
Vuoden 2016 yhteisten tuokioiden ohjelma

Minä tiedän, että pyhät kirjoitukset ovat totta
”Sillä minun sieluni iloitsee kirjoituksista, ja minun sydämeni pohdiskelee niitä” (2. Nefi 4:15).
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Yhteisiä tuokioita ja lasten 
sakramenttikokousohjelmaa 
koskevia ohjeita
Rakkaat Alkeisyhdistysten johtokunnat ja musiikinohjaajat

Pyhät kirjoitukset ovat Jumalan sanaa. Kun rukoillen luette pyhiä kirjoituksia ja sovellatte käy
täntöön periaatteita, joita niissä sekä tässä ohjelmassa opetetaan, olette hengellisesti valmiita 
opettamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia Alkeisyhdistyksenne lapsille. Pystytte myös 
käyttämään pyhiä kirjoituksia auttaessanne lapsia ymmärtämään tänä vuonna opettamianne 
evankeliumin periaatteita, kuten taivaallisen Isän suunnitelmaa, Jeesuksen Kristuksen palvelu
tehtävää, profeettojen tehtävää, kirkon palautusta ja temppelin siunauksia. Pyhät kirjoitukset 
auttavat teitä kutsumaan Alkeisyhdistykseenne Pyhän Hengen ja luomaan ilmapiirin, jossa lap
set voivat tuntea Hänen vaikutuksensa. Tämän vaikutuksen ansiosta jokainen Alkeisyhdistyksen 
lapsi voi sanoa: ”Minä tiedän, että pyhät kirjoitukset ovat totta.”

Kiitos uskollisesta palvelemisestanne. Rukoilemme puolestanne ja luotamme kykyynne rakastaa 
lapsia ja opettaa heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.

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 aineis
tolla, 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 kiinnostavista asioista kuin hei
dän kyvyistään ja tarpeistaankin.

Opeta oppia Hengen avulla. Kun valmistat oppi
aiheita, 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 oppimista. Opetat oppia tehokkaammin, 
kun sisällytät jokaiseen oppiaiheeseen seuraavat 
kolme asiaa:

 1. Esittele opinkohta. Esittele selkeästi opin
kohta, jota lapset tulevat opettelemaan. Mieti 
tapoja, joilla voit tehdä sen sanallisesti ja 
visuaalisesti. (Katso esimerkkejä maaliskuun 
ensimmäisen viikon ja heinäkuun ensimmäisen 
viikon oppiaiheista.)

 2. Edistä ymmärtämistä. Varmista, että lapset 
saavat syvällisemmän ymmärryksen opinkoh
dasta, käyttämällä vaihtelevia ja oppimiseen 
osallistavia opetusmenetelmiä, kuten laulujen 
laulamista, näyttelemistä ja pyhien kirjoitusten 
kohtien lukemista.

 3. Edistä soveltamista. Anna lapsille tilai
suuksia soveltaa opinkohtaa elämäänsä. Mieti, 
kuinka he voivat ilmaista ajatuksiaan opinkoh
dasta tai asettaa siihen liittyvän tavoitteen.

Tässä kirjasessa on joillekin vuoden viikoille 
kokonaisia oppiaiheita. Muille viikoille on 
annettu ideoita mutta ei kokonaisia oppiaiheita. 
Täydennä niitä ideoita omillasi. Voit saada ideoita 
lukemalla muita tämän kirjasen oppiaiheita. 
Käytä viidennen sunnuntain yhteistä tuokiota 
aiempien oppiaiheiden kertaamiseen. Henki voi 
opastaa sinua, kun suunnittelet ja valmistelet toi
mintoja oppiaiheisiin.

Valmista oppiaiheita yhdessä musiikinohjaajan 
kanssa. Laulujen laulaminen täydentää opetta
miasi opinkohtia. Toisinaan voit kutsua opettajia 
ja heidän luokkiaan auttamaan osassa evankeliu
min opetusta.

Muutamissa oppiaiheissa ehdotetaan vierailevien 
puhujien kutsumista Alkeisyhdistykseen. Sinun 
tulee pyytää lupa piispaltanne tai seurakuntanne 

Pyhät kirjoitukset: Kun 
autat lapsia oppimaan 
asioita pyhistä kirjoituk-
sista, autat herättämään 
heissä elinikäisen rak-
kauden Jumalan sanaan. 
Suunnittele keinoja, 
joilla voit saada lapset 
joka viikko käyttämään 
pyhiä kirjoituksiaan ja 
oppimaan niistä. Kaikilla 
lapsilla ei kenties ole 
omia pyhiä kirjoituksia. 
Osa lapsista ei ehkä osaa 
vielä lukea. Tämän kirja-
sen oppimistoiminnat ja 
opetusvihjeet sivuilla 8, 
13 ja 24 antavat sinulle 
ideoita siihen, kuinka voit 
käyttää pyhiä kirjoituksia 
opetuksessa.

Havaintovälineet: 
Monia tämän kirjasen 
havaintovälineistä on saa-
tavana internetissä osoit-
teessa sharingtime. lds. org. 
Katso myös Friend - lehden 
aineistoluetteloa tietyistä 
evankeliumin aiheista 
osoitteessa friend. lds. org. 
Näitäkin aineistoja voi 
tulostaa ja käyttää lasten 
opettamisessa.

Kuvan voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=fin
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Lisäaineistoa: Lisää 
opetuksen lähdeaineistoa 
kuten värityssivuja, ker-
tomuksia ja toimintoja on 
Liahona - lehdessä, lasten-
huoneen oppikirjassa ja 
Evankeliumiaiheisessa 
kuvakirjassa. Täydennä 
oppiaiheitasi tällä 
lähdeaineistolla.

johtajalta, ennen kuin kutsut näitä henkilöitä 
osallistumaan.

Oppiaiheiden mukana seuraa useita opetusvih
jeitä, jotka auttavat sinua parantamaan opetustai
tojasi. Oppiaiheissa on myös kuvia, jotka auttavat 
sinua saamaan käsityksen siitä, miltä jokin toi
minta näyttää. Vaikka opetustaitojen kehittämi
nen on tärkeää, niin juuri oma hengellinen val
mistautumisesi ja todistuksesi kutsuvat Hengen 
vahvistamaan nämä opinkohdat lasten sydämessä.

Laulutuokio
Alkeisyhdistyksen musiikin tulee luoda kun
nioittava ilmapiiri, opettaa evankeliumia ja auttaa 

lapsia tuntemaan Pyhän Hengen vaikutusta ja 
laulamisen tuomaa iloa. Yhteisen tuokion ajasta 
tulee käyttää 20 minuuttia laulamiseen ja laulujen 
opettelemiseen. Näin sinulla on riittävästi aikaa 
opettaa uusia lauluja ja auttaa lapsia nauttimaan 
laulamisesta.

Tässä kirjasessa on uusi laulu, jonka lapset opet
televat tänä vuonna (ks. s. 28). Kirjasessa on 
myös osio nimeltään ”Kuinka musiikkia voi käyt
tää Alkeisyhdistyksessä” (ks. s. 26–27) sekä lisä
ideoita laulujen opettamiseksi lapsille (ks. s. 7).

Sakramenttikokousohjelmaa koskevia ohjeita

Lasten sakramenttikokousohjelma esitetään vuo
den viimeisenä vuosineljänneksenä piispan tai 
seurakunnanjohtajan johdolla. Keskustelkaa jo 
vuoden alkupuolella alustavista suunnitelmista 
piispakuntaan tai seurakunnan johtokuntaan 
kuuluvan neuvonantajan kanssa, joka on vas
tuussa Alkeisyhdistyksestä. 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 siitä, mitä he 
ovat oppineet tämän vuoden teemasta, miettikää 
keinoja, joilla he voivat auttaa kuulijakuntaa keskit
tymään heidän opettamiinsa evankeliumin opinkoh
tiin. Piispakunnan jäsen voi kokouksen päätteeksi 
sanoa muutaman sanan.

Esitystä valmistellessanne muistakaa seuraavat 
ohjeet:

• Harjoitusten ei pidä viedä tarpeettomasti luok
kien tai perheiden aikaa.

• Sakramenttikokouksessa ei ole sopivaa käyt
tää havaintovälineitä, rooliasuja eikä audio
visuaalisia esityksiä.

Valmistautuminen: 
Rukoile johdatusta ja 
tavoittele Hengen vai-
kutusta, kun valmistat 
yhteisiä tuokioita. Kun val-
mistaudut ja opetat Hengen 
avulla, Hän vahvistaa 
opettamiesi asioiden olevan 
totta. (Ks. OKS, s. 13.)

Esityksessä lauluja 
voivat esittää isot tai 
pienet ryhmät tai joku 
perhe, niitä voidaan 
esittää soolo-  tai 
duettoesityksinä 
tai jousisoittimen 
säestyksellä. Pidä huoli 
siitä, että lapset osaavat 
sanat hyvin ja pystyvät 
laulamaan sydämestään.

Tässä kirjasessa käytetyt lähteet

Kirjasessa käytetään seuraavia lyhenteitä:

LL Lasten laulukirja

OKS Opettaminen, kutsumuksista suurin

Monissa oppiaiheissa ehdotetaan käytettäväksi 
kuvia. Kuvia on julkaisuissa Evankeliumiaiheinen 
kuvakirja, Evankeliumiaiheinen kuvasto, Alkeis
yhdistyksen oppikirjojen kuvapaketit, kirkon leh
det sekä internetosoitteessa images. lds. org.

Opetusohjelma vuodelle 2016

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

Perusopetusohjelma
Päivänsäteet: Alkeisyhdistys 1; VO 4–7: Alkeis-
yhdistys 2; Uskolliset 8–11: Alkeisyhdistys 4 
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Pyhät kirjoitukset ovat Jumalan sanaa
”Kestitkää itseänne Kristuksen sanoilla, sillä katso, Kristuksen sanat kertovat teille kaiken, mitä teidän tulee 
tehdä” (2. Nefi 32:3).

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: Pyhät kirjoitukset ovat Jumalan sanaa.

Esittele opinkohta: Tuo Alkeisyhdistykseen 
monenlaisia kirjoja (esim. keittokirja, satukirja ja 
koulukirja) ja pyydä muutamaa lasta näyttämään 
näitä kirjoja ja pyhiä kirjoituksia Alkeisyhdistyk
sen lapsille. Pyydä lapsia keskustelemaan siitä, 
mitä yhteistä ja mitä eroa näillä kirjoilla ja niiden 
kirjoittajilla on. Korosta, että pyhät kirjoitukset 
ovat ainutlaatuisia, koska ne ovat Jumalan profeet
tojen kirjoittamia ja ne ovat Jumalan sanaa.

Edistä ymmärtämistä: Kerro lapsille, että meillä 
on kirkossa käytössä neljä pyhää kirjaa: Raamattu, 
Mormonin kirja, Oppi ja liitot sekä Kallisarvoinen 

helmi. Selitä, että nämä pyhät kirjat sisältävät pyhiä 
kirjoituksia. Kerro lapsille kustakin kirjasta. Sisäl
lytä kertomiseesi muutamia kertomuksia tai ope
tuksia, joita kussakin kirjassa on. Pelatkaa muisti
peliä (ks. OKS, s. 172–173) siten, että korteissa 
on pyhien kirjojen nimiä ja kuvia, jotka esittävät 
kirjan jotakin kertomusta tai opetusta.

Edistä soveltamista: Pyydä muutamia lapsia 
kertomaan, mikä on heidän lempikohtansa tai 
lempi kertomuksensa pyhissä kirjoituksissa. Kan
nusta heitä kertomaan, mitä he ovat oppineet luke
malla pyhiä kirjoituksia. Lausu todistuksesi pyhistä 
kirjoituksista.

Viikko 2: Meidän tulee kestitä itseämme Kristuksen sanoilla.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista: Selitä, 
että Herra käyttää toimintasanoja kuvaamaan sitä, 
kuinka meidän tulee tutkia pyhiä kirjoituksia. 
Aseta seuraavat sanat ja ilmaukset julisteina eri 
puolille luokkaa: kestitkää itseänne (ks. 2. Nefi 32:3); 
kootkaa (ks. OL 84:85); tutkikaa tarkasti (ks. Moosia 
1:7); pitäkää kiinni (ks. 1. Nefi 15:24). Suunnittele 
luovia tapoja esitellä ja selittää näitä ajatuksia lap
sille. Voisit esimerkiksi pyytää lapsia esittämään, 
mitä eroa on ruoan näykkimisellä ja kesteissä eli 
juhlissa herkuttelemisella, ja sitten keskustella, 
kuinka tämä liittyy pyhien kirjoitusten tutkimi
seen. Voisit myös kysyä lapsilta, miksi he ”pitäisivät 
kiinni” vanhempansa kädestä täpötäydellä torilla, ja 
sitten selittää, kuinka he voivat pitää kiinni pyhistä 
kirjoituksista ja miksi se on aivan yhtä tärkeää kuin 
pitäminen kiinni äidin tai isän kädestä.

Edistä soveltamista: Anna lapsille ja opetta
jille haaste omaksua tapa tutkia pyhiä kirjoituksia 
säännöllisesti. Selitä, että joka viikko lapset, jotka 
ovat lukeneet tai kuunnelleet pyhiä kirjoituksia, 
voivat kirjoittaa nimensä pieneen paperiliuskaan ja 
lisätä sen paperiketjuun. Kerro heille, että samoin 
kun ketju kasvaa, samoin kasvaa heidän tietonsa 
pyhistä kirjoituksista. Voit säilyttää ketjua ”aarre
arkussa” (tätä arkkua voisi käyttää myös, kun ope
tetaan, mitä yllä olevan toiminnan sana ”kootkaa” 
tarkoittaa). Kehota lapsia kertomaan pyhien kirjoi
tusten tutkimisen tavoitteestaan perheelleen.

Laulu: ”Jos kuuntelen 
sydämelläni”
(tämän kirjasen sivulla 28)

Tämä ketju voi 
havainnollisesti muistuttaa 

siitä kasvusta, joka 
tulee pyhien kirjoitusten 

lukemisesta.

Vuoden haaste: Anna 
lapsille vuoden mittaan 
jatkuvasti mahdollisuuk-
sia kertoa, mitä he ovat 
oppineet lukemalla pyhiä 
kirjoituksia. Tämä suo 
lapsille tilaisuuden kertoa 
kokemuksistaan ja auttaa 
motivoimaan muita luke-
maan kotona omia pyhiä 
kirjoituksiaan.

CHALLENGEHAASTE
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Pienryhmät: Pienryh-
missä toimiminen antaa 
useammalle lapselle mah-
dollisuuden osallistua (ks. 
OKS, s. 173–174). Lapset 
istuvat jo luokkaryhmit-
täin. Näitä ryhmiä voi-
daan käyttää pienryhmä-
toiminnoissa. Luokkien 
opettajat voivat osaltaan 
huolehtia siitä, että lapset 
osallistuvat ja että kun-
nioitus säilyy.

Kaikki lapset mukaan: 
Mieti, kuinka voit auttaa 
kaikkia Alkeisyhdistyk-
senne lapsia onnistumaan 
lukemaan omia pyhiä 
kirjoituksiaan läpi vuo-
den. Esimerkiksi niille 
lapsille, jotka eivät saa 
tukea kotona, voidaan 
antaa mahdollisuuksia 
lukea kirkossa, ja sitten 
he voivat lisätä nimensä 
paperiketjuun.

Viikko 3: Kristuksen sanat kertovat meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä.

Edistä ymmärtämistä: Peitä jonkun lapsen 
silmät. Pyydä toista lasta pitelemään Jeesuksen 
Kristuksen kuvaa jossakin kohdassa Alkeisyhdis
tyksen luokkaa. Anna lapsen, jonka silmät on 
peitetty, yrittää löytää kuva ilman minkäänlaista 
apua. Toista toiminta, mutta pyydä tällä kertaa 
kahta lasta pitelemään sauvaa, narua tai lankaa, 
joka kuvaa rautakaidetta ja joka johtaa sen lapsen 
luota, jonka silmät on sidottu, Kristuksen kuvan 
luo. Anna lapsen seurata narua kuvan luo. Kysy: 
”Kuinka narusta kiinni piteleminen on samanlaista 
kuin pyhien kirjoitusten lukeminen?” (Ks. 1. Nefi 
15:23–25.) Kerro omasta elämästäsi muutamia 
esimerkkejä, jolloin pyhät kirjoitukset ovat opetta
neet sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Selitä, kuinka 
pyhien kirjoitusten opetusten noudattaminen on 
auttanut sinua pääsemään lähemmäksi Vapahtajaa.

Viikko 4: Minä voin tietää, että pyhät kirjoitukset ovat totta.

Edistä ymmärtämistä: Tuo yksi tai useampia 
esineitä, joista lapset voivat saada tietoa käyttä
mällä joitakin viidestä aististaan. Voisit esimer
kiksi tuoda hedelmän tai kukan, tai voisit soittaa 
jotakin musiikkia. Anna muutamille lapsille tilai
suus katsoa, haistaa, koskettaa, maistaa tai kuun
nella, mitä olet tuonut. (Voit tehdä tämän toi
minnan pienryhmissä, jotta jokaisella lapsella on 
mahdollisuus osallistua.) Osoita, että me voimme 
myös nähdä, koskettaa, haistaa ja kuunnella 
pyhiä kirjoituksia, mutta meidän täytyy 
saada niistä todistus Hengen kautta. 
Pyydä lapsia laulamaan laulu ”Tutki 
ja rukoile” (LL, s. 66). Pyydä heitä 
laulamisen aikana kuuntelemaan, 

mitkä kaksi asiaa voimme tehdä kutsuaksemme 
Henkeä todistamaan, että pyhät kirjoitukset ovat 
totta. Pyydä lapsia keksimään käsiliikkeet sanoille 
tutkia ja rukoilla. Laulakaa laulu uudestaan käyt
täen näiden sanojen tilalla liikkeitä.

Edistä soveltamista: Aseta näkyviin kuva 
Moronista ja lue kohta Moroni 10:4–5. Pyydä muu
tamia lapsia kertomaan, mitä he ajattelevat pyhistä 
kirjoituksista. He voivat myös kertoa, mitä he ovat 

tehneet lukeakseen pyhiä kirjoituksia 
kotona. (Pyydä muutamaa lasta etukä

teen, niin että heillä on aikaa valmis
tautua.) Kannusta lapsia kertomaan 
kotona vanhemmilleen todistuk
sestaan pyhistä kirjoituksista.

Havaintoesitykset auttavat lapsia 
ymmärtämään ajatuksia yksinkertaisella 

ja tutulla tavalla (ks. OKS, s. 181).
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Helmikuu Pyhissä kirjoituksissa opetetaan 
taivaallisen Isän suunnitelmaa
”Sillä katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni – ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän 
toteuttaminen” (Moos. 1:39).

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 minua varten.

Esittele opinkohta: Näytä lapsille kuvaa talosta. 
Selitä, että ennen kuin rakentajat voivat rakentaa 
talon, he tarvitsevat rakennussuunnitelman. Kysy: 
”Miksi on tärkeää laatia suunnitelmia ja noudattaa 
niitä?” Näytä pyhiä kirjoituksia ja kerro lapsille, 
että me voimme löytää pyhistä kirjoituksista tai
vaallisen Isän suunnitelman meitä varten. Kirjoita 
taululle: ”Taivaallisella Isällä on suunnitelma 
minua varten.” Lukekaa lause yhdessä.

Edistä ymmärtämistä: Kirjoita taululle seuraa
vat kysymykset:

• Kuka minä olen?

• Mistä olen tullut?

• Miksi olen täällä?

• Mitä minulle tapahtuu kuoleman jälkeen?

Anna kullekin lapselle paperiliuska, jossa on jokin 
seuraavista sanoista: kuka, mistä, miksi tai mitä. Luke
kaa yhdessä ensimmäinen taululla oleva kysymys, 
ja pyydä kaikkia lapsia, joilla on sana kuka, nouse
maan ylös. Laulakaa laulu ”Oon lapsi Jumalan” (LL, 
s. 2–3), ja kysy seisomassa olevilta lapsilta, kuinka 
he vastaisivat tähän kysymykseen. Tee samoin jokai
sen kysymyksen kohdalla käyttäen seuraavia lauluja: 
mistä – ”Elin taivaassa” (LL, s. 140); miksi – ”Nou
datan Jumalan suunnitelmaa” (LL, s. 86–87); mitä 
– ”Kai Jeesus elää vieläkin?” (LL, s. 45). Todista, että 
taivaallisen Isän suunnitelma tuo meille onnea.

Viikko 2: Jeesus Kristus loi minua varten maailman.

Edistä ymmärtämistä: Miettikää yhdessä lasten 
kanssa asioita, joita he tekevät tietyssä järjestyk
sessä, kuten kengännauhojen solmiminen tai 
iltapuuhat ennen nukkumaanmenoa. Selitä, että 
pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, että Jeesus 
loi maailman tietyssä järjestyksessä. Jaa lapset 
kuuteen ryhmään ja anna jokaiselle ryhmälle yksi 
pyhien kirjoitusten kohta, jossa kerrotaan yhdestä 
luomispäivästä (ks. Moos. 2). Pyydä jokaista ryh
mää piirtämään kuva omasta päivästään. Pyydä 
heitä näyttämään kuvaansa muille lapsille ja ker
tomaan, mitä sinä päivänä luotiin. Pyydä lapsia 
panemaan kuvat taululle oikeaan järjestykseen.

Edistä soveltamista: Kysy lapsilta: ”Minkä 
sinulle tärkeän asian Jeesus on luonut?” Anna 
jokaiselle lapselle pieni määrä suolataikinaa (suola
taikinan resepti, ks. OKS, s. 159). Anna lasten 
muovata siitä heille tärkeä luomistyö. (Mikäli 
suola taikinaa ei ole käytettävissä, lapset voisivat sen 
sijaan piirtää kuvan heille tärkeästä luomistyöstä.) 
Pyydä lapsia esittelemään luokkaryhmälleen, mitä 
he ovat tehneet tai piirtäneet, ja kertomaan, miksi 
se on heille tärkeä. Laulakaa laulu ”Taivaallinen Isä 
rakastaa minua” (LL, s. 16–17).

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

Todistus: Lyhyt todis-
tus voi luoda Hengelle 
otollisen ilmapiirin mil-
loin tahansa oppiaiheen 
aikana. Todistuksen voi 
lausua niinkin yksinker-
taisesti kuin sanomalla: 
”Tiedän, että taivaallisen 
Isän suunnitelma tuo 
meille onnea”, tai sen 
voi lausua virallisemmin 
ja käyttää esimerkiksi 
ilmausta ”Haluan lausua 
todistukseni.” (Ks. OKS, 
s. 43–44.)

Vahvista ymmär-
tämistä: Kun lapset 
kertovat muille, mitä he 
oppivat Alkeisyhdistyk-
sessä, heidän ymmärryk-
sensä ja todistuksensa 
opinkohdasta vahvistuu. 
Voit antaa heille mahdol-
lisuuden tehdä tämän luo-
kassa, ja kannusta heitä 
kertomaan kotona, mitä 
he ovat oppineet.
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Noudatan 
Jumalan 

 suunnitelmaa, 
kun

Viikko 3: Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän suunnitelmassa.

Esittele opinkohta: Kirjoita taululle seuraavaa: 
”Perhe on keskeisellä sijalla taivaallisen Isän suun
nitelmassa.” Keskustelkaa siitä, mitä tämä lause 
tarkoittaa. Pyyhi lause pois. Sano kaksi ensim
mäistä sanaa, ja pyydä lapsia toistamaan ne. Sano 
sitten neljä ensimmäistä sanaa, ja pyydä lapsia 
toistamaan ne. Jatka, kunnes lapset osaavat toistaa 
koko lauseen.

Edistä ymmärtämistä: Pyydä etukäteen muuta
mia lapsia esittämään pyhien kirjoitusten perheitä. 
Varaa vihjeitä kustakin perheestä (esim. Aadam ja 
Eeva: ”Meidän perheemme oli ensimmäinen perhe 
maan päällä”; Abraham ja Saara: ”Me olimme hyvin 
vanhoja, ennen kuin saimme lapsen” sekä Lehi ja 

Saria: ”Me menimme valtameren yli luvattuun maa
han”), ja anna vihjeet lapsille. Varaa yksinkertaisia 
roolivaatteita, mikäli mahdollista. Pyydä lapsia, 
jotka esittävät pyhien kirjoitusten perheitä, tule
maan ryhmä kerrallaan luokan eteen. Anna heidän 
lukea vihjeensä ja pyydä muita Alkeisyhdistyksen 
lapsia arvaamaan, keitä he esittävät. Kun kukin 
perhe tunnistetaan, näytä lapsille, mistä pyhästä 
kirjasta he voivat saada lisää tietoa tästä perheestä. 
Kerro lapsille, kuinka kukin perhe noudatti taivaal
lisen Isän heitä varten laatimaa suunnitelmaa.

Edistä soveltamista: Pyydä lapsia miettimään, 
mitä hyviä ominaisuuksia heidän perheessään on. 
Pyydä heitä kertomaan näistä ominaisuuksista toi
silleen ryhmissä tai koko Alkeisyhdistykselle.

Viikko 4: Noudatan Jumalan suunnitelmaa.

Edistä ymmärtämistä: Aseta esille papuja tai 
pieniä kiviä ja tyhjä purkki, jonka kyljessä on 
hymynaama. Kerro lapsille, että taivaallisen Isän 
suunnitelma antaa meille vapauden valita oikein 
tai väärin. Selitä, että hyvät valinnat johtavat 
vapauteen ja onneen, kun taas huonot valinnat 
johtavat vankeuteen ja murheeseen (ks. 2. Nefi 
2:27). Kysy lapsilta: ”Mitä käskyjä te pidätte, kun 
noudatatte Jumalan suunnitelmaa?” Anna yksi 
papu jokaiselle lapselle, joka vastaa kysymyk
seen. Kirjoita heidän vastauksensa taululle. Pyydä 
jokaista lasta, jolla on papu, kertomaan, kuinka 
hänen mainitsemansa käsky johtaa 
onneen. Anna lapsen sitten laittaa 
papu purkkiin. Todista siitä, 
että me täytämme elämämme 
onnella, jos päätämme noudat
taa Jumalan suunnitelmaa.

Edistä soveltamista: Val
mista jokaiselle luokalle iso vii
rin muotoinen paperi. Kirjoita 
kuhunkin viiriin: ”Noudatan 

Jumalan suunnitelmaa, kun…” Selitä, että taivaal
lisen Isän suunnitelma antaa 
meille vapauden valita oikein 
tai väärin ja että se, mitä pää
tämme tehdä joka päivä, on 
tärkeää onnellemme. Anna 
lasten yhdessä luokkana 
piirtää tai kirjoittaa viiriinsä 
asioita, joita he voivat tehdä 
noudattaakseen taivaallisen 
Isän suunnitelmaa, ja pyydä 
heitä kirjoittamaan viiriin 

nimensä. Pyydä 
kutakin 

luokkaa ker
tomaan, mitä he ovat piirtäneet 
tai kirjoittaneet viiriinsä. Anna 
lasten marssia ympäri luokkaa 
viiriään kantaen ja laulaen 
”Uskollisten laulua” (LL, s. 85). 
Aseta heidän viirinsä esille 
Alkeisyhdistyksen luokkaan.

Pidä lapset aktiivisesti 
mukana keskittämällä 

heidän energiansa 
sopivaan liikuntaan.

Sovita toiminnat 
Alkeis yhdistyksenne lasten 
iän mukaan (ks. OKS, 
s. 110–117). Esimerkiksi 
viikon 3 toisessa toimin-
nassa vanhemmat lapset 
voisivat kysyä ryhmiltä 
kyllä-  tai ei- kysymyksiä 
sen sijaan että kuulevat 
vihjeitä pyhien kirjoitus-
ten perheistä, joita ryhmät 
esittävät.

Viirin voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.

Hymynaaman voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.
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Taivaallinen Isä puhuu meille 
profeettojensa kautta
”Minkä minä, Herra, olen puhunut, sen olen puhunut, – – olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun 
palvelijoideni äänellä, se on sama” (OL 1:38).

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?”

Viikot 1 ja 2: Profeetat puhuvat taivaallisen Isän puolesta.

Esittele opinkohta: Pyydä yhtä lasta tulemaan 
luokan eteen. Kehota muita lapsia noudattamaan 
hänen ohjeitaan. Kuiskaa lapselle yksinkertaisia 
ohjeita kuten: ”Käske heidän laittaa kädet päänsä 
päälle” tai ”Käske heidän sanoa hiljaa ’hei’ vierus
toverilleen.” Jatka edelleen käyttäen muutamia 
muita yksinkertaisia ohjeita ja lopeta sanomalla: 
”Käske heidän laittaa käsivartensa ristiin.” Kysy 
lapsilta, kuinka he tiesivät, mitä halusit heidän 
tekevän. Selitä, että yksi tapa, jolla taivaallinen Isä 
ja Jeesus Kristus lähettävät viestejä ihmisille maan 
päällä, on se, että He puhuvat palvelijoilleen ja 
sitten käskevät näitä palvelijoita puhumaan ihmi
sille. Kysy: ”Keitä ovat ne palvelijat, jotka puhuvat 
taivaallisen Isän ja Jeesuksen puolesta?” Anna las
ten sanoa yhdessä: ”Profeetat puhuvat taivaallisen 
Isän puolesta.”

Edistä ymmärtämistä: Kiinnitä ennen Alkeis
yhdistyksen alkua joidenkin tuolien alle kuva 
jostakin profeetasta sekä pyhien kirjoitusten viit
teitä, joissa kerrotaan siitä, mitä hän teki tai sanoi. 
Esim: Nooa (1. Moos. 6:13–14; 7:5, 7–10); Mooses 
(2. Moos. 14:8–9, 13–14, 21–22); Samuel Lamani
lainen (Hel. 14:1–8; 16:1–3) ja Joseph Smith (OL 

89). Pyydä lapsia etsimään kuvat katsomalla tuo
liensa alle. Jaa lapset ryhmiin niin että jokaisessa 
ryhmässä on yksi kuva, ja anna heidän valmistau
tua ja esittää näytelmä omasta profeetastaan. Pyydä 
muita ryhmiä arvaamaan, ketä profeettaa ryhmä 
esittää. Keskustelkaa siitä, kuinka ihmiset ottivat 
profeetan sanoman vastaan ja mitä siitä seurasi.

Edistä ymmärtämistä: Valmista tässä kuva
tun kaltainen ”Profeettakiekko”. Jaa ympyrä 
kahdeksaan lohkoon, jossa kussakin on ”Profeet
taa seuraa”  laulun jonkun profeetan nimi (LL, 
s. 58–59). Pyydä yhtä lasta pyörittämään kiekkoa. 
Kerro lyhyesti kiekon osoittamasta profeetasta 
(saat ideoita pyhien kirjoitusten viitteistä, ks. LL, 
s. 59). Laulakaa sitten ”Profeettaa seuraa”  laulun 
säkeistö, joka kertoo siitä 
profeetasta. Pyydä jota
kuta toista lasta pyörittä
mään kiekkoa, ja toista
kaa toimintaa niin kauan 
kuin aikaa riittää.

Viikko 3: Tänä aikana meitä johtaa elävä profeetta.

Edistä ymmärtämistä: Leikkaa paperiarkki 
neljään osaan ja aseta ne nykyisen profeetan kuvan 
päälle. Kirjoita kunkin palan kääntöpuolelle jokin 
profeetan opetus. (Katso Liahona lehden kon
ferenssinumeroista, mitä profeetta on puhunut 
viime aikoina.) Pyydä yhtä lasta poistamaan yksi 
paperinpala ja esittämään opetus näytellen. Pyydä 
muita lapsia arvaamaan, 
mitä hän tekee. Toimi 
samoin muiden ope
tusten kohdalla. Näytä 
Liahona lehteä ja selitä, 
että voimme nykyään 
lukea profeetan sanoja.

Edistä soveltamista: Pyydä yhtä lasta seiso
maan ja täydentämään tämä lause: ”Minä seuraan 
elävää profeettaa, kun…” Pyydä seu
raavaa lasta toistamaan ensimmäisen 
lapsen lause ja lisäämään jokin toinen 
tapa seurata profeettaa. Jatkakaa niin 
kauan kuin aikaa riittää, ja kannusta 
lapsia toistamaan mahdollisimman 
monia muiden lasten ajatuksia.

Laulu: ”Totuutta 
puolusta ain”
(LL, s. 81)

Kunnioitus: On toden-
näköisempää, että lapset 
ovat kunnioittavia, kun he 
osallistuvat oppimiseen. 
Viikkojen 1 ja 2 toimin-
noissa on mukana monia 
lapsia. Ne, jotka eivät 
osallistu näyttelemiseen, 
osallistuvat katsomalla 
ikätovereitaan. (Ks. OKS, 
s. 82–83.)

Kiekko on saatavana osoitteessa 
sharingtime. lds. org.
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Viikko 4: Profeetan seuraaminen tuo turvaa.

Edistä ymmärtämistä: Valmista seuraavat 
yksinkertaiset liikennemerkit: ”Seis”, ”Varo” ja 
”Mene”. Valitse kolme lasta pitelemään merkkejä, 
ja kehota heitä nostamaan merkki ylös, kun musii
kinohjaaja taputtaa heitä olalle. Kerro lapsille, että 
Mene merkki tarkoittaa, että pitää alkaa laulaa, 
Seis merkki tarkoittaa, että pitää lopettaa laula
minen, ja Varo merkki tarkoittaa, että pitää laulaa 
hitaasti. Anna musiikinohjaajan johtaa lapsia lau
lussa ”Totuutta puolusta ain” (LL, s. 81).

Selitä, että liikennemerkit pitävät meidät turvassa 
ja varoittavat meitä edessä olevasta vaarasta. Selitä 
sitten, että profeetan ohjeet ovat samanlaisia kuin 
nämä liikennemerkit, koska taivaallinen Isä suo
jelee ja siunaa meitä, kun noudatamme niitä. Jaa 

lapset kolmeen ryhmään. Pyydä, että jokaisessa 
ryhmässä joku virkailija tai vanhempi lapsi ker
too lyhyesti tilanteesta, jolloin häntä (tai jotakuta 
pyhien kirjoitusten henkilöä) varjeltiin, kun hän 
seurasi profeettaa. Anna ryhmien sitten siirtyä seu
raavan virkailijan luo kuuntelemaan seuraavaa ker
tomusta. Pyydä heitä laulamaan ”Profeettaa seuraa” 
 laulun kertosäe, kun he siirtyvät virkailijan luota 
seuraavan luo. Todista siunauksista, joita saamme, 
kun seuraamme profeettaa.

Edistä soveltamista: Anna lasten piirtää itsel
leen liikennemerkit ja kirjoittaa niihin, kuinka he 
aikovat noudattaa elävien profeettojen opetuksia. 
Anna heidän viedä merkit kotiin, niin että ne muis
tuttavat profeetan seuraamisesta.

Vinkkejä musiikinohjaajalle

Auttaaksesi lapsia oppimaan laulun ”Totuutta 
puolusta ain” (LL, s. 81) voit tehdä seuraavaa:

• Aseta esille kuva nykyisestä profeetasta ja 
kerro lyhyesti joistakin ohjeista, joita hän on 
antanut meille. Kerro lapsille, että laulussa, 
jota he opettelevat, selitetään, kuinka tärkeää 
on seurata profeettaa.

• Jaa lapset ryhmiin. Anna kullekin ryhmälle lau
lusta säe tai pari ja pyydä heitä keksimään liike, 
joka auttaa heitä muistamaan sanat. Pyydä 
jokaista ryhmää opettamaan oma liikkeensä 
muille lapsille.

Laulut: Opinkohdasta 
laulaminen auttaa lapsia 
oppimaan ja muistamaan 
kyseisen opinkohdan. 
Lisäksi lapset oppivat 
paremmin, jos he näkevät 
musiikkiin liittyvän kuvan 
tai ovat mukana musiik-
kiin liittyvässä toimin-
nassa. Tämän kuukauden 
ehdotukset antavat mallia 
useista eri keinoista tehdä 
niin. Voit käyttää saman-
laisia ideoita suunnitel-
lessasi muita oppiaiheita. 
(Ks. OKS, s. 168–171.)

Kun opetat lapsille laulua, näytä heille 
kädelläsi melodian kulkua. Nosta ja 

laske kättäsi sävelkorkeuden muutosten 
mukaan (ks. OKS, s. 170).

On todennäköisempää, että 
lapset soveltavat opinkohtia 
käytäntöön, jos he keksivät 

sovelluksia itse. Lisäksi 
lapset tuntevat rakkautta 

ja hyväksyntää, kun 
opettajat ja toiset lapset 

toistavat heidän ideoitaan.

Merkit voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.
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Huhtikuu Jeesus Kristus on minun 
Vapahtajani ja Lunastajani
”Me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin 
lakeja ja toimituksia” (UK 3).

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: Jeesus Kristus valittiin meidän Vapahtajaksemme.

Esittele opinkohta: Kirjoita taululle: ”Jeesus 
Kristus  meidän Vapahtajaksemme.” Laita 
kirjaimet v, a, l, i, t, t, i, i ja n eri puolille luokkaa. 
Anna lasten järjestää kirjaimet saadakseen lauseen 
valmiiksi. Pyydä heitä tarkistamaan vastauksensa 
lukemalla kohta Moos. 4:2. Lukekaa yhdessä tau
lulla oleva lause.

Edistä ymmärtämistä: Valmista kolme liuskaa, 
joista kuhunkin on kirjoitettu yksi seuraavista 
lauluun ”Elin taivaassa” (LL, s. 140) liittyvistä 
kysymyksistä:

 1. Kuka ilmoitti suunnitelman meille kaikille tai
vaassa, ennen kuin tulimme maan päälle?

 2. Kuka sanoi: ”Sen teen Isän kunniaksi”?

 3. Mitkä asiat Jeesus lannisti eli voitti noudatta
malla Isän suunnitelmaa?

Pyydä lapsia laulamaan laulun ensimmäinen 
säkeistö ja nousemaan seisomaan, kun he laulavat 
vastauksen ensimmäiseen kysymykseen. Keskus
telkaa sitten muista asioista, joita he oppivat tästä 
säkeistöstä. Kun olette keskustelleet säkeistöstä, 
voitte laulaa sen uudelleen. Toista sitten toiminta 
muiden säkeistöjen ja kysymysten osalta.

Viikko 2: Jeesus Kristus on minulle täydellinen esimerkki.

Esittele opinkohta: Pyydä, että lapset tekevät 
perässäsi samaa kuin sinä samalla kun laulat lau
lua ”Niin tee kuin minä” (Laula kanssani, D 22) 
ja teet muutamia yksinkertaisia liikkeitä, kuten 
taputat käsiäsi, kurkotat käsivarsia pääsi yläpuo
lelle tai marssit paikallasi. Pyydä lapsia mainit
semaan joitakin asioita, joita he ovat oppineet 
noudattamalla jonkun esimerkkiä (esimerkiksi 
sijaamaan vuoteen tai pelaamaan jotakin peliä). 
Kirjoita taululle ”Jeesus Kristus on minulle täy
dellinen esimerkki.” Todista, että Kristus on ainoa 
maan päällä elänyt henkilö, joka on ollut täydel
lisenä esimerkkinä, jota meidän tulee seurata. 
Pyydä lapsia lukemaan lause yhteen ääneen.

Edistä soveltamista: Aseta esille joitakin kuvia, 
joissa Jeesus rakastaa ja palvelee toisia. Kirjoita 
taululle: ”Jeesus rakasti jokaista” ja ”Jeesus pal
veli toisia”. Piirrä näiden lauseiden alle sydän ja 
käsi. Kerro lapsille, että meidän tulee noudattaa 

Jeesuksen esimerkkiä rakastamalla ja palvelemalla 
toisia. Anna jokaiselle lapselle paperia ja pyydä 
heitä piirtämään sydän tai oman kätensä ääriviivat. 
Pyydä heitä sitten kirjoittamaan tai piirtämään jota
kin, mitä he voivat tehdä noudattaakseen Jeesuksen 
esimerkkiä. Anna lasten kertoa ajatuksistaan koko 
Alkeisyhdistykselle ja laittaa piirroksensa Jeesuksen 
kuvien viereen. Laulakaa ”Kuin Jeesus mä olla tah
don” (LL, s. 40–41).

Vapaavalintainen laulu 
Lasten laulukirjasta

Pyhien kirjoitusten 
kohtien ulkoa opet-
teleminen voi auttaa 
lapsia oppimaan evan-
keliumin opinkohtia. 
Henki voi auttaa lapsia 
muistamaan nämä sanat 
tarpeen tullen. (Ks. OKS, 
s. 179–180.)

Laulut: Alkeisyhdistyk-
sen laulut opettavat evan-
keliumin totuuksia siten, 
että lapset muistavat ne 
läpi elämänsä (ks. OKS, 
s. 168–171).



9

Nefi

Havaintoesityksiä 
voidaan käyttää herät-
tämään mielenkiinto, 
kiinnittämään lasten 
huomio tai esittelemään 
jokin evankeliumin peri-
aate (ks. OKS, s. 181). 
Ellei sinulla ole viikon 3 
kohdalla kuvatun havain-
toesityksen välineitä, 
voit käyttää sellaisia 
välineitä, joita sinulla on. 
Voisit esimerkiksi pestä 
likaisen käden puhtaaksi 
saippualla.

”Usein on helpompi ymmärtää jotakin evankeliumin periaatetta, 
kun se esitetään osana pyhien kirjoitusten kertomusta” (OKS, s. 55).

Viikko 3: Kristuksen sovituksen ansiosta koko ihmiskunta voi pelastua.

Esittele opinkohta: Jaa lapset ryhmiin ja 
anna kullekin ryhmälle yksi osuus kolmannesta 
uskonkappaleesta. Anna kunkin ryhmän nousta 
seisomaan oikeassa järjestyksessä ja sanoa oma 

osuutensa. Pyydä sitten koko Alkeisyhdistystä 
nousemaan ja sanomaan uskonkappale kokonaan.

Edistä ymmärtämistä: Todista, että yksi tapa, 
jolla Jeesuksen Kristuksen sovitus pelastaa meidät, 
on se, että se pelastaa meidät synnistä. Näytä lapsille 
kirkasta juomalasia, jossa on vettä, ja selitä, että vesi 
kuvaa henkilöä, joka on vapaa synnistä. Pudota 
veteen tippa elintarvikeväriä. Näytä, kuinka väri 
leviää kaikkialle veteen eikä vesi ole enää puhdasta. 
Selitä, että kun teemme syntiä, meistä tulee epäpuh
taita, kuten tästä vedestä. Lisää sitten muutama tippa 
valkaisuainetta saadaksesi veden jälleen puhtaaksi. 
Selitä, että kun me teemme parannuksen, sovitus 
puhdistaa meidät synnistä ja me saamme anteeksi. 
Näytä kuvaa Kristuksesta Getsemanessa. Pyydä 
lapsia kertomaan, mitä he tietävät kuvasta. Todista 
Jeesuksen Kristuksen rakkaudesta meitä kohtaan ja 
Hänen auliudestaan maksaa syntiemme hinta.

Edistä soveltamista: Käytä tässä kirjasessa 
esitettyjä opetusmenetelmiä opettaaksesi lapsille 
parannukseen kuuluvia asioita, joihin sisältyy se, 
että on pahoillaan, pyytää anteeksi, korjaa vääryy
den eikä tee väärin enää toiste (ks. Alkeisyhdistys 3, 
s. 46–49).

Viikko 4: Jeesus Kristus nousi kuolleista, ja niin nousen minäkin.

Edistä ymmärtämistä: Esitä kuvien avulla 
lyhyesti kertomus Jeesuksen kuolemasta (ks. 
Matt. 27:33–60; Mark. 15:22–46; Luuk. 23:33–53; 
Joh. 19:17–42). Pyydä lapsia miettimään, miltä 
Jeesuksen perheestä ja ystävistä on varmastikin 
tuntunut, kun Hän kuoli. Pyydä etukäteen muu
tamia lapsia (tai aikuisia) tulemaan Alkeisyhdis
tykseen valmistautuneina kertomaan Kristuksen 

ylösnousemuksesta jonkun silminnäkijän näkö
kulmasta. Heitä voisivat olla Magdalan Maria 
(ks. Joh. 20:11–18), Pietari ja Johannes (ks. Joh. 
20:2–10), opetuslapset (ks. Joh. 20:19–22; Luuk. 
24:33–53), Tuomas (ks. Joh. 20:24–29) ja nefiläiset 
(ks. 3. Nefi 11:8–17). Anna heille nimilaput, joista 
käy ilmi, kenen kertomusta he esittävät.

Kuvan voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Toukokuu Jeesuksen Kristuksen 
kirkko on palautettu
”Näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. 
Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: Tämä on minun rakas Poikani. 
Kuule häntä! ” ( JS–H 17.)

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: Kirjoita ennen Alkeis
yhdistyksen alkua taululle kuudes uskonkappale. 
Pyydä lapsia sulkemaan silmänsä. Kerro heille, 
että sen jälkeen kun Jeesus Kristus oli kuollut, 
ihmisistä tuli pahoja ja Hänen evankeliuminsa ja 
pappeutensa otettiin pois maan päältä. Selitä, että 
tätä kutsutaan luopumukseksi, ja ihmiset olivat 
hengellisessä pimeydessä – aivan kuin heidän sil
mänsä olisivat olleet hengellisesti kiinni – kunnes 
Jeesus palautti kirkkonsa Joseph Smithin kautta. 
Ota esiin kuva ensimmäisestä näystä ja pyydä lap
sia avaamaan silmänsä. Auta lapsia opettelemaan 
ulkoa kuudes uskonkappale siten, että pyydät heitä 

lukemaan sitä yhteen ääneen. Pyyhi pois muuta
mia sanoja ja jatka, kunnes kaikki sanat on pyy
hitty ja lapset ovat oppineet uskonkappaleen ulkoa.

Edistä ymmärtämistä: Valmista sanaliuska kus
takin tehtävästä alla olevan kaavion mukaan. Kirjoita 
virkojen nimet taululle mallin mukaan ja jätä keskelle 
tyhjä tila tehtäviä varten. Jaa lapset viiteen ryhmään 
ja anna kullekin ryhmälle yksi tehtäväsanaliuskoista. 
Pyydä kutakin ryhmää laittamaan oma sanaliuskansa 
oikeaan kohtaan taululla. Tähdennä, että palaute
tussa kirkossa on samanlaiset johtajat kuin kirkossa 
Jeesuksen Kristuksen ollessa maan päällä.

NIMITYS 
ALKUKIRKOSSA TEHTÄVÄT NIMITYS PALAUTE-

TUSSA KIRKOSSA

Apostoli
Olla Jeesuksen Kristuksen erityisenä 

todistajana
Apostoli

Profeetta Puhua taivaallisen Isän tahto Profeetta

Paimen Johtaa pientä pyhien ryhmää Piispa

Opettaja Opettaa evankeliumia Opettaja

Evankelista Antaa erityisiä siunauksia Patriarkka

Viikko 2: Joseph Smith on evankeliumin palautuksen profeetta.

Edistä ymmärtämistä: Kerää kuvia evan
keliumin palautuksen tapahtumista. Jaa lause 
”Joseph Smith on evankeliumin palautuksen 
profeetta” niin moneen osaan, kuin sinulla on 
kuvia, ja valmista sanaliuska kutakin sanaa tai 

ilmausta kohden (ks. malli). Jaa lapset ryhmiin ja 
anna jokaiselle ryhmälle yksi sanaliuska, kuva ja 
pyhien kirjoitusten kohta, jossa kerrotaan kuvan 
tapahtumasta. Pyydä lapsia lukemaan pyhien kir
joitusten kohta ja keskustelemaan, mitä kuvassa 

Laulu: ”Kunnia 
miehelle”, säkeistöt  
1 ja 3
(MAP- lauluja, 15)

Eri ikäryhmät: Suunnit-
tele yhteiset tuokiot niin, 
että ne kiinnostavat sekä 
vanhempia että nuorempia 
lapsia. Esimerkiksi viikon 
1 toisessa toiminnassa voi-
sit käyttää sorminukkeja 
auttaaksesi nuorempia 
lapsia muistamaan kun-
kin nimityksen. Viikon 
2 toiminnassa voisit 
jakaa nuoremmat lapset 
luokkaryhmiin ja pyytää 
opettajia esittämään heille 
kertomukset ja sitten 
käymään niitä läpi osoit-
tamalla kuvia ja tekemällä 
kysymyksiä.

JS–H 5–13 JS–H 14–20 JS–H 30–35 JS–H 34–35, 67 JS–H 68–73 OL 109:2–4
Joseph  Smith  on  evankeliumin palautuksen profeetta.

Sanaliuskat ja kuvat voi tulostaa 
osoitteesta sharingtime. lds. org.

Sorminuket voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.

Sanaliuskoja on saatavana osoitteessa sharingtime. lds. org.
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Viikon 4 toiminnassa 
sinulla on mahdollisuus 
tarkistaa, kuinka lapset 
ovat ymmärtäneet 
asian. Toisto voi painaa 
opetettavan ajatuksen 
heidän mieleensä.

Tunteiden ilmaisemi-
nen: Anna lapsille mah-
dollisuuksia ilmaista, mil-
laisia tunteita evankeliumi 
heissä herättää. Se luo 
Hengelle otollisen ilma-
piirin ja vahvistaa lasten 
ymmärrystä siitä, kuinka 
tämä opinkohta soveltuu 
heidän elämäänsä.  
(Ks. OKS, s. 63–65.)

tapahtuu. Pyydä sitten kutakin ryhmää esittä
mään kertomuksensa muulle Alkeisyhdistykselle. 
Keskustelkaa Joseph Smithin roolista kussakin 
tapahtumassa, ja pyydä lapsia miettimään, kuinka 

tapahtuma on vaikuttanut tai voi vaikuttaa heidän 
elämäänsä. Kiinnitä kukin kuva ja sanaliuska tau
lulle oikeaan järjestykseen. Kun kaikki sanalius
kat ovat taululla, lukekaa lause yhdessä.

Viikko 3: Mormonin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta.

Edistä ymmärtämistä: Lukekaa yhdessä Mor
monin kirjan nimisivulta kirjan koko nimi. Luke
kaa ääneen seuraavat pyhien kirjoitusten kohdat, 
ja pyydä lapsia nostamaan kätensä, kun he kuu
levat Vapahtajasta käytettyjä muita nimityksiä: 
2. Nefi 19:6; Alma 5:38; 3. Nefi 5:26. Kirjoita 
nimitykset taululle sitä mukaa kuin lapset tun
nistavat ne. Valitse muutamia nimityksiä ja selitä, 
kuinka Vapahtaja täyttää nuo tehtävät.

Edistä soveltamista: Anna jokaiselle lapselle 
kirjanmerkki, johon on kirjoitettu lause ”Mormo
nin kirja on toinen todistus Jeesuksesta Kristuk
sesta”. Pyydä heitä koristelemaan kirjanmerkki 
ja käyttämään sitä pyhissä kirjoituksissaan. Voit 
antaa muutamien lasten kertoa tavoitteestaan ottaa 
tavaksi tutkia säännöllisesti pyhiä kirjoituksia (ks. 
tammikuu, viikko 2). Voisit pyytää heitä kerto
maan, mitä he ajattelevat lukemistaan pyhien kir
joitusten kohdista.

Viikko 4: Pappeus on palautettu.

Esittele opinkohta: Näytä lapsille jotakin, 
mikä toimii sähköllä. Näytä sitten, ettei se voi 
toimia ilman sähkön voimaa. Anna jonkun lapsen 
pidellä kuvaa, jossa Kristus asettaa apostolinsa. 
Selitä, että Kristuksen kirkko ei voi toimia ilman 
pappeuden voimaa. Pyydä lasta piilottamaan 
kuva selkänsä taakse. Selitä, että kun Kristuksen 
apostolit kuolivat, pappeuden valtuus hävisi. Anna 
jonkun toisen lapsen näyttää kuvaa pappeuden 
palautuksesta. Todista, että Jumala palautti pap
peuden Joseph Smithin kautta.

Edistä ymmärtämistä: Pyydä jotakuta luke
maan kohta OL 107:1 ja kehota lapsia kuuntele
maan, mitkä ovat kahden pappeuden nimet. Kiin
nitä taululle kuva Aaronin pappeuden palautuk
sesta ja kuva Melkisedekin pappeuden palautuk
sesta. Kirjoita sanat Aaronin pappeus ja Melkisedekin 
pappeus vastaavan kuvan yläpuolelle. Keskustelkaa 

siitä, ketkä palauttivat eli toivat takaisin nämä pap
peudet ja antoivat ne Joseph Smithille (ks. JS–H 
72). Näytä lapsille muutamia kuvia pappeuden 
toimituksista, kuten kaste, konfirmointi, sakra
mentin jakaminen, sakramentin siunaaminen ja 
sairaan parantaminen. Pyydä lapsia kierrättämään 
kuvia, kun he laulavat laulua ”On Herra puhunut” 
(LL, s. 60–61). Pysäytä laulu sattumanvaraisesti ja 
pyydä niitä lapsia, joilla on kuva, menemään seiso
maan joko Aaronin pappeus tai Melkisedekin pappeus 
 sanojen luo osoittaakseen, kumpi valtuus tarvitaan 
kuvan toimituksen suorittamiseen. Tehkää näin 
niin kauan kuin on aikaa.

Edistä soveltamista: Pyydä lapsia mietti
mään, kuinka pappeus on siunannut heitä. Pyydä 
heitä valmistamaan kiitoskortti tai  kuva annet
tavaksi jollekulle pappeudenhaltijalle, jonka he 
tuntevat (kuten piispalle, opettajalle, isälle tai 
lähetyssaarnaajalle). Kuvan voi tulostaa osoitteesta  

sharingtime. lds. org.

Kirjanmerkit voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Kesäkuu Evankeliumin ensimmäisten 
periaatteiden ja toimitusten ansiosta 
voin elää jälleen Jumalan luona
”Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensimmäiseksi, usko Herraan 
Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, 
kätten päällepaneminen Pyhän Hengen lahjan saamiseksi” (UK 4).

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: Usko Jeesukseen Kristukseen saa meidät rakastamaan Häntä, 
luottamaan Häneen ja pitämään Hänen käskynsä.

Esittele opinkohta ja edistä ymmärtämistä: 
Kirjoita taululle ”Usko Jeesukseen Kristukseen saa 
meidät rakastamaan Häntä, luottamaan Häneen 
ja pitämään Hänen käskynsä”. Näytä lapsille sie
meniä. Kysy: ”Mitä näistä siemenistä voi tulla?” 
”Mistä tiedätte, että nämä siemenet kasvavat?” 
”Mitä meidän täytyy tehdä, jotta saamme ne 
kasvamaan?” Selitä, että meidän uskomme Jee
sukseen Kristukseen voi siemenen tavoin kasvaa, 
jos ravitsemme sitä. Keskustelkaa asioista, joita 
voimme tehdä auttaaksemme uskoamme kasva
maan, ja selitä, kuinka nämä asiat saavat meidät 

rakastamaan Jee
susta Kristusta, 
luottamaan Häneen 
ja pitämään Hänen 
käskynsä. Laulakaa 
laulu ”Usko” (LL, 
s. 50–51). Keksi 
yksinkertaisia 
käsiliikkeitä, jotka 
sopivat ensimmäi
seen säkeistöön.

Viikko 2: Parannus tuo anteeksiannon.

Esittele opinkohta: Pyydä lapsia avaamaan 
pyhät kirjoituksensa ja lukemaan kohta OL 
58:42–43. Pyydä heitä etsimään kohdasta, mitä 
tapahtuu, kun teemme parannuksen synneis
tämme. (Mikäli mahdollista, pyydä lapsia merkit
semään nämä jakeet pyhiin kirjoituksiinsa.) Kerro 
lapsille lyhyesti Enosista (ks. En. 1–4) ja anna 
jonkun lapsen lukea kohta En. 5–8. Todista, että 
Kristuksen sovituksen ansiosta meidän on mah
dollista saada syntimme anteeksi.

Edistä ymmärtämistä: Selitä, että ihmisillä, 
jotka ovat tehneet parannuksen ja saaneet syn
tinsä anteeksi, on halu palvella Jumalaa. Jaa lapset 
kolmeen ryhmään ja anna kullekin ryhmälle yksi 

seuraavista kuvista ja pyhien kirjoitusten viitteistä: 
Alma kastaa Mormonin vesissä (Moosia 17:2–4; 
18:1–17); Joona ( Joona 1–3); Antinefilehiläiset 
hautaavat miekkansa (Alma 23:4–18; 24:6–19). 
Selitä, että näissä kertomuksissa kerrotaan ihmi
sistä, jotka tekivät parannuksen synneistään ja 
palvelivat Herraa. Pyydä kutakin ryhmää käymään 
läpi pyhien kirjoitusten kohdat ja valmistautumaan 
näyttelemään, kuinka nämä ihmiset tekivät paran
nuksen ja sitten palvelivat Herraa (opettamalla 
evankeliumia, palvelemalla lähetystyössä ja kieltäy
tymällä taistelemasta).

Vapaavalintainen laulu 
Lasten laulukirjasta

Toistaminen: Lapset 
oppivat toistamalla. Voit 
laajentaa viikon 1 havain-
toesitystä vahvistaaksesi 
uskon periaatetta. Kylvä 
siemenet ruukkuun ja tuo 
kasvava kasvi silloin täl-
löin Alkeisyhdistykseen. 
Kerro lapsille, mitä olet 
tehnyt auttaaksesi kasvia 
kasvamaan. Vertaa taimen 
ravitsemista siihen, että 
ravitsemme uskoa Jeesuk-
seen Kristukseen.

Kuvan voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Lasten käyttäminen 
havaintoesityksissä 

herättää heidän huomionsa 
ja valmistaa heitä 

oppimaan. Esimerkiksi 
tässä toiminnassa lapset 

näyttävät, mitä on toistensa 
kuormien kantaminen.

Pyhät kirjoitukset: Las-
ten on tärkeää oppia evan-
keliumin totuuksia pyhistä 
kirjoituksista (ks. OKS, 
s. 50–51). Pyydä lapsia 
osoittamaan kutakin 
sanaa samalla kun luet 
pyhien kirjoitusten kohdan 
ääneen. Pyydä pienempiä 
lapsia kuulostelemaan 
tiettyä sanaa tai ilmausta 
ja nostamaan kätensä 
kuullessaan sen.

Viikko 3: Kun minut kastetaan, teen liiton Jumalan kanssa.

Edistä ymmärtämistä: Pyydä yhtä lasta tule
maan eteen ja ojentamaan käsivartensa. Laita sit
ten hänen kumpaankin käteensä kirja. Lue kohta 
Moosia 18:7–11. Selitä, että yksi niistä liitoista, 
jonka teemme, kun meidät kastetaan, on 
kantaa toistemme ”kuormia, jotta ne 
olisivat keveitä”. Kysy lapselta, joka pite
lee kirjoja, joko hänen kätensä väsyvät. 
Pyydä kahta muuta lasta avuksi kannat
telemaan lapsen käsivarsia. Keskustelkaa 
joistakin kuormista, joita lapsilla saattaa olla, 
kuten joutua kiusatuksi, olla sairaana, 
tuntea yksinäisyyttä tai kohdata vaikeuk
sia koulussa. Kysy lapsilta, kuinka he voi
vat auttaa keventämään toistensa kuormia.

Edistä soveltamista: Kerro lapsille, että kaste 
on portti, joka johtaa iankaikkiseen elämään 
vievälle polulle (ks. 2. Nefi 31:17). Laita luokan 

toiselle puolelle kuva lapsesta, jota ollaan kasta
massa. Laita luokan toiselle puolelle kuva Vapah
tajasta ja selitä, että tässä toiminnassa tämä kuva 
esittää iankaikkista elämää. Kerro lapsille, että me 

pysymme iankaikkiseen elämään vievällä 
polulla, kun pidämme kasteenliittomme. 
Käy lyhyesti läpi nämä liitot (muis
tamme Jeesuksen Kristuksen, nouda

tamme käskyjä ja autamme toisia). Anna 
jokaiselle lapselle paperi, johon on piirretty 

VO kilpi. Pyydä lapsia kirjoittamaan pape
riinsa käsky, joka auttaa heitä pitämään 
kasteenliittonsa (he voivat myös piirtää 
valitsemaansa käskyä esittäviä kuvia). 

Pyydä jotakuta lasta asettamaan oma paperinsa lat
tialle kahden kuvan väliin. Mikäli mahdollista, auta 
lapsia löytämään käsky pyhistä kirjoituksistaan ja 
lukemaan se yhdessä. Jatkakaa näin, kunnes lapset 
ovat tehneet polun kuvien välille.

Viikko 4: Pyhä Henki lohduttaa ja opastaa minua.

Edistä ymmärtämistä: Jaa lapset ryhmiin ja 
anna kullekin ryhmälle paperi, johon on merkitty 
yksi seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista:

• ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Minä 
annan sinulle Hengestäni, joka valaisee mie
lesi ja joka täyttää sielusi ” (OL 11:13).

• ”Jos te menette sisälle [kasteen kautta] ja saatte 
Pyhän Hengen, se  teille kaiken, mitä 
teidän tulee tehdä” (2. Nefi 32:5).

• ”Puolustaja, Pyhä Henki, – –  teille 
kaiken ja  mieleenne kaiken, mitä olen 
teille puhunut” ( Joh. 14:26).

• ”Turvaa siihen Henkeen, joka johdattaa teke
mään  – niin, tekemään sitä, mikä on 
oikein, vaeltamaan nöyrästi,  ; ja 
tämä on minun Henkeni” (OL 11:12).

• ”Ja Pyhän Hengen voimalla te   
 kaikesta” (Moroni 10:5).

Pyydä lapsia etsimään pyhien kirjoitusten kohdat 
ja täyttämään tyhjät kohdat. Pyydä heitä sitten 
keskustelemaan siitä, mitä nämä kohdat opettavat 
siitä, kuinka Pyhä Henki voi auttaa meitä. Pyydä 
heitä kertomaan toisilleen tapauksista, jolloin Pyhä 
Henki on auttanut heitä.

Edistä soveltamista: Kerro lapsille, että Pyhä 
Henki auttaa meitä monin tavoin. Laulakaa laulu 
”Pyhä Henki” (LL, s. 56). Pyydä lapsia nostamaan 
kätensä, kun he laulavat jostakin tavasta, jolla 
Pyhä Henki voi auttaa heitä. Pysäytä laulu, ja 
keskustelkaa siitä, mitä he juuri oppivat Pyhästä 
Hengestä. Jatkakaa laulamista ja keskustelua. Kerro 
tilanteesta, jolloin Pyhä Henki on lohduttanut tai 
opastanut sinua.

Jaettavan tekstin voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.

Logon voi  
tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.
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Kun kasvan, 

Siell omiin rakkaisiin.

Ja sinetöidyks tulla 

Mä pyhään temppeliin  
käydä tahdon 

Heinäkuu Temppeli on Jumalan huone
”Pyhissä temppeleissä tarjolla olevat pyhät toimitukset ja liitot suovat yksilöille mahdollisuuden 
palata Jumalan kasvojen eteen ja perheille mahdollisuuden tulla liitetyksi yhteen iankaikkisuudeksi” 
(”Perhe – julistus maailmalle”, 3. kappale).

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 on käskenyt kansansa rakentaa temppeleitä.

Esittele opinkohta: Aseta näkyviin kuva temp
pelistä ja kirjoita taululle: ”Temppeli on .” 
Pyydä lapsia laulamaan ensimmäinen säkeistö 
laulusta ”Saan käydä temppeliin” (LL, s. 99). Kun 
he laulun aikana huomaavat, miten taululla oleva 
lause voi jatkua, pyydä heitä ilmaisemaan se 
laittamalla käsivartensa ristiin. Kysy heiltä, mikä 
temppeli on (Herran huone). Auta lapsia etsimään 
Pyhien kirjoitusten oppaasta hakusana ”Temppeli” 
(s. 181–182). Auta heitä löytämään kohta, jossa 
selitetään, että temppeli on kirjaimellisesti Herran 
huone ja että Jumala on aina käskenyt kansansa 
rakentaa temppeleitä.

Edistä ymmärtämistä: Valmista vihjeitä 
temppeleistä, joita Mooses (ks. 2. Moos. 25:1–2, 
8–9), Nefi (ks. 2. Nefi 5:16) ja Joseph Smith (ks. 

OL 124:31) sekä heidän seuraajansa rakensivat. 
Esimerkiksi: ”Meidän temppeliämme kutsuttiin 
telttamajaksi, ja me kuljetimme sitä mukanamme” 
(Mooses) tai ”Me rakensimme temppelin, kun 
olimme lähteneet Jerusalemista ja matkanneet 
meren yli” (Nefi). Valitse kolme lasta esittämään 
näitä profeettoja ja pyydä heitä lukemaan vihjeensä 
Alkeisyhdistykselle. Pyydä muita lapsia arvaamaan, 
ketä kukin lapsi esittää. Kun lapset ovat arvanneet 
oikein, näytä kuvaa profeetasta tai temppelistä, 
jonka hän ja hänen kansansa rakensivat.

Edistä soveltamista: Näytä kuvaa teitä lähinnä 
olevasta temppelistä. Keskustelkaa seuraavista kysy
myksistä: Mistähän syystä Jumala käskee meidän 
rakentaa temppeleitä? Millä tavoilla te voitte valmis
tautua menemään temppeliin jonakin päivänä?

Viikko 2: Pyhät temppelitoimitukset ovat siunauksena perheille.

Esittele opinkohta: Pyydä jotakuta vanhempaa 
lasta lukemaan Alkeisyhdistykselle perhejulistuk
sen 3. kappaleen kaksi viimeistä lausetta. Kirjoita 
seuraavat ilmaukset erillisille paperiliuskoille: 
Kun kasvan, käydä tahdon, Mä pyhään temppeliin, 

Laulu: ”Saan käydä 
temppeliin”
(LL, s. 99)

Innosta vastaamaan: 
On todennäköisempää, 
että lapset vastaavat 
kysymyksiin, jos heille 
annetaan riittävästi aikaa 
miettiä. Voit halutessasi 
kertoa heille, että annat 
heille aikaa miettiä ennen 
kuin pyydät vastauksia. 
(Ks. OKS, s. 69.)

Esittele opettamasi 
opinkohta selvästi. 

Se auttaa lapsia 
ymmärtämään ja 
soveltamaan sitä 

paremmin.

Kuvat voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

Ja sinetöidyks tulla, Siell omiin rakkaisiin. Kiinnitä 
ne taululle satunnaisessa järjestyksessä. Pyydä 
jotakuta lasta siirtämään yksi sanaliuska oikeaan 
paikkaansa. Tehkää näin, kunnes sanat ovat 
oikeassa järjestyksessä. Laulakaa toinen säkeistö 
laulusta ”Saan käydä temppeliin”, ja pyydä, että 
puolet lapsista kuuntelee, mitkä kaksi asiaa me 
teemme temppelissä (sinetöiminen ja liitto), ja 
puolet lapsista kuuntelee, mitä tapahtuu Hänen 
valtakunnassaan (perheet kohtaavat jälleen). Auta 
lapsia ymmärtämään, että tuleminen sinetöidyksi 
omiin rakkaisiin temppelissä tarkoittaa sitä, että 
perhe voi olla yhdessä ikuisesti.

Edistä soveltamista: Pyydä jotakuta perhettä 
tai muutamaa lasta kertomaan, miltä heistä tuntuu, 
kun he käyvät temppelialueella, tai kuinka heitä 
on siunattu temppeli  ja sinetöimistoimitusten 
ansiosta. Pyydä lapsia piirtämään kuva perheestään 
temppelin luona.

Sanaliuskat voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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EVANKELIUMIN TASOVAATIMUKSENI

Noudatan taivaallisen Isän minua varten laatimaa suunnitelmaa.

Muistan kasteenliittoni ja kuuntelen Pyhää Henkeä.

Valitsen oikein. Tiedän, että voin tehdä parannuksen,

kun olen tehnyt väärin.

Olen rehellinen taivaalliselle Isälleni, muille ja itselleni.

Käytän taivaallisen Isän ja Jeesuksen nimiä kunnioittavasti. 

En kiroile enkä käytä karkeaa kieltä.

Teen sunnuntaisin sitä, mikä auttaa minua tuntemaan 

taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen läheisyyttä.

Kunnioitan vanhempiani ja vahvistan omalta osaltani perhettäni.

Pidän mieleni ja kehoni pyhänä ja puhtaana enkä käytä aineita, 

jotka ovat minulle vahingollisia.

Pukeudun säädyllisesti osoittaakseni kunnioitusta 

taivaallista Isää ja itseäni kohtaan.

Luen ja katselen vain sellaista, mikä on taivaallisen Isän mielen mukaista.

Kuuntelen vain sellaista musiikkia, joka on taivaallisen Isän mielen mukaista.

Etsin hyviä ystäviä ja kohtelen toisia ystävällisesti.

Elän nyt siten, että olen kelvollinen menemään temppeliin

ja tekemään oman osani iankaikkisen perheen saamiseksi.

MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI

Tiedän, että taivaallinen Isä rakastaa minua, ja minä rakastan Häntä.

Voin rukoilla taivaallista Isää milloin ja missä tahansa.

Yritän muistaa Jeesuksen Kristuksen ja seurata Häntä. 
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Rakasta niitä, joita 
opetat. Kun opetat oppia 
iankaikkisista perheistä, 
ole hienotunteinen niitä 
lapsia kohtaan, joilla ei 
ole kotonaan molempia 
vanhempia. Ole hienotun-
teinen myös niitä lapsia 
kohtaan, joiden vanhem-
mat tai sisarukset ovat 
vähemmän aktiivisia tai 
eivät ole kirkkomme jäse-
niä. Kannusta kaikkia lap-
sia elämään kelvollisina 
ja valmistautumaan niin 
että jonakin päivänä heillä 
voi olla oma iankaik-
kinen perhe. (Ks. OKS, 
s. 31–32.)

Viikko 3: Pioneerit tekivät kovasti työtä ja tekivät uhrauksia temppelien 
rakentamiseksi.

Edistä ymmärtämistä: Kerää tietoja Kirtlan
din ja Suolajärven temppelien rakentamisesta ja, 
mikäli mahdollista, teitä lähinnä olevan temppelin 
rakentamisesta. (Tietoa Kirtlandin ja Suolajärven 
temppelien rakentamisesta on julkaisussa Alkeis-
yhdistys 5, oppiaiheet 25 ja 44, tai osoitteessa 
lds.org.) Pyydä joitakuita aikuisia tulemaan 

Alkeisyhdistykseen ja kertomaan tietoja lapsille. 
Jaa lapset ryhmiin ja anna kunkin ryhmän vuorol
laan mennä tapaamaan kutakin näistä aikuisista. 
Pyydä lapsia laulamaan ”Saan käydä temppeliin” 
samalla kun he siirtyvät yhden vierailevan puhu
jan luota toisen luo.

Viikko 4: Voin valmistautua olemaan kelvollinen menemään temppeliin.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista: Aseta 
esille ”Evankeliumin tasovaatimukseni” ja selitä, 
että näiden tasovaatimusten noudattaminen aut
taa meitä olemaan kelvollisia mene
mään temppeliin. Jaa lapset ryhmiin. 
Pyydä opettajaa jokaisessa ryhmässä 
keskustelemaan tasovaatimuksista, 
jotka auttavat lapsia valmistautumaan 
menemään temppeliin, ja todistamaan 
siitä, kuinka näiden tasovaatimusten 
mukaan eläminen on auttanut häntä. 

Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan yksi evanke
liumin tasovaatimus ja sitten joko kirjoittamaan 

tai piirtämään, kuinka he sitoutuvat 
noudattamaan tuota tasovaatimusta. 
Kutsu piispa tai seurakunnanjohtaja 
Alkeisyhdistykseen, ja pyydä jokaista 
ryhmää kertomaan hänelle sitoumuk
sestaan. Pyydä piispaa tai seurakun
nanjohtajaa lausumaan todistuksensa 
temppelien tärkeydestä.

Vuoden haaste: Muista 
antaa lapsille tilaisuuksia 
kertoa, mitä he oppivat 
lukiessaan pyhiä kirjoi-
tuksia (ks. tammikuu, 
viikko 2).

Sinun täytyy kenties sovittaa toimintoja oman Alkeisyhdistyksenne tarpeisiin. Esimerkiksi, 
jos Alkeisyhdistyksenne on iso, voit pyytää vierailevia puhujia siirtymään ryhmän luota 

toisen luo sen sijaan että lapset siirtyvät yhden puhujan luota toisen luo (ks. OKS, s. 175).

Julisteen voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.
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Elokuu

EVANKELIUMIN TASOVAATIMUKSENI

Noudatan taivaallisen Isän minua varten laatimaa suunnitelmaa.

Muistan kasteenliittoni ja kuuntelen Pyhää Henkeä.

Valitsen oikein. Tiedän, että voin tehdä parannuksen,
kun olen tehnyt väärin.

Olen rehellinen taivaalliselle Isälleni, muille ja itselleni.

Käytän taivaallisen Isän ja Jeesuksen nimiä kunnioittavasti. 
En kiroile enkä käytä karkeaa kieltä.

Teen sunnuntaisin sitä, mikä auttaa minua tuntemaan 
taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen läheisyyttä.

Kunnioitan vanhempiani ja vahvistan omalta osaltani perhettäni.

Pidän mieleni ja kehoni pyhänä ja puhtaana enkä käytä aineita, 
jotka ovat minulle vahingollisia.

Pukeudun säädyllisesti osoittaakseni kunnioitusta 
taivaallista Isää ja itseäni kohtaan.

Luen ja katselen vain sellaista, mikä on taivaallisen Isän mielen mukaista.

Kuuntelen vain sellaista musiikkia, joka on taivaallisen Isän mielen mukaista.

Etsin hyviä ystäviä ja kohtelen toisia ystävällisesti.

Elän nyt siten, että olen kelvollinen menemään temppeliin
ja tekemään oman osani iankaikkisen perheen saamiseksi.

MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI

Tiedän, että taivaallinen Isä rakastaa minua, ja minä rakastan Häntä.
Voin rukoilla taivaallista Isää milloin ja missä tahansa.
Yritän muistaa Jeesuksen Kristuksen ja seurata Häntä. 
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Minun ruumiini on Jumalan temppeli
”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? – – Jumalan temppeli on 
pyhä, ja tämä temppeli olette te.” (1. Kor. 3:16–17.)

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: Minun ruumiini on temppeli.

Esittele opinkohta: Kirjoita ennen Alkeis
yhdistyksen alkua taululle sanat ”Te olette Juma
lan temppeli” (1. Kor. 3:16). Näytä lapsille kuvia 
temppeleistä ja kysy heiltä, mikä tekee temppe
listä niin erityisen paikan (se on Herran huone, 
puhdas, hyvin hoidettu ja se on paikka, johon 
Pyhä Henki voi tulla). Kirjoita heidän vastauk
sensa taululle. Selitä, että temppelien lailla meidän 
ruumiimme on pyhä ja meidän itsemme ja mui
den tulee kohdella sitä kunnioittavasti.

Edistä ymmärtämistä ja 
soveltamista: Kopioi 
lastenhuoneen oppikirjan 
Katsokaa pienokaisianne 
sivulla 47 oleva kuva. Leikkaa 
irti kuvan ympyrät ja pane ne 
rasiaan. Pyydä jotakuta lasta 
valitsemaan yksi ympyröistä. 
Kysy lapsilta, kuinka kuva 

muistuttaa heitä kohtelemaan ruumistaan kuten 
temppeliä. Anna jokaiselle lapselle kuvasta kopio ja 
pyydä heitä värittämään se. Pyydä vanhempia lapsia 
kirjoittamaan jokaisen ympyrän alle yksi asia, jonka 
he aikovat tehdä tällä viikolla kohdellakseen ruumis
taan kuin temppeliä. Pyydä lapsia viemään kuvansa 
kotiin voidakseen opettaa perheelleen, kuinka he 
voivat kohdella ruumistaan kuten temppeliä.

Edistä soveltamista: Aseta näkyviin ”Evan
keliumin tasovaatimukseni”. Kysy lapsilta, mitkä 
evankeliumin tasovaatimukset 
opettavat heitä kohtelemaan 
ruumistaan kuten temppeliä. 
Pyydä lapsia kääntymään jon
kun lähellä istuvan puoleen ja 
mainitsemaan yksi tapa, jolla 
he kohtelevat ruumistaan kuin 
temppeliä. Pyydä heitä sitten 
miettimään yksi tapa, jolla he voivat kehittyä. Pyydä 
muutamia lapsia kertomaan ajatuksistaan kaikille.

Viikko 2: Säädyllinen pukeutuminen osoittaa kunnioitusta taivaallista Isää 
ja itseä kohtaan.

Esittele opinkohta: Pyydä lapsia ottamaan 
esiin kohta 1. Kor. 3:16 ja lukemaan se yhdessä 
ääneen. Kerro lapsille, että yksi tapa, jolla kohte
lemme ruumistamme kuin temppeliä, on se, että 
pukeudumme säädyllisesti. Aseta näkyviin ”Evan
keliumin tasovaatimukseni” ja anna lasten lukea 
ääneen tasovaatimus, jossa sanotaan: ”Pukeudun 
säädyllisesti osoittaakseni kunnioitusta taivaallista 
Isää ja itseäni kohtaan.”

Edistä ymmärtämistä: Keskustelkaa siitä, mitä 
säädyllinen pukeutuminen tarkoittaa (ks. Nuorten 
voimaksi  kirjasen osio ”Pukeutuminen ja ulkoinen 
olemus”). Valmista muutamia julisteita, joiden ylä
reunassa lukee ”Pukeudun säädyllisesti, kun…” Jaa 
lapset ryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää kirjoitta
maan yhteen julisteeseen sitoumuksensa pukeutua 
säädyllisesti tai piirtämään kuva itsestään säädylli
sessä asussa. Aseta julisteet esille Alkeisyhdistyksen 
luokkaan.

Laulu: ”Minä sain 
Herralta temppelin”
(LL, s. 73)

Kopioiminen: Ellei käy-
tössäsi ole kopiokonetta, 
voit panna valkoisen pape-
rin piirrosten päälle ja 
piirtää ääriviivat paperin 
läpi tai voit tulostaa ne 
osoitteesta lds.org.

Minä pidän huolta ruumiistani

Pukeudun säädyllisesti, kun…

Pukeudun säädyllisesti, kun…

Pukeudun säädyllisesti, kun…

Sovita toiminnat 
Alkeis yhdistyksenne tar-
peiden mukaan (ks. OKS, 
s. 110–117). Esimerkiksi 
viikon 2 toisen toiminnan 
voit sovittaa isompaan 
Alkeisyhdistykseen siten, 
että pyydät jokaista lasta 
kirjoittamaan tai piirtä-
mään yhden ajatuksen 
pienelle paperille. Kiin-
nitä sitten kaikki paperit 
julisteisiin.

Julisteen ja lastenhuoneen oppikirjan sivun voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.
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Lapset oppivat 
tehokkaammin, kun 
käytetään vaihtelevia 
opetusmenetelmiä. 
Esimerkiksi viikolla 
4 lapset tunnistavat 
opinkohdan nähdessään 
havaintoesityksen, 
ja sitten heitä 
kehotetaan käyttämään 
yksinkertaisia käsiliikkeitä 
muistamisen apuna.

Kuvan voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

Viikko 3: Osoitan kunnioitusta ruumistani kohtaan elämällä viisauden 
sanan mukaan.

Edistä ymmärtämistä: Kirjoita taulun toiselle 
puolelle ”Käskyt” ja seuraava pyhien kirjoitusten 
viite: OL 89:7–9, 12, 14, 16. Kirjoita toiselle puo
lelle ”Lupaukset” ja seuraava viite: OL 89:18–21. 
Pyydä, että puolet lapsista lukee ensimmäiset koh
dat ja etsii käskyjä, joita Herra on antanut meille 
viisauden sanassa. Pyydä muita lapsia lukemaan 
jälkimmäinen kohta ja etsimään siunauksia, joita 
Hän on luvannut meille, jos tottelemme. Keskus
telkaa siitä, mitä käskyt ja siunaukset tarkoittavat.

Edistä soveltamista: Pyydä yhtä lasta sano
maan: ”Aion elää viisauden sanan mukaan siten, 
että ” ja täydentämään tyhjä kohta jollakin, 
mitä hän aikoo tehdä elääkseen viisauden sanan 
mukaan. Pyydä sitten jotakuta toista lasta toista
maan lause ja ensimmäisen lapsen vastaus sekä 
sitten lisäämään oma vastauksensa. Pyydä kolmatta 
lasta toistamaan lause ja kummankin edellisen 
lapsen vastaus sekä lisäämään oma vastauksensa. 
Tehkää näin niin kauan kuin on aikaa ja siten että 
jokainen lapsi lisää oman vastauksensa.

VIISAUDEN SANA
Käskyt

OL 89:7–9, 12, 14, 16
Lupaukset

OL 89:18–21

Viikko 4: Pidän mieleni puhtaana lukemalla, katsomalla ja kuuntelemalla 
sellaista, mikä on tervehenkistä.

Esittele opinkohta: Näytä lapsille kaksi juoma
lasia, joista toisessa on likaista vettä ja toisessa 
puhdasta vettä. Kysy lapsilta, kummasta he mie
luummin joisivat ja miksi. Kerro lapsille, että mei
dän mielemme on kuin juomalasi ja että meidän 
tulee panna mieleemme vain sellaista, mikä on 
puhdasta ja hyvää. Kirjoita taululle seuraava lause 
ja pyydä lapsia sanomaan se kanssasi: ”Pidän mie
leni puhtaana lukemalla, katsomalla ja kuuntele
malla sellaista, mikä on tervehenkistä.” Voit halu
tessasi opettaa lapsille yksinkertaiset käsiliikkeet 
auttaaksesi heitä muistamaan lauseen. Esimer
kiksi: sanan lukemalla kohdalla aseta kätesi aivan 
kuin pitelisit kirjaa, sanan katsomalla kohdalla 
osoita silmääsi, sanan kuuntelemalla kohdalla laita 
kätesi kupiksi korvasi ympärille ja sanan mieleni 
kohdalla osoita otsaasi. Toistakaa lause muutaman 
kerran korvaten sanat liikkeillä.

Edistä ymmärtämistä: Näytä lapsille kuvaa, 
jossa Jeesus Kristus on lasten kanssa, ja pyydä heitä 
katsomaan kuvaa muutaman sekunnin ajan. Peitä 
kuva ja pyydä lapsia kertomaan sinulle yksityiskoh
tia, joita he muistavat siitä. Auta lapsia ymmärtä
mään, että me muistamme asiat, jotka me näemme. 
Selitä, että kun täytämme mielemme hyvillä 
asioilla, me myös ajattelemme hyviä asioita. Näytä 
kuvaa uudelleen ja pyydä lapsia laulamaan laulu 
”Mua Jeesus rakastaa” (LL, s. 42–43). Pyydä lapsia 
kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun he laulavat 
sitä. Selitä, että hyvän musiikin kuunteleminen 
auttaa meitä tuntemaan Hengen ja pitää meidän 
mielemme puhtaana.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Syyskuu Evankeliumia saarnataan 
koko maailmalle
”Tätä evankeliumia saarnataan jokaiselle kansakunnalle ja suvulle ja kielelle ja kansalle” (OL 133:37).

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: Pyhissä kirjoituksissa opetetaan, että evankeliumia saarnataan 
koko maailmalle.

Esittele opinkohta: Pyydä jotakuta vanhempaa 
lasta lukemaan kohta OL 133:37 ääneen. Kerro 
lapsille, että lähetyssaarnaajat opettavat evankeliu
mia monilla alueilla maailmassa monilla eri kie
lillä. Pyydä lapsia toistamaan pyhien kirjoitusten 
kohta yhdessä.

Edistä ymmärtämistä: Näytä lapsille maailman
karttaa tai piirrä yksinkertainen kartta taululle. 
Pyydä heitä kertomaan, missä paikoissa heidän tun
temansa ihmiset ovat palvelleet lähetystyössä. Mer
kitse nämä paikat kartalle. Pyydä lapsia kertomaan, 
missä he haluaisivat palvella, ja anna heidän mer
kitä ne paikat kartalle. Selitä, että lähetystyökutsut 
tulevat Herralta profeetan välityksellä ja että lähe
tyssaarnaajat palvelevat siellä, mihin Herra kutsuu 
heidät. Auta lapsia harjoittelemaan kirkon nimen 
sanomista muutamalla eri kielellä. Keskustele lasten 
kanssa siitä, että maailmassa on joitakin paikkoja, 
joissa lähetyssaarnaajat eivät vielä saa opettaa. Selitä, 
että presidentti Thomas S. Monson on pyytänyt 
meitä ”rukoilemaan noiden alueiden avautumista, 
niin että voisimme jakaa [jokaisen kanssa] evanke
liumin ilon” (Liahona, marraskuu 2008, s. 6).

Edistä soveltamista: Pyydä lapsia kirjoit
tamaan viesti seurakunnastanne lähteneelle 

lähetyssaarnaajalle tai alueellanne palveleville lähe
tyssaarnaajille. Anna kirjeet seurakunnan lähetys
työnjohtajalle lähetettäviksi lähetyssaarnaajille.

Viikko 2: Lähetystyö siunaa jokaista.

Edistä ymmärtämistä: Kutsu joku kotiin 
palannut lähetyssaarnaaja Alkeisyhdistykseen ker
tomaan lapsille joistakin siunauksista, joita hän on 
saanut tekemällä lähetystyötä. Kutsu muita (uusia 
käännynnäisiä, lapsia tai perheitä) kertomaan 

lähetystyökokemuksesta, joka heillä on ollut, tai 
kertomaan esimerkki siitä, kuinka lähetystyö on 
siunannut heidän elämäänsä. Pyydä lapsia lau
lamaan vieraille laulu ”Kuin Nefi muinoin” (LL, 
s. 92–93).

Viikko 3: Minä voin valmistautua nyt palvelemaan lähetystyössä.

Edistä ymmärtämistä: Näytä kuvaa Ammo
nista ja kerro lapsille, että hän oli suurenmoi
nen lähetyssaarnaaja, joka opetti evankeliumia 

lamanilaisille. Selitä, että hän valmistautui pal
velemaan lähetyssaarnaajana ennen lähtöään 
lähetystyöhön. Lue (tai pyydä jotakuta vanhempaa 

Piirtäminen: Viikon 1 
kartta voidaan piirtää, 
tulostaa tai tuoda kotoa. 
Jos aiot piirtää taululle, 
harjoittele piirtämistä 
etukäteen. Älä pyytele 
anteeksi sitä, ettet ole hyvä 
piirtämään. Anteeksi-
pyytäminen vain vetää 
huomion siihen osaan piir-
tämistäsi. Jos piirtäminen 
ei luonnistu sinulta, pyydä 
joltakulta apua (ks. OKS, 
s. 167–168).

Osoita rakkautta: Etsi 
tilaisuuksia osoittaa rak-
kauttasi jokaista lasta 
kohtaan. Kun osoitat rak-
kautta niitä kohtaan, joita 
opetat, he tulevat vastaan-
ottavaisemmiksi Hengelle 
ja innokkaammiksi oppi-
maan (ks. OKS, s. 31).

Tässä toiminnassa vain muutamat lapset 
pääsevät tulemaan luokan eteen. Anna 

kaikkien lasten osallistua niin, että pyydät 
heitä kuiskaamaan vierustoverilleen 
paikan, jossa he haluaisivat palvella.

Kartan voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.
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Sovita oppiaiheet 
lasten ikään (ks. OKS, 
s. 110–117). Esimerkiksi 
viikon 4 toisessa toimin-
nassa voit halutessasi 
antaa jokaiselle vanhem-
malle lapselle Mormonin 
kirjan ja kannustaa heitä 
lahjoittamaan sen jolle-
kulle. Auttaaksesi pienem-
piä lapsia kertaamaan 
kertomuksen ensimmäi-
sestä näystä voit käyttää 
toimintoja, havaintovä-
lineitä ja sorminukkeja, 
jotka ovat julkaisussa 
Katsokaa pienokaisianne 
sivuilla 88–91.

lasta lukemaan) ääneen kohta Alma 17:2–3. Pyydä 
muita lapsia kuuntelemaan ja nostamaan kätensä, 
kun he kuulevat jonkin tavan, jolla Ammon 
valmistautui olemaan lähetyssaarnaaja. Pyydä 
jotakuta lasta kirjoittamaan heidän vastauksensa 
taululle. Kerro lapsille, että he voivat tehdä näitä 
samoja asioita, kun he valmistautuvat tulemaan 
lähetyssaarnaajiksi. Laulakaa laulu ”Kun vartun 
hiukan vanhemmaksi” (LL, s. 91). Pyydä lapsia 
esittämään laulaessaan pantomiimina yksinker
taisia liikkeitä, joita lähetyssaarnaajat saattavat 
tehdä, kuten koputtaa oviin, lukea pyhiä kirjoi
tuksia tai ajaa polkupyörällä.

Edistä soveltamista: Kerro lapsille, että on 
asioita, joita he voivat tehdä nyt valmistautuakseen 
tulemaan lähetyssaarnaajiksi, kuten tutkia pyhiä 
kirjoituksia, saada todistuksen, pitää käskyt, mak
saa kymmenykset ja säästää rahaa. Anna jokaiselle 
lapselle kymmenyslipuke ja näytä heille, kuinka 
se täytetään. Auta lapsia valmistamaan erityinen 
säilytyspaikka, johon he voivat laittaa kymmenys
rahansa sekä rahat, joita he säästävät lähetystyötään 
varten. Se voi olla rasia, pieni purkki tai tölkki tai 
kirjekuori, jossa on erilliset säilytyspaikat kymme
nysrahoille ja säästettäville rahoille.

Viikko 4: Voin olla lähetyssaarnaaja nyt.

Edistä ymmärtämistä: Kirjoita taululle seu
raava lause: ”Voin olla lähetyssaarnaaja nyt, kun 

.” Pyydä lapsia keksimään asioita, joita 
he voivat tehdä ollakseen lähetyssaarnaajia nyt. 
Pyydä heitä kertomaan ajatuksistaan vierus
toverilleen. Pyydä muutamia lapsia kirjoittamaan 
vastauksensa taululle.

Edistä ymmärtämistä: Pyydä jotakuta van
hempaa lasta esittämään kertomus ensimmäisestä 
näystä ja pyydä jotakuta toista lasta kertomaan 
tunteistaan Mormonin kirjaa kohtaan. (Pyydä 

lapsia etukäteen, niin että heillä on runsaasti aikaa 
valmistautua.) Kannusta kaikkia lapsia esittämään 
perheelleen kertomus ensimmäisestä näystä tai ker
tomaan tunteistaan Mormonin kirjaa kohtaan.

Edistä soveltamista: Pyydä lapsia miettimään 
jokin liike, joka osoittaa, kuinka voimme nyt olla 
lähetyssaarnaajia ja elää evankeliumin mukaan. 
Valitse joku lapsi tulemaan luokan eteen ja näyttä
mään liikkeensä muulle Alkeisyhdistykselle. Pyydä 
lapsia toistamaan liikettä laulaessaan laulua ”Niin 
tee kuin minä” (Laula kanssani, D 22). Toista sama 
muiden lasten kanssa niin kauan kuin on aikaa.

Se, että lasta 
pyydetään 
kirjoittamaan 
taululle, saa hänet 
tuntemaan itsensä 
arvostetuksi. 
Se auttaa myös 
pitämään yllä 
muiden lasten 
mielenkiintoa.

Kuvan voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Lokakuu Rukous on kunnioittavaa 
yhteydenpitoa Jumalan ja minun välillä
”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä 
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.” ( Jaak. 1:5.)

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: Minä voin rukoilla taivaallista Isää.

Esittele opinkohta: Pyydä, että isä tai äiti ja 
lapsi tulevat seisomaan luokan eteen. Pyydä, että 
lapsi esittää vanhemmalleen kysymyksen ja van
hempi vastaa siihen. Pyydä sitten vanhempaa läh
temään huoneesta ja sulkemaan ovi. Kysy lapsilta, 
kuinka he voivat pitää yhteyttä vanhempiinsa, 
kun he eivät ole näiden luona (esim. kirjoittamalla 
kirjeen tai puhumalla puhelimeen). Selitä, että 
Jumala on meidän Isämme ja me olemme Hänen 
lapsiaan. Koska me emme ole Hänen luonaan, 
Hän on antanut meille keinon puhua kanssaan. 
Kysy lapsilta, tietävätkö he, kuinka me puhumme 
Jumalalle. Anna lasten sanoa sinun perässäsi: 
”Minä voin rukoilla taivaallista Isää.”

Edistä ymmärtämistä: Laulakaa laulu ”Rukoi
len uskossa” (LL, s. 147). Kopioi jokaiselle lapselle 
kurkistuskirja lastenhuoneen oppikirjan Katsokaa 

pienokaisianne sivulta 19. Pyydä lapsia värittämään 
kuvat. (Vanhemmat lapset voivat kirjoittaa luukkui
hin asioita, joista he ovat kiitollisia, ja asioita, joita 
he voisivat pyytää taivaalliselta Isältä. Sitten voit 
pyytää heitä kertomaan ajatuksistaan koko Alkeis
yhdistykselle.) Pyydä lapsia laulamaan laulu uudes
taan samalla kun he katselevat kurkistuskirjaansa.

Valmistautuminen: 
Kun suunnittelette yhtei-
siä 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 tehdä 
puolet pidemmästä toi-
minnasta yhdellä viikolla 
ja tehdä sen loppuun seu-
raavalla viikolla tai voitte 
toistaa lyhyempiä toimin-
toja auttaaksenne lapsia 
kertaamaan. (Ks. OKS, 
s. 98–99.)

Sellaisten toimintojen 
suunnitteleminen, joissa 

lapset ovat mukana 
monin eri tavoin, tehostaa 

ymmärtämistä ja 
soveltamista. Esimerkiksi 
tässä toiminnassa lapset 

näkevät, laulavat, 
värittävät, kirjoittavat, 

kuulevat ja kertovat.

Minä voin rukoilla taivaallista Isää

Sanon ensin: 

”Rakas Isä 

taivaan”,

Ja siunauksistani 

kiitän.

Sitten nöyrästi 

pyydän, mitä 

tarvitsen.

Teen sen 
 Jeesuksen 

nimessä. Aamen.

Kurkistuskirjan voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.
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Sovita toiminnat vas-
taamaan lasten tarpeita ja 
oppimiskykyjä (ks. OKS, 
s. 110–117). Esimerkiksi 
viikolla 2 pienemmät lapset 
voisivat koko pyhien kirjoi-
tusten kohdan sijaan ope-
tella ulkoa lauseen ”Valvo-
kaa ja rukoilkaa alati”.

Pysäkit ovat paikkoja, 
joissa pienemmät 

lapsiryhmät 
osallistuvat erilaisiin 
oppimiskokemuksiin 

(ks. OKS, s. 175). Isoissa 
Alkeisyhdistyksissä 

pysäkit voidaan järjestää 
niinkin yksinkertaisesti, 
että opettajat siirtyvät 

lapsiryhmän luota 
toisen luo.

Viikko 2: Pyhät kirjoitukset opettavat minulle, kuinka ja milloin voin rukoilla.

Esittele opinkohta: Auta lapsia oppimaan 
ulkoa seuraava lause kohdasta Alma 13:28: ”Että 
te nöyrtyisitte Herran edessä ja huutaisitte avuksi 
hänen pyhää nimeään ja valvoisitte ja rukoilisitte 
alati.” Keskustelkaa siitä, mitä tämä pyhien kirjoi
tusten kohta opettaa siitä, kuinka ja milloin mei
dän tulee rukoilla.

Edistä ymmärtämistä: Auta lapsia ymmärtä
mään, että me voimme rukoilla taivaallista Isää 
ääneti sydämessämme milloin tahansa ja missä 
tahansa ja että meidän tulee kiittää Häntä siu
nauksistamme ja pyytää Häneltä apua. Kirjoita 
taululle seuraavat pyhien kirjoitusten viitteet: 
3. Nefi 18:19; 3. Nefi 19:6–8; 3. Nefi 18:15. Kir
joita taululle myös sanat kuinka ja milloin. Pyydä 
lapsia etsimään kukin pyhien kirjoitusten kohta, 

ja keskustelkaa, mitä kohdassa opetetaan meille 
siitä, kuinka tai milloin meidän tulee rukoilla. 
Kerro, kuinka Alma ja Amulek opettivat sorami
laisia rukoilemaan (ks. Alma 31; 34:17–27; ks. 
myös Alkeisyhdistys 4, oppiaihe 21). Voit ehkä 
pyytää muutamaa lasta näyttelemään kertomuksen 
samalla kun kerrot sen.

Edistä soveltamista: Pyydä muutamia lapsia 
kertomaan, miltä heistä tuntuu, kun he rukoilevat. 
Pyydä lapsia ehdottamaan Alkeisyhdistyksen lau
luja, joissa opetetaan rukouksesta. Laulakaa näistä 
lauluista muutamia, ja pyydä lapsia ehdottamaan 
kuhunkin lauluun yksinkertaisia liikkeitä korvaa
maan yhtä tai kahta sanaa. Esimerkiksi sanojen 
”rukous” tai ”rukoilla” sijaan he voisivat ristiä käsi
vartensa rinnalleen.

Viikot 3 ja 4: Taivaallinen Isä kuulee rukoukseni ja vastaa niihin.

Esittele opinkohta: Pyydä lapsia etsimään 
kohdat 3. Nefi 14:7 ja Jaak. 1:5. Pyydä heitä kat
somaan, mitä kohdissa opetetaan rukouksesta. 
Lukekaa pyhien kirjoitusten kohdat yhdessä 
ääneen, ja anna lasten kertoa, mitä he oppivat. 
Pyydä lapsia sanomaan kanssasi ”Taivaallinen Isä 
kuulee rukoukseni ja vastaa niihin”.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista: Jaa 
lapset ryhmiin ja anna heidän vuorotellen kiertää 
seuraavilla pysäkeillä (ks. OKS, s. 175). Sovi, että 
jokaisella pysäkillä opettaja selostaa yhden tavan, 
jolla taivaallinen Isä vastaa rukouksiimme, ja antaa 
lasten kertoa, kuinka heidän rukouksiinsa on vas
tattu. Voit halutessasi suunnitella kaksi pysäkkiä 
ensimmäiselle viikolle ja toiset kaksi pysäkkiä jäl
kimmäiselle viikolle.

• Pysäkki 1: Toisinaan rukouksiin vastataan 
ajatuksilla ja ideoilla, joita voi tulla mieleemme 
ja sydämeemme (ks. OL 8:2). Kerro kokemuk
sesta, jolloin niin on tapahtunut omassa elämäs
säsi, tai esitä kertomus Enosista (ks. En. 4–5, 
10; ks. myös Katsokaa pienokaisianne, s. 17).

• Pysäkki 2: Taivaallinen Isä voi vastata 
rukouksiin muiden välityksellä. Kerro koke
muksesta, jolloin joku toinen on vastannut 
rukoukseesi, tai kerro siitä, kun presidentti 
Thomas S. Monson vastasi Ben ja Emily Full
merin rukoukseen (ks. Liahona, marraskuu 
2003, s. 58–59).

• Pysäkki 3: Vastauksia rukouksiin voi tulla 
Kristuksen sanoista, joita on pyhissä kirjoi
tuksissa (ks. 2. Nefi 32:3). Kerro kokemuk
sesta, jolloin rukoukseesi on vastattu, kun olet 
lukenut pyhiä kirjoituksia.

• Pysäkki 4: Vastauksia rukouksiin voi tulla 
myöhempien aikojen profeettojen opetuksista 
(ks. OL 1:38). Näytä lapsille Liahona lehteä ja 
kerro heille, että he voivat löytää profeettojen 
opetuksia kirkon lehdistä. Kerro kokemuk
sesta, jolloin rukoukseesi on vastattu, kun olet 
kuunnellut yleiskonferenssia tai lukenut myö
hempien aikojen profeettojen sanoja.
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Marraskuu Kunnioitus on rakkautta ja 
arvonantoa Jumalaa kohtaan
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi” (Matt. 22:37).

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: Kunnioitus on rakkautta ja arvonantoa Jumalaa kohtaan.

Esittele opinkohta: Näytä kuvaa lapsesta, 
joka rukoilee, ja selitä, että tämä lapsi osoittaa 
rakkautta ja arvonantoa Jumalaa kohtaan. Kerro 
lapsille, että ajattelet kymmenkirjaimista sanaa, 
joka tarkoittaa rakkautta ja arvonantoa Jumalaa 
kohtaan. Piirrä taululle kymmenen lyhyttä vaa
kasuoraa viivaa, yksi kutakin sanan kunnioitus 
kirjainta kohden, ja pyydä lapsia arvaamaan kir
jaimia. Kun he arvaavat oikeita kirjaimia, kirjoita 
ne oikeille viivoille. Voit halutessasi antaa jonkun 
vanhemman lapsen olla apunasi. Näytä pienem
mille lapsille kuvaa ja kysy heiltä, mistä he tietä
vät, että tämä lapsi on kunnioittava. Pyydä lapsia 
sanomaan yhdessä: ”Kunnioitus on rakkautta ja 
arvonantoa Jumalaa kohtaan.”

Edistä ymmärtämistä: Pyydä lapsia avaamaan 
pyhät kirjoituksensa ja lukemaan kohta Joh. 14:15. 

( Jos lapset opettelivat viime vuonna tämän jakeen 
ulkoa, voit halutessasi pyytää heitä toistamaan 
sen.) Kysy lapsilta, kuinka me osoitamme rakkaut
tamme Jeesusta Kristusta kohtaan. Laulakaa laulu 
”Kunnioitus on rakkautta” (LL, s. 12). Pyydä lapsia 
panemaan kätensä sydämelleen joka kerta kun he 
kuulevat sanan ”kunnioitus” tai ”kunnioittava”.

Edistä soveltamista: Jaa lapset pieniin ryhmiin 
ja anna heidän keskustella siitä, kuinka he voivat 
osoittaa kunnioitusta taivaallista Isää ja Jeesusta 
Kristusta kohtaan yhdessä seuraavista tilanteista: 
kun he ovat kirkossa, kun he rukoilevat ja kun he 
ovat kotona tai ystävien kanssa. Pienemmät lapset 
voivat piirtää kuvia siitä, mitä he voivat tehdä. 
Pyydä joitakin lapsia kertomaan ajatuksistaan koko 
ryhmälle. Kannusta heitä kertomaan ajatuksistaan 
kotona perheelleen.

Viikko 2: Kunnioitus sakramentin aikana auttaa minua muistamaan 
Jeesusta Kristusta.

Edistä ymmärtämistä ja soveltamista: Pyydä 
piispaa tai seurakunnanjohtajaa sekä muutamia 
Aaronin pappeuden haltijoita kertomaan lapsille 
sakramentista. Mikäli mahdollista, voisit pyytää, 
että he vievät lapset kappeliin ja opettavat lapsille, 
mistä sakramentti on vertauskuvana, sekä näyt
tävät lapsille sakramenttipöydän ja paikan, jossa 

sakramentin siunaajat polvistuvat lausumaan 
rukouksen, sekä sakramenttiliinan, jolla sakra
mentti peitetään. Pyydä jotakuta Aaronin pappeu
den haltijaa selittämään, mitä hän tekee jakaessaan 
sakramentin joka viikko seurakunnalle ja miksi 
se on pyhä etuoikeus. Kysy lapsilta, mitä sellaista 
pappeudenhaltijat sakramenttia siunatessaan teke

vät, mikä osoittaa kunnioitusta Jumalaa 
kohtaan (polvistuvat rukoukseen, peittävät 
sakramentin valkoisella liinalla, pukeutu
vat ja toimivat kunnioittavasti). Pyydä lap
sia kertomaan, mitä he voivat tehdä osoit
taakseen kunnioitusta Jeesusta Kristusta 
kohtaan sakramenttipalvelun aikana.Kun kutsut 

Alkeisyhdistykseen 
vierailevia puhujia, 

muistuta heitä 
esittämään sanomansa 

yksinkertaisesti, jotta 
lapset ymmärtävät. 

Kaikki vierailevat 
puhujat tulee hyväksyttää 

piispakunnalla.

Kertaa: Opinkohdan 
yhdistäminen fyysiseen 
toimintaan tai kuvaan 
auttaa lapsia muista-
maan sen (ks. OKS, 
s. 182–183). Viikon 1 
toisessa toiminnassa 
autat lapsia muistamaan, 
että kunnioitus yhdistyy 
rakkauteen Jumalaa koh-
taan, kun pyydät heitä 
asettamaan kätensä sydä-
melleen. Voit halutessasi 
kerrata tätä opinkohtaa 
usean kuukauden ajan 
asettamalla kätesi sydä-
mellesi kannustaessasi 
kunnioittavuuteen.
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Viikko 3: Minä voin osoittaa kunnioitusta pyhiä paikkoja ja asioita kohtaan.

Esittele opinkohta: Kirjoita taululle: ”Minä 
voin osoittaa kunnioitusta pyhiä paikkoja ja 
asioita kohtaan” ja pyydä jotakuta lasta lukemaan 
se koko Alkeisyhdistykselle. Pyydä lapsia sulke
maan silmänsä ja nostamaan kätensä, 
jos he kuulevat, kun pudotat koli
kon tai napin. Kerro lapsille, että 
kirkkorakennus on pyhä paikka 
ja että yksi tapa, jolla voimme 
osoittaa kunnioitustamme, on 
istua hiljaa ja kuunnella tarkasti. 
Pyydä lapsia sanomaan muutamia muita asioita, 
joita he voivat tehdä kirkossa osoittaakseen 
kunnioitusta.

Edistä ymmärtämistä: Aseta näkyviin kuva 
Mooseksesta ja palavasta pensaasta ja esitä 

kertomus, joka on kohdassa 2. Moos. 3:1–10. Lue 
ääneen jae 5 ja pyydä lapsia kuuntelemaan, miksi 
Herra pyysi Moosesta riisumaan kenkänsä. Selitä, 
että meidän ei tarvitse riisua kenkiämme ollak
semme kunnioittavia, mutta on monia asioita, joita 
me voimme tehdä osoittaaksemme kunnioitusta 
pyhiä paikkoja ja asioita kohtaan.

Edistä soveltamista: Aseta näkyviin joitakin 
seuraavista kuvista: temppeli tai kirkko, koti, 
perhe, rukoileva henkilö, lapsi, pyhät kirjoitukset, 
ryhmä lapsia, Alkeisyhdistyksen luokka ja sakra
mentti. Pidä isoa kangasta kaikkien kuvien edessä 
ja poista yksi kuva. Ota kangas pois ja anna lasten 
kertoa, mikä kuva puuttuu. Näytä puuttuvaa kuvaa 
ja pyydä lapsia kertomaan, millä tavoin he voivat 
osoittaa kunnioitusta kuvan paikkaa tai asiaa koh
taan. Menettele samoin muiden kuvien kanssa.

Viikko 4: Kunnioitus Jumalaa kohtaan auttaa minua kunnioittamaan ja 
rakastamaan toisia.

Edistä ymmärtämistä: Laulakaa seuraavat 
laulut. Keskustelkaa kunkin laulun jälkeen siihen 
liittyvistä kysymyksistä.

• ”Kunnioitus on rakkautta” (LL, s. 12). Toista 
säe, jossa sanotaan: ”Teoissani se näkyy 
ja sanoissa kuuluu.” Kysy: Mitkä sanat tai 
ilmaukset osoittavat kunnioitusta taivaallista 
Isää tai muita kohtaan? Mitä asioita voimme 
tehdä osoittaaksemme kunnioitusta muita 
kohtaan?

• ”Jos jokaista voisin rakastaa” (LL, s. 83). Kysy: 
Millä tavoin voimme osoittaa ystävällisyyttä 
ystäviämme kohtaan?

• ”Sun kanssas jään mä leikkimään” (LL, s. 78–79). 
Kysy: Ketkä tarvitsevat meidän ystävällisyyt
tämme? Kuinka voimme osoittaa ystävällisyyttä 
heitä kohtaan?

Opeta esimerkilläsi, 
kuinka voi osoittaa rak-
kautta ja kunnioitusta 
muita kohtaan (ks. OKS, 
s. 18–19). Palvele Alkeis-
yhdistyksenne opettajia 
tarjoamalla kannustusta 
ja tukea. Auta sitten lapsia 
huomaamaan, kuinka he 
voivat rakastaa ja kannus-
taa toisiaan.

Mitä lapset voivat 
tehdä oppiakseen? 
Kun toimintoja 
valmistellessasi 
esität itsellesi tämän 
kysymyksen, autat lapsia 
oppimaan osallistumalla. 
Esimerkiksi viikon 
3 kolmas toiminta 
antaa kaikille lapsille 
tilaisuuden osallistua 
keskustelemalla, 
katsomalla kuvia ja 
kertomalla ajatuksia.
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Joulukuu

Pyhät kirjoitukset: 
Lukeminen suoraan 
pyhistä kirjoituksista voi 
auttaa lapsia tottumaan 
pyhien kirjoitusten kie-
leen. Muista selittää vai-
keat sanat tai ajatukset. 
(Ks. OKS, s. 50–51.)

Huom. Lasten ei pidä 
näytellä eikä esittää 
Vapahtajaa lukuun otta-
matta joulukertomusta.

Pyhistä kirjoituksista saan 
opetusta Vapahtajan syntymästä 
ja toisesta tulemisesta
”Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän 
tekojen mukaan” (Matt. 16:27).

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: Profeetat profetoivat Jeesuksen Kristuksen syntymästä.

Edistä ymmärtämistä: Jaa lapset viiteen ryh
mään. Anna kullekin ryhmälle yksi seuraavista 
pyhien kirjoitusten kohdista ja jotakin rekvisiittaa 
tai yksinkertainen roolivaate kuvaamaan kyseistä 
profeettaa: Jes. 7:14; 9:5 (Jesaja); 1. Nefi 11:14–21 
(Nefi); Moosia 3:5, 8 (kuningas Benjamin); Alma 
7:9–10 (Alma); Hel. 14:2–6 (Samuel). Pyydä 
kutakin ryhmää lukemaan, mitä profeetta sanoi 

Kristuksen syntymästä, ja keskustelemaan siitä. 
Anna yhden lapsen kustakin ryhmästä käyttää 
rekvisiittaa tai roolivaatetta esittäessään profeettaa 
ja kertoessaan muille lapsille, ketä profeettaa hän 
esittää, ja lukea tai kertoa, mitä profeetta sanoi 
Jeesuksen syntymästä. Laulakaa laulu ”Hän antoi 
Poikansa” (LL, s. 20–21) tai ”Samuel ennustaa Jee
suksen syntymän” (LL, s. 142).

Viikko 2: Jeesus Kristus syntyi.

Edistä ymmärtämistä: Laulakaa yhdessä 
ensimmäinen säkeistö laulusta ”Syntymälaulu” 
(LL, s. 32–33). Jaa lapset neljään ryhmään ja anna 
kullekin ryhmälle yksi jäljellä olevista säkeistöistä 
(2–5). Pyydä lapsia piirtämään kuvia, jotka liitty
vät heidän säkeistöönsä. Laulakaa koko laulu, ja 
pyydä lapsia näyttämään kuviaan, kun tulee hei
dän säkeistönsä vuoro.

Viikko 3: Jeesus Kristus palaa maan päälle jonakin päivänä.

Esittele opinkohta: Kirjoita kukin seuraavista 
sanoista pienelle sanaliuskalle: Ihmisen, Poika, on, 
tuleva, Isänsä, kirkkaudessa. (Sanaliuskat voi tulostaa 
osoitteesta sharingtime. lds. org.) Laita sanaliuskat 
satunnaisessa järjestyksessä taululle ja pyydä lapsia 
avuksi laittamaan ne järjestykseen. (Voit halutessasi 
tehdä muutaman sanaliuskanipun ja antaa lasten 
työskennellä ryhmissä.) Kun lapset ovat laittaneet 
sanat oikeaan järjestykseen, pyydä heitä tarkista
maan vastauksensa lukemalla kohta Matt. 16:27.

Edistä ymmärtämistä: Pyydä neljää lasta tule
maan luokan eteen ja pitelemään kuvia Samuel 
Lamanilaisesta, Jeesuksen syntymästä, Jeesuksesta 
opettamassa ja toisesta tulemisesta. Keskustele las
ten kanssa kustakin kuvasta. Pyydä kuvia piteleviä 
lapsia seisomaan satunnaisessa järjestyksessä. Pyydä 

Alkeisyhdistystä kertomaan lapsille, mihin heidän 
tulee siirtyä, jotta kuvat ovat aikajärjestyksessä.

Edistä soveltamista: Piirrä keskelle taulua pys
tyviiva. Kirjoita taulun ylälaitaan: ”Jeesus Kristus 
palaa maan päälle jonakin päivänä.” Kirjoita taulun 
toiselle puolelle seuraavat kysymykset. Kirjoita toi
selle puolelle pyhien kirjoitusten viitteet satunnai
sessa järjestyksessä.

• Mitä ihmeitä tapahtuu, kun Kristus tulee jäl
leen? ( JS–M 33, 36–37)

• Milloin Vapahtaja tulee jälleen? ( JS–M 38–40)

• Miksi meidän täytyy valmistautua toiseen
tulemiseen? (OL 38:30)

• Kuinka kauan Vapahtaja asuu maan päällä?
(OL 29:11)
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Kuvat voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.
Eri ikäryhmät: Suunnit-
tele yhteiset tuokiot niin, 
että ne kiinnostavat sekä 
vanhempia että nuorempia 
lapsia (ks. OKS, s. 110–
117). Esimerkiksi viikon 
3 toinen toiminta soveltuu 
paremmin pienemmille 
lapsille, koska siinä opete-
taan kuvien avulla yksin-
kertainen ajatus. Saman 
viikon ensimmäisessä 
toiminnassa voit pyytää 
vanhempia lapsia autta-
maan nuorempia lapsia 
järjestämään sanaliuskat.Kuvien tai muiden havaintovälineiden käyttäminen auttaa lapsia yhdistämään periaatteen tai 

opinkohdan mielessään kuvaan, mikä lisää heidän kykyään ymmärtää ja muistaa oppimansa.

Pyydä lapsia opettajansa avulla yhdistämään 
kysymykset vastauksiin. Keskustelkaa vastauk
sista yhdessä. (Ks. myös Lujana uskossa, 2005, 

s. 48–49.) Kysy lapsilta, kuinka he voivat valmis
tautua toiseen tulemiseen.

Viikko 4: Valmistaudun toiseen tulemiseen seuraamalla Jeesusta Kristusta.

Edistä ymmärtämistä: Kerro lapsille, että Jee
sus opetti usein vertauksin käyttäen tuttuja esi
neitä ja tilanteita hengellisten totuuksien opettami
seen. Kerro lyhyesti kertomus kymmenestä mor
siusneidosta (ks. Matt. 25:1–13; ks. myös ”Vertaus 

kymmenestä morsiusneidosta”, Liahona, maaliskuu 
2009, s. 20–21). Selitä, että tässä vertauksessa 
Jeesuksen Kristuksen toista tulemista verrataan 
hääjuhlaan. Pyydä muutamia lapsia näyttelemään 
vertaus. Kysy lapsilta, jotka esittävät viisaita mor
siusneitoja, miltä tuntuu tietää, että he olivat val
mistautuneet, ja keskustelkaa siitä, kuinka tärkeää 
on valmistautua siihen, että Vapahtaja tulee jälleen.

Edistä soveltamista: Piirrä taululle lamppu. 
Keskustelkaa siitä, kuinka se, että seuraamme 
Jeesusta Kristusta tekemällä hyvää joka päivä, on 
samaa kuin jos laittaisimme öljyä lamppuihimme. 
Pyydä lapsia mainitse
maan joitakin tapoja, 
joilla he voivat seurata 
Jeesusta Kristusta, 
kuten palvelemalla 
toisia, maksamalla 
kymmenykset ja rukoilemalla. Selitä, että näitä 
asioita heidän tulee tehdä itse. Muut eivät voi tehdä 
niitä heidän puolestaan. Anna jokaiselle lapselle 
paperinpala, joka on leikattu ison öljypisaran muo
toiseksi. Pyydä heitä (tai heidän opettajiaan) kir
joittamaan kunkin paperiin: ”Valmistaudun toiseen 

tulemiseen seuraamalla Jeesusta Kristusta, 
kun .” Pyydä lapsia täydentämään 

tyhjälle viivalle tai piirtämään jotakin, 
mitä he voivat tehdä valmistautues
saan toiseen tulemiseen. Kannusta 
lapsia viemään paperinsa kotiin ja 
kertomaan perheelleen, mitä he 
ovat oppineet.

Valmistaudun 
toiseen tulemiseen 

seuraamalla Jeesusta 
Kristusta, kun          

Kuvan voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.

Lampun ja pisaran voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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Kuinka musiikkia voi käyttää 
Alkeisyhdistyksessä
Musiikin tarkoituksena Alkeisyhdistyksessä on opettaa lapsille Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mia ja auttaa heitä oppimaan elämään sen mukaisesti. Alkeisyhdistyksen laulut tekevät evanke-
liumin oppimisesta miellyttävämpää, auttavat lapsia oppimaan ja muistamaan evankeliumin 
totuuksia sekä kutsuvat Hengen.

Seuraavassa on keinoja, joita voit käyttää opettaessasi lauluja lapsille. Esimerkit auttavat sinua 
opettamaan tässä ohjelmassa ehdotettuja lauluja. Lisäideoita on vuoden 2015 ohjelman osiossa 
”Kuinka musiikkia voi käyttää Alkeisyhdistyksessä”.

Kiinnitä lasten huomio

Ennen kuin aloitat laulamisen, varmista, että olet 
saanut lasten huomion. Voit kiinnittää heidän 
huomionsa käyttämällä havaintovälineitä, kuten 
kuvia, yksinkertaisia esineitä tai itse lapsia. Voit 
myös yksinkertaisesti vaihtaa äänesi sävyä. Huo
miota kiinnittävien toimintojen tulee olla lyhyitä 
ja johtaa suoraan lauluun. Esimerkiksi:

• Ennen kuin laulatte ”Saan käydä temppeliin” 
(LL, s. 99), pyydä lapsia nostamaan kätensä, 

jos he ovat nähneet temppelin. Pyydä heitä 
laulaessaan miettimään, miltä heistä tuntuu, 
kun he näkevät temppelin.

• Lapset voivat olla paras havaintovälineesi. Anna 
heidän käyttää yksinkertaista rekvisiittaa kuten 
solmioita tai pyhiä kirjoituksia esittäessään 
lähetyssaarnaajia, kun he laulavat laulun ”Kuin 
Nefi muinoin” (LL, s. 92–93).

Ohjaa lapsia kuuntelemaan

Kun pyydät lapsia kuuntelemaan vastausta kysy
mykseen, autat heitä oppimaan laulun sanoja 
ja sanomaa. Voisit pyytää heitä kuuntelemaan 
vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin ”kuka?”, 
”mitä?”, ”missä?”, ”milloin?” tai ”miksi?” Voisit 
myös pyytää lapsia kuulostelemaan avainsanoja 
tai riimisanoja tai laskemaan sormillaan, kuinka 
monta kertaa he laulavat tietyn sanan.

Kun opetat laulua ”Jos kuuntelen sydämelläni” 
(tämän kirjasen sivulla 28), kirjoita taululle yksi seu
raavista kysymyksistä: ”Mikä voi täyttää mielemme 
rauhalla?”, ”Kuka opettaa meille vanhurskautta?”, 
”Kuka kuiskaa meille hiljaa?” Pyydä lapsia laulaes
saan kuuntelemaan vastausta ja näyttämään (laitta
malla käsivarret ristiin, nousemalla ylös tai kosketta
malla korviaan), kun he laulavat vastauksen. Pyydä 
lapsia laulamaan vastaus kanssasi muutamia kertoja. 
Kirjoita taululle seuraava kysymys ja toista toiminta.

Harjoittele laulut kotona 
niin, että kun opetat lap-
sia, voit katsoa heitä etkä 
kirjaa.

Pidä 
havaintovälineet 
yksinkertaisina. 
Tämän ansiosta 
lapset keskittyvät 
laulun sanomaan ja 
Henki voi todistaa, 
että se, mitä he 
laulavat, on totta.
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Ota lapset mukaan

Ota laulaessanne lapset mukaan monin eri tavoin. 
Esimerkiksi:

• Pyydä lapsia miettimään yksinkertaisia käsi
liikkeitä auttaaksesi heitä muistamaan laulun 
sanat ja sanoman (ks. ”Vinkkejä musiikin
ohjaajalle” sivulla 7).

• Pyydä lapsia esittämään lähetyssaarnaajia 
 laulaessaan laulua ”Kuin Nefi muinoin”. Pyydä 
heitä marssimaan paikallaan tai ympäri luokkaa 
ja pitelemään laulaessaan pyhiä kirjoituksiaan.

• Ennen kuin laulatte laulun ”Jos kuuntelen 
sydämelläni”, anna jokaiselle lapselle paperi
sydän ja pyydä heitä kirjoittamaan toiselle puo
lelle ”kuuntele” ja toiselle ”kuule”. Selitä, että 
nämä sanat toistuvat 
laulussa muutamia 
kertoja. Pyydä lap
sia näyttämään sitä 
puolta sydämestä, 
jossa on sana, jota 
lauletaan.

Laulakaa, laulakaa, laulakaa

Lapset oppivat lauluja parhaiten, kun he kuulevat 
ja laulavat niitä yhä uudestaan.

Kerratkaa ja laulakaa lauluja monin hauskoin 
tavoin. Esimerkiksi:

• Kehota lapsia aloittamaan uuden laulun säve
len oppiminen kuuntelemalla sitä tai hyräile
mällä sitä alkumusiikin aikana.

• Valmista muutama liikennemerkki laulun 
”Noudatan Jumalan suunnitelmaa” (LL, s. 
86–87) kertaamiseksi. Kirjoita laulusta kuhun
kin liikennemerkkiin eri sana. Pidä yhtä merk
kiä ylhäällä ja kerro lapsille, että kun he laula
vat laulua, he eivät saa laulaa sitä sanaa. Toimi 
samoin muiden liikennemerkkien kanssa.

• Valmista paperista tai kartongista kuutio ja kir
joita kuution kullekin sivulle jokin tapa laulaa 
(esim. taputtakaa melodian mukaan, tehkää 
käsiliikkeitä, laulakaa hiljaa, pojat laulavat, 
tytöt laulavat tai hyräilkää melodiaa). Kirjoita 
toiseen kuutioon joidenkin Alkeisyhdistyksen 
laulujen nimiä, joita lapset opettelevat. Pyydä 
jotakuta lasta heittämään ensimmäistä kuutiota, 
joka kertoo, kuinka laulu lauletaan, ja pyydä 
toista lasta heittämään toista kuutiota, joka ker
too, mikä laulu lauletaan.

Uudet laulut: Kun esit-
telet lapsille uuden laulun, 
laula se heille ensin. Lap-
set oppivat laulun parhai-
ten, kun he kuulevat sen 
muutamia kertoja ennen 
kuin alkavat laulaa.

Valmistaudu opetta-
maan laulun sisältämä 
evankeliumin sanoma tut-
kimalla pyhien kirjoitus-
ten viitteet, jotka maini-
taan Lasten laulukirjassa.

Lapset tuntevat 
rakkautesi ja intosi 

evankeliumia 
kohtaan, kun laulat 

heidän kanssaan. Kun 
lausut todistuksesi 

Vapahtajasta, 
hekin voivat tuntea 
Hänen rakkautensa 

heitä kohtaan.

Kuuntele
Kuule

Kuutiomallit voi tulostaa osoitteesta sharingtime. lds. org.

Sydämet voi tulostaa osoitteesta 
sharingtime. lds. org.
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© 2007 Sally DeFord. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tätä laulua voi kopioida satunnaiseen käyttöön kirkossa ja kotona.

Tämä huomautus tulee liittää jokaiseen kopioon.

Hiljaa = 88–104q Sanat ja sävel Sally DeFord
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Oppiaiheiden sovel-
taminen: Sinun pitää 
kenties soveltaa yhteisiä 
tuokioitanne niiden las-
ten kohdalla, joilla on 
jokin vamma. Osoitteessa 
sharingtime. lds. org on 
joitakin esimerkkejä siitä, 
kuinka sen voi tehdä.

Lisätietoja siitä, kuinka 
auttaa lapsia, joilla on eri-
tyistarpeita, on osoitteessa 
lds. org/ pa (napsauta 
Primary, sitten Teaching 
All Children, Including 
Those with Disabilities), 
julkaisun Opettaminen, 
kutsumuksista suurin 
sivuilla 38–39 ja osoit-
teessa disabilities. lds. org.

Kuinka opettaa lapsia, 
joilla on jokin vamma
Vapahtaja on opettanut: ”Herra on opettava kaikkia sinun lapsiasi, ja suuri on sinun lastesi rauha” (3. Nefi 22:13).

Alkeisyhdistyksen johtohenkilöillä on tärkeä tehtävä opettaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia 
kaikille lapsille, mukaan lukien ne, joilla on jokin vamma. Alkeisyhdistys on paikka, jossa jokaisen 
lapsen tulee tuntea itsensä tervetulleeksi, saada rakkautta ja kannustusta sekä tuntea kuulu-
vansa joukkoon. Tässä ilmapiirissä kaikkien lasten on helpompi ymmärtää taivaallisen Isämme ja 
Jeesuksen Kristuksen rakkautta sekä tuntea ja tunnistaa Pyhän Hengen vaikutusta.

Jokainen lapsi on Jumalalle kallisarvoinen. Jokainen tarvitsee rakkautta, 
arvostusta ja tukea.

Neuvottele muiden kanssa, kun pyrit Alkeis
yhdistyksessänne ottamaan huomioon niiden las
ten tarpeet, joilla on jokin vamma.

 1. Neuvottele lapsen vanhempien kanssa. 
Vanhemmat tuntevat lapsensa tavallisesti 
paremmin kuin kukaan muu. He voivat opet
taa sinulle, kuinka huomioida lapsen tarpeet, 
hänen kykynsä keskittyä ja tavat, joilla hän 
oppii mieluiten. Jotkut lapset esimerkiksi rea
goivat erityisen hyvin musiikkiin, toiset kerto
muksiin, kuviin, pyhiin kirjoituksiin tai liik
keisiin. Käytä monia eri opetusmenetelmiä ja 
pidä huoli siitä, että otat mukaan tapoja, joilla 
kukin lapsi oppii parhaiten.

 2. Neuvottele muiden Alkeisyhdistyksen 
johtohenkilöiden ja opettajien kanssa. 
Rukoilkaa ja työskennelkää yhdessä löytääk
senne keinoja auttaa jokaista lasta oppimaan 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja tunte
maan itsensä rakastetuksi.

 3. Neuvottele seurakuntaneuvoston 
kanssa. Pappeusjohtajilla ja muiden apujär
jestöjen johtohenkilöillä saattaa olla ideoita 
siitä, kuinka voi auttaa lapsia, joilla on erityis
tarpeita. Yhdessä seurakunnassa ylipappien 
ryhmä tarjoutui järjestämään joka viikko 

”alkeisyhdistysvaarin” istumaan erään pienen 
pojan kanssa, jolla oli autismi. (Ihanteellisinta 
olisi, jos tämä olisi sama henkilö joka viikko.) 
Tämä auttoi poikaa keskittymään oppiaihee
seen ja tuntemaan itsensä rakastetuksi.

Vanhin M. Russell Ballard on opettanut: ”On selvää, 
että niille meistä, joille on uskottu kallisarvoisia 
lapsia, on annettu pyhä, ylevä [taloudenhoitajan] 
tehtävä, sillä me olemme niitä, joille Jumala on 
antanut tehtäväksi ympäröidä tämän ajan lapset 
rakkaudella ja uskon tulella ja ymmärryksellä siitä, 
keitä he ovat” (”Katsokaa pienokaisianne”, Valkeus, 
lokakuu 1994, s. 40).

Jotkut vammaiset lapset reagoivat hyvin 
visuaalisiin vihjeisiin. Käytä tässä kuvatun 

kaltaisia vihjeitä osoittaaksesi, milloin 
on aika rukoilla tai olla kunnioittava 

tai milloin on laulutuokio.

Kuvan voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

Hahmot voi tulostaa osoitteesta  
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
https://www.lds.org/manual/2016-outline-for-sharing-time?lang=fin
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EVANKELIUMIN TASOVAATIMUKSENI


Noudatan taivaallisen Isän minua varten laatimaa suunnitelmaa.


Muistan kasteenliittoni ja kuuntelen Pyhää Henkeä.


Valitsen oikein. Tiedän, että voin tehdä parannuksen,
kun olen tehnyt väärin.


Olen rehellinen taivaalliselle Isälleni, muille ja itselleni.


Käytän taivaallisen Isän ja Jeesuksen nimiä kunnioittavasti. 
En kiroile enkä käytä karkeaa kieltä.


Teen sunnuntaisin sitä, mikä auttaa minua tuntemaan 
taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen läheisyyttä.


Kunnioitan vanhempiani ja vahvistan omalta osaltani perhettäni.


Pidän mieleni ja kehoni pyhänä ja puhtaana enkä käytä aineita, 
jotka ovat minulle vahingollisia.


Pukeudun säädyllisesti osoittaakseni kunnioitusta 
taivaallista Isää ja itseäni kohtaan.


Luen ja katselen vain sellaista, mikä on taivaallisen Isän mielen mukaista.


Kuuntelen vain sellaista musiikkia, joka on taivaallisen Isän mielen mukaista.


Etsin hyviä ystäviä ja kohtelen toisia ystävällisesti.


Elän nyt siten, että olen kelvollinen menemään temppeliin
ja tekemään oman osani iankaikkisen perheen saamiseksi.


MINÄ OLEN JUMALAN LAPSI


Tiedän, että taivaallinen Isä rakastaa minua, ja minä rakastan Häntä.
Voin rukoilla taivaallista Isää milloin ja missä tahansa.
Yritän muistaa Jeesuksen Kristuksen ja seurata Häntä. 
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