Anna kullekin luokalle kirjekuori, jossa on kuusi paperinpa-
laa, joihin on kirjoitettu yksi seuraavista sanoista: Sunnuntai on levon ja jumalanpalveluksen päivä. Pyydä 
heitä panemaan sanat oikeaan järjestykseen. Keskustelkaa siitä, mitä lepo ja jumalanpalvelus tarkoitta-
vat. Toistakaa virke yhdessä.

]Edistä ymmärtämistä (keskustellaan pyhien 
kirjoitusten kohdista): Kirjoita taululle seuraavat 
pyhien kirjoitusten viitteet: 2. Moos. 20:8–11; Luuk. 
23:56; Moosia 18:23; OL 68:29. Selitä, että taivaalli-
nen Isä loi maailman kuudessa päivässä (nosta esiin 
kuusi sormea ja heiluta niitä), mutta seitsemäntenä 
päivänä Hän lepäsi (nosta seitsemän sormea ja pidä 
ne liikkumatta), ja kautta aikojen Hän on käskenyt 
lastensa levätä seitsemäntenä päivänä eli sapat-
tina tai sunnuntaina ja pyhittää sen. Pyydä neljää 
lasta lukemaan taululla olevat pyhien kirjoitusten 
kohdat. Pyydä lapsia kuuntelemaan ja ottamaan 
selville, mikä on se periaate, jota opetetaan. Tuo 

esiin, että pyhät kirjoitukset on kaikki kirjoitettu 
eri aikoina maailman historiassa, mutta ne kaikki 
opettavat saman periaatteen. Selitä, että sunnuntain 
eli lepopäivän pyhittäminen tarkoittaa sitä, että tekee 
sellaisia asioita, jotka tuovat meidät lähemmäksi 
taivaallista Isää.

Edistä soveltamista (pelataan peliä): Pyydä lapsia 
sanomaan viikonpäivät yksi kerrallaan maanantaista 
alkaen. Pyydä lasta, joka sanoo ”sunnuntai”, ehdotta-
maan jokin sunnuntaille sopiva toiminta. Tehkää 
näin niin kauan kuin aikaa riittää.

Pyhät kirjoitukset: 
Kaikilla lapsilla ei kenties 
ole omia pyhiä kirjoituk-
sia. Osa lapsista ei ehkä 
osaa vielä lukea. Mieti 
keinoja, joilla voit ottaa 
kaikki lapset mukaan, kun 
tutkitte pyhiä kirjoituk-
sia. Voisit esimerkiksi 
kirjoittaa pyhien kirjoi-
tusten kohdan taululle ja 
voisitte lukea sen yhdessä 
tai voisit pyytää pientä 
ryhmää käyttämään 
samoja pyhiä kirjoituksia.
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Pyhien kirjoitusten tutkiminen antaa minulle  
hengellistä voimaa

Matt.  
4:7

Matt. 
4:10

Matt.  
4:4

Sunnuntai on levon ja jumalanpalveluksen päivä.

Saat sanaliuskat napsauttamalla tästä.



Evankeliumin mukaan eläminen 
siunaa perhettäni

”Me uskomme, että tulee olla vilpitön, uskollinen, siveellinen, hyväntahtoinen ja hyveellinen ja 
että tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille; tosiaankin, voimme sanoa seuraavamme Paavalin 
kehotusta – me uskomme kaikessa, me toivomme kaikessa, me olemme kestäneet paljon ja 
toivomme voivamme kestää kaiken. Jos on jotakin hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä 
kuuluvaa tai kiitettävää, sitä me etsimme.” (UK 13.)
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Minä osoitan kiitollisuuteni kiittämällä kaikista siunauksistani.

Esittele opinkohta (kuunnellaan kertomus ja lue-
taan pyhien kirjoitusten kohta): Kerro lyhyesti kymme-
nestä spitaalisesta (ks. Luuk. 17:11–19). Kysy lapsilta, 
kuka kertomuksessa osoitti kiitollisuutta. Lue OL 59:7 
ja kysy lapsilta, kenelle meidän pitäisi osoittaa kiitolli-
suutta ja mistä meidän pitäisi kiittää Häntä.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista (pelataan 
peliä): Ota esille kuvia siunauksista kuten perhe, ystä-

vät, ruoka, koti, maailma, eläimet ja temppelit. Pyydä 
lapsia sulkemaan silmänsä ja laulamaan ”Kiitos, Isä 
taivahan” (LL, s. 15), kun otat pois yhden kuvista. Kun 
he lopettavat laulun, pyydä heitä avaamaan silmänsä 
ja katsomaan, huomaavatko he, mikä kuva puuttuu. 
Heitä hernepussi yhdelle lapselle ja pyydä häntä ker-
tomaan, kuinka hän osoittaa kiitollisuutta tuosta siu-
nauksesta. Tehkää näin niin kauan kuin aikaa riittää.

Viikko 2: Kun palvelen muita, palvelen Jumalaa.

Esittele opinkohta (luetaan pyhien kirjoitus-
ten kohta): Kirjoita taululle seuraava lause: Kun 
__________ muita, __________  Jumalaa. 
Lukekaa yhdessä Moosia 2:17, ja kysy lapsilta, mikä 
sana kuuluu tyhjiin kohtiin (palvelen). Pyydä lapsia 
sanomaan virke kanssasi.

Edistä ymmärtämistä (kuunnellaan kertomus): 
Esitä lapsille seuraava kertomus: ”Presidentti Heber 
J. Grantin isä kuoli, kun 
Heber oli vain yhdeksän 
päivän ikäinen. Heberin äiti 
oli hyvin köyhä ja ansaitsi 
rahaa ompelemalla muille 
ihmisille. Joskus hän ompeli 
lepäämättä niin monta tuntia, 
että hän jaksoi hädin tuskin 
painaa ompelukoneen poljinta. 
Heberillä oli usein tapana 
ryömiä ompelukoneen alle ja 
painaa poljinta äidin puolesta. 
Talvet olivat hyvin kylmiä, ja 

Heberillä oli vain ohut, kulunut takki pitämässä 
hänet lämpimänä. Hän kaipasi lämmintä takkia, 
mutta hän tiesi, että heillä oli hädin tuskin rahaa 
ruokaan. Hän ilahtui syntymäpäivänään, kun hänen 
äitinsä antoi hänelle ompelemansa lämpimän takin. 
Se oli hänen kallein aarteensa. Muutamia viikkoja 
myöhemmin Heber näki pojan, joka värisi kylmästä, 
ja muisti, miltä se tuntui. Hän riisui uuden takkinsa 
ja antoi sen pojalle.” (Voit myös halutessasi näyttää 

videon ”The Coat” [Takki], joka on 
osoitteessa www.mormonchannel.
org/the-coat.) Keskustelkaa siitä, 
kuinka Heber palveli muita, ja 
pyydä muutamaa lasta ja opettajaa 
kertomaan kokemuksiaan palve-
lemisesta. Keskustelkaa siitä, että 
kun palvelemme muita, me palve-
lemme Jumalaa. (Ks. julkaisun OKS 
sivuilta 68–70 ideoita siitä, kuinka 
esitetään kysymyksiä, jotka saavat 
aikaan hyviä keskusteluja.)

Vaihtelevuus: Käytä 
vaihtelevia tapoja, kun 
toistat pyhien kirjoitus-
ten kohtia tai ilmauksia 
yhdessä lasten kanssa. 
Voisit esimerkiksi 
pyytää poikia ja tyttöjä 
toistamaan ilmauksen 
erikseen tai pyydä heitä 
käyttämään kovaa 
tai hiljaista ääntä.
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Syyskuu

Voisit käyttää Alkeisyhdistyksessä 
olevia lapsia esittämiesi 

kertomusten havainnollistamiseen.



Viikko 3: Me uskomme, että tulee olla vilpitön.

Esittele opinkohta (kuunnellaan kertomus ja tois-
tetaan pyhien kirjoitusten kohta): Kerro lapsesta, joka 
kertoo toiselle lapselle kalastusretkestään ja liioittelee 
suuresti saamansa kalan kokoa. Kysy lapsilta, mitä 
lapsi teki väärin ja mitä tämän olisi pitänyt tehdä. 
Kehota lapsia ajattelemaan yhtä uskonkappaletta, 
joka auttaisi heitä muistamaan, että pitää puhua totta. 
Toistakaa yhdessä kolmannentoista uskonkappaleen 
alku (”Me uskomme, että tulee olla vilpitön”).

Edistä soveltamista (reagoidaan tilanteisiin): 
Esitä tilanne, jossa lapsilla saattaa olla kiusaus olla 
epärehellisiä, kuten kun isä tai äiti kysyy, kuka jätti 
lelut lattialle. Kehota lapsia nousemaan seisaal-
leen, kun he tietävät, mitä he voisivat tehdä ollak-
seen rehellisiä. Pyydä muutamaa lasta kertomaan 
vastauksensa. Tehkää samoin muiden tilanteiden 
kohdalla, jos aikaa on. Kannusta lapsia ajattelemaan 
ajatusta ”Me uskomme, että tulee olla vilpitön”, kun 
he tuntevat kiusausta tehdä toisin.

Viikko 4: Kun elän evankeliumin mukaan, olen hyvä esimerkki, jota muut 
voivat seurata.

Esittele opinkohta (näytellään kertomus): Esitä 
seuraava kertomus ja pyydä lapsia näyttelemään se 
kanssasi: ”Olet talviretkellä perheesi kanssa, kun 
tulee valtava lumimyrsky (värise). Et näe tietä takaisin 
leiripaikalle (nosta käsi silmillesi ja haro ilmaa toisella). 
Sitten isäsi tulee ja hänellä on jalassa isot, raskaat 
saappaat (kävele paikallasi). Hän sanoo: ’Minä tunnen 
tien! Seuraa minua!’ Isä tekee lumeen isot jalanjäl-
jet, joita voit seurata.” Selitä, että aivan kuten me 
voisimme seurata isän jalanjälkiä, muut voivat nähdä 
meidän hyvän esimerkkimme, kun elämme evan-
keliumin mukaan, ja seurata sitä. Pyydä lapsia tois-
tamaan perässäsi: ”Kun elän evankeliumin mukaan, 
olen hyvä esimerkki, jota muut voivat seurata.”

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista (luetaan 
pyhien kirjoitusten kohta ja keskustellaan tasovaatimuk-
sista): Pyydä lapsia lukemaan kohta 1. Tim. 4:12. Kir-
joita Nuorten voimaksi -kirjasesta paperilapuille joitakin 
kohtia, joiden tunnet olevan sopivia lapsille, ja pane ne 
rasiaan. Pyydä yhtä lasta ottamaan lappu ja kertomaan 
jokin henkilökohtainen kokemus siinä olevasta taso-
vaatimuksesta tai kertomaan, kuinka eläminen tuon 
tasovaatimuksen mukaan on muille hyvä esimerkki, 
jota seurata. Menettele samoin muiden lappujen koh-
dalla. Laulakaa ”Tää evankeliumi” (LL, s. 72).

Kertomukset: Ker-
tomusten esittäminen 
kiinnittää lasten huomion 
ja auttaa heitä ymmärtä-
mään evankeliumin peri-
aatteita omakohtaisesti. 
Opettele kertomukset kyl-
lin hyvin, jotta voit esittää 
ne omin sanoin ilmeik-
käästi ja innokkaasti.
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”Perhe – julistus maailmalle” saatiin 
Jumalalta perheeni avuksi
”Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi 
täydelliseksi” ( Joh. 15:11).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: ”Perhe – julistus maailmalle” saatiin Jumalalta perheeni avuksi.

Esittele opinkohta: Näytä lapsille kuvat kym-
menestä käskystä ja pyhistä kirjoituksista. Kysy: 

”Mistä nämä ovat tulleet?” Selitä, että ne ovat tulleet 
Jumalalta Hänen profeettojensa välityksellä autta-
maan meitä tietämään, mitä tehdä. Näytä lapsille 
perhejulistusta ja selitä, että se tuli Jumalalta Hänen 
myöhempien aikojen profeettojensa välityksellä 
auttamaan perhettämme.

Edistä ymmärtämistä (lauletaan lauluja): Selitä, 
etteivät kaikki perheet ole samanlaisia, mutta 
jokainen perhe on tärkeä. Jumala haluaa, että kaikki 
perheet ovat onnellisia ja palaavat Hänen luokseen. 
Anna kullekin luokalle sanaliuska, jossa on eri virke 
perhejulistuksesta. Kehota lapsia miettimään laulua, 
joka liittyy heidän virkkeeseensä. Pyydä luokkia 
lukemaan vuorollaan sanaliuskansa ääneen ja joh-
tamaan muita lapsia laulamaan heidän valitsemansa 
laulu. Todista, että perhettämme siunataan, kun me 
noudatamme perhejulistuksen opetuksia.

Viikko 2: Avioliitto miehen ja naisen välillä on keskeisellä sijalla Jumalan 
suunnitelmassa.

Edistä ymmärtämistä (kuullaan ja kerrotaan ker-
tomus): Kerro siitä, kuinka Aadam oli ensimmäinen 
ihminen maan päällä. Pyydä yhtä lasta lukemaan 
kohta 1. Moos. 2:18 ja muita kuuntelemaan, mitä 
taivaallinen Isä sanoi (”Ei ole hyvä ihmisen olla 
yksinään”). Selitä, että Hän loi naisen, joka menisi 
naimisiin Aadamin kanssa. Pyydä yhtä lasta luke-
maan kohta 1. Moos. 3:20 ja muita kuuntelemaan, 
minkä nimen Aadam antoi vaimolleen (Eeva). Pyydä 
seuraavaksi yhtä lasta lukemaan kohta 1. Moos. 1:28 
ja muita kuuntelemaan, mitä taivaallinen Isä käski 

Aadamin ja Eevan tehdä (”lisääntyä” eli perustaa per-
heen). Selitä, että ilman Aadamin ja Eevan avioliittoa 
Jumalan lapsiaan varten laatima suunnitelma tulla 
maan päälle ei olisi toteutunut. Pyydä muutamaa 
lasta esittämään kertomus uudelleen.

Edistä soveltamista (katsotaan kuvia): Selitä, että 
taivaallisen Isän käsky, että miehen ja naisen pitää 
mennä naimisiin ja perustaa perhe, on aivan yhtä 
tärkeä nykyään kuin se oli silloin kun Aadam ja Eeva 
olivat maan päällä. Näytä kuvia perheistä ja anna 
lasten näyttää niistä mies, nainen ja lapset.

Viikko 3: Kun perhe-elämä perustetaan Jeesuksen Kristuksen opetuksille, 
me voimme olla onnellisia.

Esittele opinkohta (katsotaan kuvia): Pyydä yhtä 
lasta pitelemään kuvaa perheestä. Kysy, mille meidän 
pitäisi perustaa perhe-elämämme, niin että voimme 
olla onnellisia. Pyydä toista lasta pitelemään kuvaa 
Jeesuksesta Kristuksesta. Selitä, että kun perhe-
elämä perustetaan Jeesuksen Kristuksen opetuksille, 
me voimme olla onnellisia.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista (tehdään 
luetteloja): Kiinnitä taululle kuva Jeesuksesta Kris-
tuksesta ja kirjoita sen alle ”Jeesuksen opetuksia”. Jaa 
lapset kolmeen ryhmään. Anna jokaiselle ryhmälle 
yksi seuraavista sanaliuskoista ja pyhien kirjoitusten 
viitteistä: ”Noudattakaa käskyjä” (Joh. 14:15), ”Aut-
takaa toisia” (Moosia 2:17) ja ”Osoittakaa rakkautta 

Lokakuu
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 Presidentti Gordon B. Hinckley luki tämän julistuksen osana sanomaansa yleisessä 
Apuyhdistyksen kokouksessa 23. syyskuuta 1995 Salt Lake Cityssä Utahissa. 

  MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKON 
ENSIMMÄINEN PRESIDENTTIKUNTA JA KAHDENTOISTA APOSTOLIN NEUVOSTO 

   ME , Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kris-

tuksen Kirkon ensimmäinen presidenttikunta ja kah-

dentoista apostolin neuvosto, julistamme juhlallisesti, 

että avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan sää-

tämä ja että perhe on keskeisellä sijalla Luojan suunni-

telmassa Hänen lastensa iankaikkiseksi päämääräksi.

   KAIKKI IHMISET  – miehet ja naiset – on luotu Juma-

lan kuvaksi. Jokainen heistä on taivaallisten vanhem-

pien rakas henkipoika tai -tytär, ja sellaisena jokai-

sella on jumalallinen luonne ja päämäärä. Sukupuoli 

on yksilön kuolevaisuutta edeltävän, kuolevaisuuden 

aikaisen ja iankaikkisen identiteetin ja tarkoituksen 

oleellinen ominaisuus.

   KUOLEVAISUUTTA EDELTÄVÄSSÄ MAAILMASSA  hen-

kipojat ja -tyttäret tunsivat Jumalan iankaikkisena Isä-

nään ja palvelivat Häntä sellaisena sekä hyväksyivät 

Hänen suunnitelmansa, jonka mukaan Hänen lapsensa 

voivat saada fyysisen ruumiin ja saada maanpäällistä 

kokemusta edistyäkseen kohti täydellisyyttä ja toteut-

taakseen lopulta jumalallisen päämääränsä iankaikki-

sen elämän perillisinä. Jumalallinen onnensuunnitelma 

tekee mahdolliseksi perhesuhteiden jatkumisen hau-

dan tuolla puolen. Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat 

pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdolli-

suuden palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mah-

dollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi.

   ENSIMMÄINEN KÄSKY , jonka Jumala antoi Aadamille 

ja Eevalle, koski heidän mahdollisuuttaan aviomie-

henä ja vaimona tulla vanhemmiksi. Me julistamme, 

että Jumalan lapsilleen antama käsky lisääntyä ja täyt-

tää maa on yhä voimassa. Me julistamme tämän lisäksi 

Jumalan määränneen, että pyhiä lisääntymisen voimia 

tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka 

on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi.

   ME JULISTAMME , että keino, jolla kuolevainen elämä 

luodaan, on Jumalan säätämä. Me vahvistamme, että 

elämä on pyhä ja että se on tärkeä Jumalan iankaikki-

sessa suunnitelmassa.

   AVIOMIEHELLÄ JA VAIMOLLA  on vakava velvolli-

suus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan 

sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. ”Lapset 

ovat Herran lahja” ( Ps. 127:3 ). Vanhemmilla on pyhä 

velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja van-

hurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengel-

lisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja pal-

velemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä 

ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa 

he asuvatkin. Aviomiehiä ja vaimoja – äitejä ja isiä – 

pidetään Jumalan edessä tilivelvollisina näiden vel-

vollisuuksien täyttämisestä.

   PERHE  on Jumalan säätämä. Hänen iankaikkisessa 

suunnitelmassaan on olennaista miehen ja naisen väli-

nen avioliitto. Lapsilla on oikeus syntyä avioliitossa ja 

saada kasvatuksensa sellaiselta isältä ja äidiltä, jotka 

pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin 

uskollisia. Perhe-elämän onni saavutetaan todennä-

köisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jee-

suksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja 

perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, 

anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätun-

non, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaat-

teille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla. Juma-

lallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa 

perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän on 

velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan 

sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa las-

tensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja 

äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina 

kumppaneina. Vamma, kuolema tai muut olosuhteet 

saattavat vaatia yksilöllisiä sovellutuksia. Sukulaisten 

tulisi tarvittaessa antaa tukeaan.

   ME VAROITAMME  siitä, että ne, jotka rikkovat sivey-

den liittoja, jotka kohtelevat pahasti puolisoaan tai 

jälkeläisiään tai jotka jättävät perhevelvollisuudet 

täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina 

Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, että perheen 

hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille 

ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset pro-

feetat ovat ennustaneet.

   ME VETOAMME  vastuuntuntoisiin kansalaisiin ja 

viranhaltijoihin kaikkialla sellaisten toimenpiteiden 

edistämiseksi, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja vah-

vistaa perhettä yhteiskunnan perusyksikkönä.   

 PERHE 
  JULISTUS 

MAAILMALLE



Pyhät kirjoitukset: Se, 
että lapset lukevat omia 
pyhiä kirjoituksiaan, täh-
dentää pyhien kirjoitusten 
kohdan tärkeyttä ja kut-
suu Hengen. Mikäli mah-
dollista, pyydä lapsia mer-
kitsemään jakeet omiin 
pyhiin kirjoituksiinsa, ja 
lukekaa ne sitten yhdessä.

jokaiselle” (Joh. 13:34). Pyydä lapsia lukemaan saa-
mansa pyhien kirjoitusten kohta ja keskustelemaan 
sitten ryhmässään tavoista, joilla he voivat noudattaa 
tuota Jeesuksen opetusta perheessään. Kehota kuta-
kin ryhmää kiinnittämään sanaliuskansa taululle ja 

kertomaan muille lapsille, mistä he keskustelivat. Kun 
kukin ryhmä on kertonut ajatuksensa, keskustelkaa 
siitä, kuinka tuon Jeesuksen opetuksen noudattami-
nen voi auttaa perhettämme olemaan onnellinen.

Viikko 4: Menestyvät perheet työskentelevät yhdessä.

Esittele opinkohta (osallistutaan havaintoesityk-
seen): Kutsu neljä lasta luokkahuoneen etuosaan. 
Pyydä kutakin lasta pitelemään narunpäätä, kun 
sinä pitelet kaikkien neljän narun toista päätä. Pyydä 
lapsia yhdessä työskennellen kietomaan narut 
köydeksi. Tuo esiin, että aivan kuten narujen kieto-
minen yhteen teki vahvan köyden, yhdessä työsken-
teleminen voi tehdä vahvan perheen. Kirjoita kukin 
seuraavista sanoista eri sanaliuskalle: Menestyvät, 
perheet, työskentelevät, yhdessä. Kiinnitä sanaliuskat 
köyteen. Kehota lapsia lukemaan virke yhdessä.

Edistä soveltamista (esitetään roolileikki): Näytä 
kuvaa Nooasta ja kerro lyhyesti, kuinka Nooa 
rakensi arkin ja kokosi eläimiä valmistautuakseen 
vedenpaisumukseen (ks. 1. Moos. 6–7; Moos. 8). Jaa 
lapset ryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää esittämään 
roolileikkinä yksi tapa, jolla Nooan perhe on kenties 
työskennellyt yhdessä (kuten koonnut ruokaa 
arkkiin, rakentanut arkin ja paimentanut eläimiä). 
Pyydä muita lapsia arvaamaan, mitä he tekevät. 
Selitä, että Nooan perhe menestyi, koska se työsken-
teli yhdessä.

Edistä soveltamista (piirretään kuvia): 
Selitä, että aivan kuten Nooan perhe 
työskenteli yhdessä, on tärkeää, että me 
teemme yhdessä työtä omassa perhees-
sämme. Anna jokaiselle lapselle paperi ja 
värikyniä ja pyydä heitä piirtämään kuvia 
siitä, kun heidän perheensä tekee yhdessä 
työtä. Kehota muutamia lapsia esittele-
mään piirroksensa ja selittämään, kuinka 
se, mitä he ovat piirtäneet, auttaa heidän 
perhettään menestymään.
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Kertomusten ker-
tominen uudelleen: 
Kun lapset kertovat 
uudelleen juuri kuule-
mansa kertomuksen, he 
muistavat sen paremmin.

Havaintoesitykset kiinnittävät näkymättömän käsitteen 
johonkin konkreettiseen, mistä oppilas jo tietää 

jotakin, ja sitten rakentavat tämän tiedon perustalle 
(ks. Boyd K. Packer, julkaisussa OKS, s. 180).

perheet työskentelevät yhdessäMenestyvät



Eläminen Jeesuksen Kristuksen 
opetusten mukaan vahvistaa minua  
ja perhettäni
”Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran 
Jeesuksen Kristuksen opetukset” (”Perhe – julistus maailmalle”).
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: ”Jos teillä on uskoa, te toivotte sellaista, mikä ei näy mutta on totta” 
(Alma 32:21).

Esittele opinkohta (opetellaan ulkoa pyhien kirjoi-
tusten kohta): Kirjoita taululle: ”Jos teillä on uskoa, te 
toivotte sellaista, mikä ei näy mutta on totta.” Pyydä 
lapsia lukemaan se ääneen yhdessä useaan kertaan, 
ja pyyhi sitten pois kaikki muut paitsi sanojen 
ensimmäiset kirjaimet. Pyydä lapsia toistamaan 
virke uudelleen. Pyyhi kirjaimia pois yksi kerrallaan, 
kunnes lapset osaavat tämän kohdan ulkoa.

Edistä ymmärtämistä (kuullaan pyhien kirjoi-
tusten kertomus): Pyydä lapsia kertomaan, mistä he 
tietävät, milloin on yö. Näytä kuvaa Samuel Lama-

nilaisesta ja selitä, että hän profetoi, että sinä yönä, 
kun Jeesus Kristus syntyisi, aurinko laskisi mutta 
ei tulisi pimeä. Kehota lapsia kertomaan uudelleen 
tapahtumat kohdista Hel. 16 ja 3. Nefi 1:1–13 (voit 
halutessasi pyytää muutamaa lasta valmistautumaan 
etukäteen tämän kertomuksen esittämiseen). Pyydä 
lapsia esittämään ulkoa oppimansa pyhien kirjoitus-
ten kohta ja kysy heiltä, kuinka nefiläiset uskovaiset 
osoittivat uskoa. Kysy lapsilta, mitä he arvelevat 
uskoville tapahtuneen. Pyydä yhtä lasta lukemaan 
3. Nefi 1:15, 19. Todista uskon tärkeydestä.

Viikko 2: Rukous on kunnioittavaa yhteydenpitoa taivaallisen Isän kanssa.

Esittele opinkohta (tunnistetaan esineitä ja kuvia): 
Ennen Alkeisyhdistystä kerää tai piirrä kuvia esi-
neistä, joita käytetään yhteydenpitoon (kuten kirje, 
puhelin tai tietokone), ja piilota kuvat muutamien 
tuolien alle Alkeis yhdistyksen luokassa. Pyydä lapsia 
kuvittelemaan, että he ovat kaukana kotoa ja heidän 
pitää saada yhteys perheeseensä. Pyydä heitä etsi-
mään piilotettuja kuvia tuoliensa alta. Keskustelkaa 
siitä, kuinka kuvien esineet auttavat meitä pitämään 
yhteyttä muihin. Selitä, että kun me tulimme maan 

päälle, me jätimme taivaallisen kotimme, mutta me 
voimme silti pitää yhteyttä taivaalliseen Isäämme. 
Kysy lapsilta: ”Kuinka me voimme olla yhteydessä 
taivaalliseen Isään?” Näytä lapsille useita kuvia, joissa 
lapset ja perheet rukoilevat. Selitä, että kussakin 
kuvassa pidetään taivaalliseen Isään yhteyttä kun-
nioittavasti – rukoillaan rakkautta ja arvonantoa tun-
tien. Pyydä lapsia sanomaan: ”Rukous on kunnioitta-
vaa yhteydenpitoa taivaallisen Isän kanssa.”

Edistä ymmärtämistä ja sovelta-
mista (käytetään taulutoimintaa): Tee 
taululle luettelo rukouksen neljästä 
osasta. Pyydä lapsia nimeämään asioita, 
joista me voisimme kiittää taivaal-
lista Isää ja joita me voisimme pyytää 
Häneltä. Tee luettelo heidän vastauksis-
taan taululle. Pyydä lapsia näyttämään, 
kuinka me osoitamme kunnioitusta, 
kun rukoilemme.

Marraskuu
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Viikko 3: Parannus on mielen ja sydämen muutos.

Esittele opinkohta (paljastetaan kuva): Valmista 
sanaliuskat virkkeen ”Parannus on mielen ja sydä-
men muutos” sanoista niin, että kirjoitat kuhunkin 
yhden sanan. Peitä sanaliuskoilla kuva, jossa anti-
nefilehiläiset hautaavat aseensa. Pyydä muutamaa 
lasta poistamaan sanaliuskat ja kiinnittämään ne 
oikeaan järjestykseen taululle. Pyydä lapsia luke-
maan virke yhdessä. Tähdennä elein sanoja mielen 
ja sydämen. 

Edistä ymmärtämistä (kuunnellaan pyhien 
kirjoitusten kertomus): Kerro lapsille, että Mormonin 
kirjassa kerrotaan ihmisryhmästä, joka koki sydä-
menmuutoksen. Esitä seuraava kertomus (ks. Alma 
24): ”Ammon opetti evankeliumia ryhmälle lama-
nilaisia. He olivat olleet pahoja ihmisiä, mutta he 

uskoivat sen, mitä Ammon opetti heille, ja he kokivat 
sydämenmuutoksen. He halusivat liittyä kirkkoon, 
joten he tekivät parannuksen synneistään, lupasivat, 
etteivät enää taistele, ja hautasivat sota-aseensa. He 
muuttivat nimensä antinefilehiläisiksi, ja heistä tuli 
ahkera, vanhurskas kansa.”

Edistä soveltamista (haudataan ”miekat” ja 
lauletaan): Anna jokaiselle lapselle paperiarkki. 
Pyydä lapsia piirtämään miekka ja kirjoittamaan 
sitten miekkaansa jokin väärä valinta (kuten ”tap-
pelen veljeni kanssa” tai ”valehtelen”). Pyydä lapsia 
kertomaan, miten he voivat valita oikein, ja sitten 

”hautaamaan” miekkansa rypistämällä paperinsa 
tai heittämällä sen roskiin. Laulakaa ”Parannus” 
(Liahona, lokakuu 2004, s. Y16).

Viikko 4: Anteeksianto tuo rauhaa.

Esittele opinkohta (nähdään havaintoesitys): Kysy 
lapsilta, miltä heistä tuntuisi, jos joku tönisi tai löisi 
heitä. Pitele isoa kiveä ja kerro lapsille, että se kuvaa 
noita kipeitä tunteita. Pane kivi pitkään sukkaan. 
Pyydä yhtä lasta tulemaan huoneen eteen ja sido sukka 
hänen nilkkaansa. Pyydä lasta kävelemään ympä-
riinsä. Keskustelkaa siitä, kuinka huonojen tunteiden 
mukana raahaaminen vetää meitä alaspäin. Selitä, että 
kun me annamme anteeksi ihmisille, jotka loukkaavat 
meitä, me päästämme irti noista pahoista tunteista. 
Anna lapsen irrottaa sukka jalastaan. Pyydä lapsia 
sanomaan: ”Anteeksianto tuo rauhaa.”

Edistä ymmärtämistä (kuunnellaan pyhien kirjoi-
tusten kertomuksia): Pyydä useita päiviä etukäteen 
johtohenkilöitä tai opettajia valmistautumaan siihen, 
että he kertovat yhden seuraavista anteeksiantoa 
koskevista pyhien kirjoitusten kertomuksista:

 1. Jeesus antaa anteeksi ristillä (ks. Luuk. 23:13–34).

 2. Nefi antaa anteeksi veljilleen (ks. 1. Nefi 7:6–21).

 3. Joosef antaa anteeksi veljilleen (ks. 1. Moos. 37; 
41–45).

Jaa lapset kolmeen ryhmään. Lähetä kukin ryhmä 
eri osaan huonetta (ks. ”Pysäkit”, OKS, s. 175), 
jossa johtohenkilö tai opettaja käsittelee lyhyesti 
sitä pyhien kirjoitusten kertomusta, jonka hän on 
valmistautunut kertomaan. Kun kukin ryhmä on 
käynyt jokaisella pysäkillä, laulakaa ensimmäinen 
säkeistö laulusta ”Auta mua” (LL, s. 52).

Edistä soveltamista (ilmaistaan tunteita): Pyydä 
muutamaa lasta kertomaan tilanteesta, jolloin 
anteeksiantaminen jollekulle on auttanut heitä tun-
temaan rauhaa. 

Pysäkit: Mikäli Alkeis-
yhdistyksessänne on 
paljon lapsia, voit ehkä 
pyytää johtohenkilöitä 
siirtymään pysäkiltä toi-
selle sen sijaan että pyy-
täisit lapsia siirtymään.

Pienryhmät: Kun lapset 
jaetaan pieniin ryhmiin, 
useampi heistä pääsee 
osallistumaan. Yhteisessä 
tuokiossa lapset istuvat jo 
luokkaryhmittäin. Näitä 
ryhmiä voidaan käyttää 
pienryhmätoiminnoissa. 
Luokkien opettajat voivat 
osaltaan huolehtia siitä, 
että lapset osallistuvat ja 
että kunnioitus säilyy.
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Me muistamme Vapahtajaamme 
Jeesusta Kristusta ja palvelemme Häntä
”Jeesus vastasi: ’Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun 
kauttani.’” ( Joh. 14:6.)
Täydennä seuraavia ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille sekä 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset voivat 
tehdä, jotta he oppivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?”

Viikko 1: Sakramentti on aikaa muistaa Jeesusta Kristusta.

Edistä ymmärtämistä (yhdistetään pyhien kirjoitus-
ten kohtia ja kuvia): Kirjoita taululle seuraavat pyhien 
kirjoitusten viitteet: Luuk. 2:7; Mark. 10:13, 16; Matt. 
26:36, 39; Joh. 19:17–18; Joh. 20:11–16. Kiinnitä eri 
puolille huonetta kuvia, jotka kuvaavat näissä pyhien 
kirjoitusten kohdissa olevia tapahtumia (EK, nrot 30, 
47, 56, 57 ja 59). Kerro lapsille, että sakramentti on 
aikaa muistaa, kuinka paljon Jeesus Kristus rakastaa 
meitä ja mitä kaikkea Hän on tehnyt puolestamme. 
Pyydä jotakuta lasta lukemaan yksi pyhien kirjoitus-
ten kohdista. Pyydä toista lasta valitsemaan kohtaan 
liittyvä kuva ja tuomaan se luokan eteen. Menettele 
samoin muiden pyhien kirjoitusten kohtien kohdalla.

Edistä soveltamista (pelataan muistipeliä): Nosta 
pöydälle seuraavankaltaisia esineitä: kuva Kristuk-
sesta Getsemanessa, kuva viimeisestä ateriasta, pala 
leipää, sakramenttikuppi, sakramenttitarjotin, pyhät 
kirjoitukset ja kirkon laulukirja. Kehota lapsia katso-
maan hetken aikaa esineitä ja peitä ne sitten. Pyydä 

lapsia ryhmätyönä kirjoittamaan esineet, jotka he 
muistavat nähneensä. Anna lasten selittää, kuinka 
kukin esine auttaa heitä muistamaan sakramentin 
aikana Jeesusta Kristusta.

Viikko 2: Jeesuksen Kristuksen muistaminen auttaa minua valitsemaan oikein.

Esittele opinkohta (kuunnellaan pyhien kirjoi-
tusten kohtia): Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä ja 
kuvittelemaan, millaista elämä olisi, jos jokainen 
tekisi oikeita valintoja. Pyydä muutamaa heistä ker-
tomaan, mitä he kuvittelivat. Kerro heille, että Mor-
monin kirjassa kerrotaan ajasta, jolloin niin tapahtui. 
Pyydä heitä kuuntelemaan, kuinka tällaista aikaa 
kuvaillaan, kun yksi lapsista lukee jakeet 4. Nefi 
15 ja 17. Selitä, että ihmiset kykenivät valitsemaan 
oikein, koska he muistivat erään hyvin erityisen 
asian. Kerro uudelleen tapahtumat kohdasta 3. Nefi 
17:20–25. Pyydä lapsia sanomaan yhdessä: ”Jeesuk-
sen Kristuksen muistaminen auttaa minua valitse-
maan oikein.”

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista (lau-
letaan lauluja): Peitä kuva, jossa Kristus siunaa 
nefiläisiä lapsia, muutamilla tyhjillä paperinpaloilla. 
Kehota lapsia ajattelemaan lauluja, jotka auttavat 
heitä muistamaan Jeesusta Kristusta. Laulakaa muu-
tama näistä lauluista yhdessä. Pyydä jokaisen laulun 
jälkeen yhtä lasta poistamaan yksi paperinpala 
kuvan päältä. Jatkakaa, kunnes kaikki paperinpalat 
on poistettu. Keskustelkaa siitä, kuinka kuvassa ole-

Joulukuu
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Opinkohdasta laulaminen 
auttaa lapsia oppimaan 
ja muistamaan kyseisen 

opinkohdan. Lisäksi lapset 
oppivat paremmin, jos he 
näkevät jonkin musiikkiin 
liittyvän havaintovälineen 

tai ovat mukana 
musiikkiin liittyvässä 
toiminnassa. Tämän 

kuukauden ehdotukset 
antavat mallia useista 

eri keinoista tehdä niin. 
Voit käyttää samanlaisia 
ideoita suunnitellessasi 

muita oppiaiheita.



vat lapset ovat ehkä tehneet oikeita valintoja oltuaan 
Jeesuksen kanssa. Muistuta lapsia siitä, että kun 
he muistavat Jeesusta, hekin haluavat valita oikein. 

Pyydä heitä mainitsemaan joitakin asioita, joita he 
voivat tehdä muistaakseen Jeesuksen päivittäisissä 
puuhissaan.

Viikko 3: Jumalan Poika syntyi maan päälle.

Esittele opinkohta: Kysy lapsilta: ”Oletteko kos-
kaan odottaneet jotakin erityistä tapahtumaa? Tun-
tuiko odotusaika pitkältä? Miltä teistä tuntui, kun se 
viimein tapahtui?” Anna lapsille tilaisuus kertoa tun-
teista, joita heillä oli. Selitä, että Aadamin ja Eevan 
ajoista alkaen taivaallinen Isämme on luvannut, että 
tapahtuisi eräs hyvin tärkeä tapahtuma. Vanhurs-
kaat ihmiset odottivat innokkaina tätä tapahtumaa. 
Kuiskaa hiljaa pienelle ryhmälle lapsia: ”Jumalan 
Poika syntyi maan päälle.” Pyydä heitä kuiskaamaan 
virke muille lapsille ja pyydä sitten kaikkia lapsia 
kuiskaamaan se yhdessä.

Edistä ymmärtämistä (esitetään kertomus ja 
lauletaan laulu): Pyydä lapsia kertomaan, mitä he 
tietävät Jeesuksen syntymästä (ks. Luuk. 2:1–20). 
Täydennä kertomusta yksityiskohdilla, joita lapset 
eivät mainitse. Laulakaa ”Unisista paimenista” (LL, 
s. 24) ja kehota lapsia kuvittelemaan, miltä paime-
nista tuntui, kun he kuulivat enkelten laulavan.

Edistä soveltamista (tehdään joulukortti): Anna 
jokaiselle lapselle paperia ja lyijykynä tai värikyniä. 
Auta heitä taittamaan paperi joulukortiksi. Pyydä heitä 
tekemään joulukortti perheelleen piirtämällä kuva 
Jeesuksen Kristuksen syntymästä. Pyydä heitä kirjoit-
tamaan kanteen: ”Jumalan Poika syntyi maan päälle.”

Viikko 4: Jeesus Kristus tulee jälleen.

Edistä ymmärtämistä (luetaan pyhien kirjoitusten 
kohtia): Valmista seuraavat sanaliuskat (saatavilla 
osoitteessa sharingtime.lds.org):

Vain taivaallinen Isä tietää tarkan __________, jolloin 
Jeesus tulee jälleen (ks. JS–M 40).

Jeesus tulee alas ___________ (ks. Ap. t. 1:11).

Jeesus on puettuna ___________ vaatteisiin (ks. OL 
133:48).

Väärät kristukset ___________ monia (ks. JS–M 22).

Jumalattomat _____________ (ks. OL 29:9).

Aurinko _____________ (ks. OL 45:42).

Kun Jeesus tulee, Hän näyttää kirkkaammalta kuin 
____________ (ks. OL 133:49).

Jeesus Kristus elää toisen tulemisensa jälkeen vanhurs-
kaiden kanssa __________ vuotta (ks. OL 29:11).

Jaa lapset ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle yksi 
tai useampia sanaliuskoja. Kehota heitä pyhien 
kirjoitusten kohdat lukemalla etsimään sanat, joilla 
tyhjät kohdat voi täydentää. Pyydä jokaista ryhmää 
kertomaan muille lapsille, mitä he ovat oppineet.

Edistä soveltamista (lauletaan ja keskustellaan): 
Selitä, että meidän pitää muistaa Jeesusta Kristusta ja 
palvella Häntä joka päivä, niin että olemme valmiita 
Hänen toiseen tulemiseensa. Pyydä lapsia mainitse-
maan joitakin asioita, joiden avulla he ja heidän per-
heensä voivat valmistautua. Laulakaa ”Kun jälleen 
saapuu Hän” (LL, s. 46–47).

Todista: Lyhyt todis-
tus voi luoda Hengelle 
otollisen ilmapiirin 
milloin tahansa oppiai-
heen aikana. Totuudesta 
todistamiseen ei tarvita 
muodollista tapaa todistaa 
kuten ”haluan lausua 
todistukseni”. Todistus voi 
olla niinkin yksinkertaista 
kuin sanoa: ”Minä tiedän, 
että Jeesus Kristus elää.”

Omasta käsityksestä 
kertominen: Lapset 
tuntevat Hengen, kun he 
kertovat oman käsi-
tyksensä evankeliumin 
periaatteista. He voivat 
ilmaista oppimansa 
sanoillaan, piirroksil-
laan ja laulamalla.

Jumalan Poika syntyi maan päälle
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Kuinka musiikkia voi käyttää 
Alkeisyhdistyksessä
Musiikin tarkoituksena Alkeisyhdistyksessä on opettaa lapsille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
ja auttaa heitä oppimaan elämään sen mukaisesti. Alkeisyhdistyksen laulut tekevät oppimisen 
hauskemmaksi, auttavat lapsia oppimaan ja muistamaan evankeliumin totuuksia sekä kutsuvat 
Hengen Alkeisyhdistykseen.

Seuraavat ovat esimerkkejä tavoista, joilla voit opettaa tässä ohjelmassa ehdotettuja lauluja. Voit 
myös käyttää näitä menetelmiä muiden Alkeisyhdistyksen laulujen opettamiseen. Lisää ideoita on 
aiempien vuosien ohjelmien osioissa ”Kuinka musiikkia voi käyttää Alkeisyhdistyksessä”.

Tammikuu: ”Hän antoi Poikansa” (LL, s. 20–21)

Anna lasten kuunnella laulu. Tuo esiin, kuinka se 
koostuu kysymyksistä ja vastauksista. Anna toisen 
puolen lapsista laulaa kysymykset ja toisen puolen 
laulaa vastaukset. Kun laulu on laulettu muutamaan 

kertaan, anna lasten vaihtaa tehtäviä. Kun he osaavat 
laulun hyvin, käytä erilaisia tapoja jakaa lapset ryh-
miin (esim. pojat ja tytöt, opettajat ja lapset ja niin 
edelleen), kun kertaatte laulun.

Helmikuu: ”Noudatan Jumalan suunnitelmaa” (LL, s. 86–87)

Kerro lapsille, että Jumala on antanut meille aivan 
erityisen lahjan. Pyydä heitä kuuntelemaan, mikä 
se on, kun laulat sanat ”Noudatan Jumalan suunni-
telmaa” (suunnitelma). Näytä karttaa ja vertaa sitä, 
miten kartan avulla löydetään määränpää, siihen, 
kuinka Jumalan suunnitelman noudattaminen 
auttaa meitä palaamaan Hänen luokseen. Selitä, että 
tämä laulu opettaa meille suunnitelman ja kertoo 
meille, kuinka me voimme palata elämään taivaalli-

sen Isän luona. Kiinnitä eri puolille huonetta kuvia, 
jotka esittävät laulun tärkeitä sanoja (kuten taivas, 
lahja, koti ja valo), ja kiinnitä myös joitakin kirjoi-
tettuja sanoja (kuten elämäni, määränpää, saapua 
ja johdattamaan). Pyydä lapsia keräämään ne ja 
nostamaan ne ylös oikeassa järjestyksessä, kun laulat 
heille laulun. Kehota heitä laulamaan mukana, kun 
katsotte kuvia ja sanoja.

Maaliskuu: ”Oi Jeesuksen laupeus” (MAP-lauluja, 116)

Jaa lapset neljään ryhmään. Anna ensimmäiselle 
ryhmälle EK:n kuva nro 116 ja laula heille laulun 
ensimmäinen säe. Keskustelkaa siitä lyhyesti, ja 
anna sitten lasten laulaa se muutamaan kertaan 
kanssasi. Jatkakaa näin kunkin ryhmän ja kunkin 
uuden säkeen kohdalla (käytä seuraavia kuvia: 
ryhmä 2, EK, nro 108; ryhmä 3, EK, nro 57; ryhmä 4, 
EK, nro 56). Laulakaa koko ensimmäinen säkeistö 
kaikkien ryhmien seistessä, pidellessä kuvaansa ja 

laulaessa oman säkeensä. Kehota ryhmiä vaihta-
maan kuvia ja laulamaan laulu uudelleen. Jatkakaa 
näin, kunnes jokainen ryhmä on laulanut jokaisen 
säkeen. Laula kertosäe ja pyydä lapsia kuuntelemaan, 
kuinka monta kertaa laulat sanan ”suuruutta”. Laula-
kaa kertosäe muutamaan kertaan yhdessä, ja kehota 
heitä panemaan käsi sydämelleen joka kerta, kun he 
laulavat sanan ”suuruutta”.

    Huhtikuu: ”Jumalan perhe” (tämän  
    ohjelman sivuilla 28–29)

Etsi tai piirrä kuvia, jotka esittävät laulun sanoja 
tai säkeitä (esimerkkikuvia on saatavilla osoitteessa 
 sharingtime.lds.org). Kiinnitä ne taululle yksi 
kerrallaan, kun laulat kunkin säkeen lasten kanssa. 
Kun olet opettanut jonkin säkeen, laula suurin osa 
sanoista ja keskeytä sitten ja anna lasten laulaa säe 
loppuun. Laulakaa koko laulu muutamaan kertaan 
yhdessä. Kehota yhtä lasta ottamaan taululta yksi 
tai kaksi kuvaa, ja laulakaa laulu uudelleen. Tehkää 
näin, kunnes he osaavat laulaa laulun ilman kuvia.

Käytä vaihtelevia 
menetelmiä: Keksi 
vaihtelevia menetelmiä 
kerrata lauluja. Lapset 
oppivat lauluja parhaiten, 
kun he kuulevat ja laula-
vat niitä yhä uudestaan.
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Harjoittele: Opettaak-
sesi laulun tehokkaasti 
sinun on osattava se itse. 
Harjoittele kotona niin, 
että kun opetat lapsia, voit 
katsoa heitä etkä kirjaa.

Heinäkuu: ”Kaste” (LL, s. 54–55)

Valmista seuraavat sanaliuskat: Kuka, Milloin, Mitä 
ja Missä. Aseta esille kuva Jeesuksen Kristuksen 
kasteesta. Kiinnitä sanaliuska ”Kuka” kuvan viereen. 
Pyydä lapsia kuuntelemaan, kuka oli se, jonka 
luokse Jeesus tuli, kun laulat laulun ensimmäisen 
säkeen. Kuuntele vastaukset ja pyydä sitten lapsia 
laulamaan säe kanssasi. Toimi samoin kunkin sana-

liuskan ja säkeen kohdalla. Laulakaa koko ensim-
mäinen säkeistö yhdessä. Anna kullekin lapselle 
sanaliuska, jossa on yksi löytämistänne vastauksista 
( Johanneksen, aikoinaan, Jordanissa ja kastamaan). 
Pyydä lapsia nousemaan seisaalleen, kun heidän 
sanansa lauletaan. Anna heidän vaihtaa sanaliuskoja, 
ja toistakaa toiminta.

Elokuu: ”Etsi Herraa varhain” (LL, s. 67)

Opeta laulu säe kerrallaan kuvien avulla (esimerkki-
kuvia on saatavilla osoitteessa sharingtime.lds.org). 
Kiinnitä kaikki kuvat taululle. Kehota yhtä lasta 
poistumaan huoneesta, kun joku piilottaa yhden 
kuvista. Pyydä lasta tulemaan takaisin ja ”etsimään” 
kuva kuuntelemalla, kun muut lapset laulavat lujem-
paa, kun hän tulee lähemmäksi kuvaa, ja hiljempaa, 
kun hän menee kauemmaksi kuvasta. Tehkää näin 
niin kauan kuin aikaa riittää.

Muita tässä ohjelmassa käytettyjä lauluja

”Kai Jeesus elää vieläkin?” (LL, s. 45)
Kirjoita laulun ensimmäisen säkeistön sanat taululle 
tai suurelle paperille. Laula säkeistö lapsille, ja 
keskustelkaa siitä lyhyesti. Laulakaa se yhdessä, ja 
pyydä jotakuta, joka lauloi hyvin, pyyhkimään tai 
leikkaamaan pois yksi sana. Tehkää näin, kunnes 
lapset ovat oppineet säkeistön, ja tehkää samoin mui-
den säkeistöjen kohdalla.

”Taivaallinen Isä rakastaa minua”  
(LL, s. 16–17)
Pyydä lapsia taputtamaan rytmi, kun laulat laulun, 
auttaaksesi heitä tutustumaan siihen. Auta heitä 
tekemään yksinkertaisia liikkeitä, jotka sopivat 
laulun avainsanoihin. Kehota lapsia tekemään 
liikkeet laulua laulamatta, kun se soitetaan, ja sitten 
laulamaan ja tekemään liikkeet yhdessä. (Kuvia, 
jotka voivat auttaa sinua opettamaan tämän laulun, 
on saatavilla osoitteessa sharingtime.lds.org.)

”Perheeni mulle rakas on” (LL, s. 98)
Pyydä lapsia johtamaan laulua ja laulamaan kanssasi 
tähdentäen toistuvia sävelkulkuja, kuten ”rakas on” 
ja ”päällä maan”. Esitä yksinkertaisia kysymyksiä 

kuten ”Milloin meidän pitäisi valmistautua temppe-
liin?” ja pyydä lapsia vastaamaan laulamalla laulun 
säkeitä. Yksinkertaista rekvisiittaa käyttäen pyydä 
lapsia esittämään perheenjäseniä ja johtamaan ryh-
miä laulamaan tietyt säkeet.

”Tunnen rakkauden” (LL, s. 102–103)
Kysy, mitä kieliä lasten kodeissa puhutaan. Laula 
laulun ensimmäinen säkeistö ja pyydä lapsia kuun-
telemaan, mikä uusi kieli mainitaan, ja panemaan 
kädet sydämelleen, kun he kuulevat sen (rakkaus). 
Kun laulat, pyydä heitä kuuntelemaan loppusointuja 
tai sanoja, joita he eivät ymmärrä. Pyydä jotakuta 
tyttöä kirjoittamaan ne taululle ensimmäisen säkeis-
tön aikana ja jotakuta poikaa toisen säkeistön aikana. 
Selitä sanat ja laula nuo säkeet ja pyydä sitten lapsia 
laulamaan ne perässäsi.

”Elin taivaassa” (LL, s. 140)
Jaa lapset neljään ryhmään ja anna kullekin ryhmälle 
yksi laulun säe. Anna jokaiselle ryhmälle paperi ja 
pyydä heitä piirtämään yksinkertainen kuva, joka 
liittyy heidän säkeeseensä. Laulakaa laulu yhdessä 
käyttämällä havaintovälineinä heidän piirroksiaan.
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