
  Vuoden 2010 yhteisten tuokioiden ohjelma

  Minä tiedän, että Vapahtajani elää
  ”Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.” 

(  Job 19:25 .)  



 Yhteisiä tuokioita ja lasten 
sakramenttikokousohjelmaa 
koskevia ohjeita 

  Vihje:  Kun autat lapsia 

käyttämään pyhiä kirjoi-

tuksia oppimisessaan, 

autat heitä omaksumaan 

elinikäisen rakkauden 

Jumalan sanaan. Suunnit-

tele keinoja, joilla voit 

saada lapset joka viikko 

käyttämään pyhiä kirjoi-

tuksiaan ja oppimaan 

niistä. Kaikilla lapsilla ei 

kenties ole omia pyhiä kir-

joituksia. Osa lapsista ei 

ehkä osaa vielä lukea. 

Tässä kirjasessa olevissa 

oppimistoiminnoissa ja 

opetusvihjeissä sivuilla 7, 

12 ja 18 on ideoita pyhien 

kirjoitusten käyttämisestä 

opetuksessa. 

 Rakkaat Alkeisyhdistysten johtokunnat ja musiikinohjaajat

  Tänä vuonna teillä on tilaisuus auttaa lapsia tuntemaan ja ymmärtämään, miten paljon Vapah-

tajamme Jeesus Kristus rakastaa heitä. Pyhän Hengen todistuksen avulla lapset oppivat, että he 

voivat uskoa Jeesukseen Kristukseen sen keskeisen aseman ansiosta, joka Hänellä on taivaallisen 

Isämme suunnitelmassa. Lapset oppivat myös, että heidän uskonsa vahvistuu, kun he pitävät 

käskyt, palvelevat, kertovat evankeliumista, noudattavat Vapahtajan esimerkkiä ja valmistautuvat 

Hänen toiseen tulemiseensa.

  Kiitos uskollisesta sitoutumisestanne. Rukoilemme puolestanne ja luotamme kykyynne rakastaa 

lapsia ja opettaa heille Jeesuksen Kristuksen evankeliumia sekä auttaa heitä elämään sen periaattei-

den mukaan.

  Alkeisyhdistyksen ylin johtokunta 

 Yhteisiä tuokioita koskevia ohjeita

   Evankeliumin opettaminen

  Käytä tätä kirjasta, kun valmistaudut opetta-
maan viidentoista minuutin pituisen oppiaiheen 
joka viikko yhteisessä tuokiossa. Voit täydentää 
viikoittaisia oppiaiheita muulla kirkon hyväksy-
mällä aineistolla, kuten  Friend-  tai   Liahona- lehti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua suunnittelemaan 
ja esittämään oppiaiheita.

   Rakasta niitä, joita opetat.  Osoita rakkauttasi lapsille 
opettelemalla heidän nimensä ja olemalla perillä 
heitä kiinnostavista asioista, heidän kyvyistään ja 
tarpeistaan.

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

   Edistä ahkeraa oppimista.  Tämän kirjasen tarkoituk-
sena on auttaa sinua tietämään paitsi  mitä  sinun 
tulee opettaa niin myös  kuinka  sinun tulee opettaa 
ja edistää oppimista. Opetat oppia tehokkaammin, 
kun huolehdit jokaisella oppitunnilla seuraavista 
kolmesta asiasta:

     1.     Esittele opinkohta.  Esittele selkeästi opin-
kohta, jota lapset opettelevat. Mieti tapoja, 
joilla voit tehdä sen sanallisesti ja visuaalisesti. 
(Katso joitakin esimerkkejä maaliskuun ensim-
mäisen viikon ja heinäkuun ensimmäisen vii-
kon oppiaiheista.)

     2.     Edistä ymmärtämistä.  Varmista, että lapset 
saavat syvällisemmän ymmärryksen opinkoh-
dasta, käyttämällä erilaisia opetusmenetelmiä, 

joilla otat heidät mukaan oppimaan, kuten 
lauluja laulamalla, roolileikeillä ja pyhiä kirjoi-
tuksia lukemalla.

     3.     Edistä soveltamista.  Anna lapsille tilai-
suuksia soveltaa opinkohtaa elämäänsä. Mieti, 
kuinka he voivat ilmaista ajatuksiaan opin-
kohdasta tai asettaa opinkohtaan liittyvän 
tavoitteen.

    Tässä kirjasessa on kokonaisia oppiaiheita muu-
tamille vuoden viikoille. Muille viikoille on 
annettu ideoita mutta ei kokonaisia oppiaiheita. 
Täydennä niitä ideoita omillasi. Voit saada ideoita 
lukemalla muita oppiaiheita tästä kirjasesta. Käytä 
viidennen sunnuntain yhteistä tuokiota aiempien 
oppiaiheiden kertaamiseen. Henki voi opastaa 
sinua, kun suunnittelet ja valmistelet toimintoja 
oppiaiheisiin.

  Valmistaessasi oppiaiheita tee yhteistyötä musii-
kinjohtajan kanssa. Laulujen laulaminen tukee 
opettamiasi opinkohtia. Toisinaan voit kutsua 
opettajia ja heidän luokkiaan auttamaan osassa 
evankeliumin opetusta.

  Muutamissa oppiaiheissa ehdotetaan vierailevien 
puhujien kutsumista Alkeisyhdistykseen. Sinun 
pitää pyytää lupa piispalta tai seurakunnan-
johtajalta, ennen kuin kutsut näitä henkilöitä 
osallistumaan.

  Oppiaiheiden mukana on opetusvihjeitä, jotka 
auttavat sinua parantamaan opetustaitojasi. 
Oppiaiheissa on myös kuvia, jotka auttavat sinua 
saamaan käsityksen siitä, miltä toiminta näyttää. 
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Sakramentti-
kokousohjelmat

    Kaikille lapsille ei tarvitse 
antaa valmiiksi laadittua 

puheosaa. Tehokkaissa esityk-
sissä lapset ovat mukana 

monin eri tavoin.  

  Vihje:  Lisää opetuksen 

lähdeaineistoa kuten väri-

tyssivuja, kertomuksia ja 

toimintoja on  Friend - ja 

  Liahona -lehdissä. Täy-

dennä oppiaiheitasi tällä 

lähdeaineistolla. 

Vihje: Lisää opetuksen

Vaikka opetustaitojen kehittäminen on tärkeää, 
niin kutsut Hengen vahvistamaan nämä opinkoh-
dat lasten sydämessä omalla hengellisellä valmis-
tautumisellasi ja todistuksellasi.

    Laulutuokio

  Musiikin Alkeisyhdistyksessä tulee luoda kun-
nioittava ilmapiiri, opettaa evankeliumia ja 
auttaa lapsia tuntemaan Pyhän Hengen vaikutus 
ja laulamisen tuoma ilo. Sinun tulee käyttää 

musiikin opettamiseen 20 minuuttia yhteisen 
tuokion ajasta. 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. sivut 28–29). Kirjasessa 
on myös osio nimeltään ”Kuinka musiikkia voi 
käyttää Alkeisyhdistyksessä” (ks. sivut 26–27) 
sekä lisäideoita laulujen opettamiseksi lapsille 
(ks. s. 3, 5, 9 ja 15).  

 Sakramenttikokousohjelmaa koskevia ohjeita

  Lasten sakramenttikokousohjelma esitetään vuo-
den viimeisenä vuosineljänneksenä piispan tai 
seurakunnanjohtajan johdolla. Keskustelkaa jo 
vuoden alussa Alkeisyhdistyksestä vastuussa 
olevan piispan tai seurakunnanjohtajan neuvon-
antajan kanssa alustavista suunnitelmista. Kun 
suunnitelmat ovat valmiit, antakaa ne hänelle 
hyväksyttäviksi.

  Suunnitelkaa kuukausittaiset yhteisten tuokioiden 
johtoaiheet niin, että lapset voivat esittää ohjelman 
niiden 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 seurakun-
taa keskittymään heidän opettamiinsa evankeliu-
min opinkohtiin.

  Esitystä valmistellessanne muistakaa seuraavat 
ohjeet:

    •   Harjoitusten ei pitäisi viedä tarpeettomasti 
luokkien tai perheiden aikaa.

    •   Sakramenttikokouksessa ei ole sopivaa käyttää 
havaintovälineitä, esiintymisasuja eikä audiovi-
suaalisia esityksiä.   

 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, Alkeisyh-
distyksen oppikirjojen kuvapaketit, kirkon lehdet 
sekä internetosoitteessa images.lds.org. 

 Opetusohjelma vuodelle 2010

   Yleinen opetusohjelma

  Lastenhuone:  Katsokaa pienokaisianne ; Päivän-
säteet:  Alkeisyhdistys 1 ; VO 4–7:  Alkeisyhdistys 2 ; 
Uskolliset 8–11:  Alkeisyhdistys 6 

    Perusopetusohjelma

  Päivänsäteet:  Alkeisyhdistys 1 ; VO 4–7:  Alkeisyh-
distys 2 ; Uskolliset 8–11:  Alkeisyhdistys 4   



2

Tammikuu   Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen 
Isään, ja Hänen Poikaansa, 
Jeesukseen Kristukseen
  ”Me uskomme Jumalaan, iankaikkiseen Isään, ja hänen Poikaansa, Jeesukseen Kristukseen, 
ja Pyhään Henkeen” ( UK 1 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Jumala on minun henkeni Isä.

 Laulu: ”Tiedän, 

että Vapahtajani 

rakastaa minua”

   (s. 28–29 tässä 

kirjasessa)    

  Havaintoesitykset
  ”[Havaintoesitykset] 

rinnastavat abstrakteja 
asioita tuttuihin aineellisiin 

asioihin” ( OKS , s. 181). 
Tämä havaintoesitys auttaa 

lapsia ymmärtämään 
henkensä ja fyysisen 

ruumiinsa välisen suhteen.  

  Vihje:  Suunnittele kei-

noja, joilla voit  esitellä  

opinkohdan lapsille, aut-

taa heitä  ymmärtämään  

sen ja  soveltamaan  sitä 

elämäänsä. Mieti, kuinka 

voit antaa lapsille tilai-

suuksia

    •   keskustella opinkohdasta

    •   lukea opinkohtaan liit-

tyviä pyhien kirjoitusten 

kohtia

    •   muodostaa mielikuvan 

opinkohdasta

    •   laulaa opinkohtaan 

liittyviä lauluja

    •   tehdä jotakin opinkoh-

taan liittyvää fyysistä 

toimintaa.   

  Vihje:  Rukoile johdatusta 

ja tavoittele Hengen vaiku-

tusta, kun valmistat yhtei-

siä tuokioita. Kun valmis-

taudut ja opetat Hengen 

avulla, Hän vahvistaa 

opettamiesi asioiden 

olevan totta. 

   Esittele opinkohta  (näyttämällä havaintoesitys):   
Näytä lapsille muutamia erilaisia sormikkaita ja 
selitä, että jokainen sormikas näyttää erilaiselta 
aivan kuten jokainen meistä näyttää erilaiselta. 
Selitä, että vaikka me olisimme aivan eri näköisiä, 
meillä kaikilla on ruumiissamme henki, ja hen-
kemme antaa meille elämän. Havainnollista sitä 
panemalla sormikas käteen ja heiluttelemalla 
sormiasi. Selitä, että sormikas on niin kuin ruu-
miimme ja käsi on niin kuin henkemme. Pyydä 
lapsia kuuntelemaan vastaus kysymykseen ”Kuka 
on minun henkeni Isä?”, kun luet kaksi ensim-
mäistä lausetta kohdasta  Mal. 2:10 . Kirjoita tau-
lulle ”Jumala on minun henkeni Isä”. Pyydä lapsia 
lukemaan se yhteen ääneen kanssasi. Selitä, että 
me kaikki kuulumme yhteen suureen perheeseen 
– Jumalan perheeseen.

   Edistä ymmärtämistä  (laulattamalla laulu):   
Näytä kuva perheestä ja selitä, että kun taivaallinen 
Isä lähetti meidät maan päälle, Hän lähetti meidät 
elämään perheessä. Pyydä lapsia näyttämään sor-
millaan, kuinka monta ihmistä heidän perheessään 

on. Kerro lapsille, että he laulavat laulun, joka 
opettaa heidän taivaallisesta perheestään ja heidän 
maanpäällisestä perheestään. Pyydä yhtä lasta läh-
temään huoneesta ja muita lapsia valitsemaan 
paikka, johon piilotat kuvan perheestä. Kutsu lapsi 
takaisin huoneeseen ja pyydä etsimään kuva per-
heestä, kun lapset laulavat laulua ”Oon lapsi Juma-
lan” ( LL , s. 2–3). Kun lapsi on kaukana kuvasta, 
pyydä lapsia istumaan paikoillaan. Kun lapsi 
menee lähemmäs kuvaa, pyydä lapsia vähitellen 
seisomaan. Toista sama muiden lasten kanssa niin 
kauan kuin on aikaa. Keskustelkaa laulun sano-
masta, ja todista perheiden tärkeydestä.

   Edistä soveltamista  (peiliin katsomisella):   
Anna jokaisen lapsen katsoa 
vuorollaan peiliin. Kerro 
heille, että joka kerta 
kun he katsovat pei-
liin, heidän tulee 
muistaa, että he näke-
vät Jumalan lapsen.
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  Lapsista on erittäin 
mieluisaa nähdä itse 

tekemiään töitä. Jos teet 
kuvalaatikon, sitä voidaan 
käyttää uudelleen muissa 

oppiaiheissa. Tämä toiminta 
voidaan toteuttaa myös 
teippaamalla piirrokset 
yhteen yksinkertaiseksi 

kirjakääröksi.  

  Vihje:  Vanhin Dallin H. 

Oaks on sanonut: ”Meidän 

on käytettävä enemmän 

laulujamme, jotta ne aut-

taisivat meitä olemaan 

paremmin sopusoinnussa 

Herran Hengen kanssa, 

olemaan yhtä ja oppimaan 

ja opettamaan meidän 

oppiamme” (”Jumalanpal-

velus musiikin välityk-

sellä”,  Valkeus , tammikuu 

1995, s. 10). Käytä tämän 

kirjasen vihjeitä ja toimin-

toja oppiaksesi eri keinoja, 

joilla voit käyttää musiik-

kia yhteisessä tuokiossa. 

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
lukemisella):   Kiinnitä taululle kolme kuvaa: 
Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen, Kristus ilmestyy 
nefi läisille ja Ensimmäinen näky. Jaa oppilaat kol-
meen ryhmään ja anna kullekin ryhmälle yksi seu-
raavista pyhien kirjoitusten kohdista:  Matt. 3:16–17 ; 
 3.   Nefi  11:6–8 ;  JS–H 17 . Pyydä heitä keskustele-

maan kohdasta ryhmässään ja kertomaan sitten 
muille lapsille, 1) mitä tapahtui, 2) mitä taivaallinen 
Isä sanoi ja 3) miltä heistä olisi tuntunut, jos he oli-
sivat olleet paikalla. Pyydä yhtä lasta lukemaan 
kohta  Joh. 5:39 . Selitä, että me voimme saada todis-
tuksen siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, 
kun me luemme pyhiä kirjoituksia ja rukoilemme.

    Viikko 2: Jeesus Kristus on Jumalan Poika.

    Viikot 3 ja 4: Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat minua.

   Edistä ymmärtämistä  (arvausleikillä ja lau-
lulla):   Pyydä säestäjää soittamaan kaksi ensim-
mäistä nuottia laulusta, jossa opetetaan, että tai-
vaallinen Isä ja Jeesus Kristus rakastavat meitä, ja 
pyydä lapsia arvaamaan laulu. Lisää yksi nuotti 
kerrallaan, kunnes lapset arvaavat oikein. Laulakaa 
laulu yhdessä ja keskustelkaa sitten siitä, mitä laulu 
opettaa taivaallisen Isän ja Jeesuksen Kristuksen 
rakkaudesta meitä kohtaan. Kirjoita lasten ideat 
taululle. Tee näin jokaisen laulun kohdalla. Voit 
halutessasi käyttää seuraavia lauluja: ”Taivaallinen 
Isä rakastaa minua” ( LL , s. 16–17), ”Kiitos Isä 
taivahan” ( LL , s. 15), ”Mua Jeesus rakastaa” ( LL , 
s. 42–43) ja ”Oon lapsi Jumalan” ( LL , s. 2–3).

   Edistä soveltamista  (piirtämisellä):   Anna 
jokaiselle lapselle paperia ja pyydä heitä piirtämään 
yksi asia, mistä he tietävät, että taivaallinen Isä ja 
Jeesus Kristus rakastavat heitä. Voit halutessasi 

viitata lasten ideoihin, jotka kirjoitit taululle edelli-
sessä toiminnassa. Teippaa piirrokset yhteen ja esit-
tele ne kuvalaatikossa (ks.  OKS , s. 164–165) tai 
avaa piirrosrulla niin kuin avaisit kirjakäärön. 
Lasten katsoessa pyydä säestäjää soittamaan yhtä 
edellä luetelluista lauluista.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  (fyysi-
sellä toiminnalla):   Kirjoita erillisille paperilapuille 
joitakin esimerkkejä tavoista, joilla taivaallinen Isä 
osoittaa rakkauttaan meitä kohtaan, ja keinoista, 
joilla me osoitamme rakkauttamme Häntä kohtaan. 
Pane paperilaput laatikkoon ja pyydä yhtä lasta 
nostamaan ne sieltä yksi kerrallaan. Lue kukin 
niistä ääneen. Jos se osoittaa taivaallisen Isän rak-
kautta meitä kohtaan, pyydä lapsia nostamaan 
kätensä ylös. Jos se osoittaa meidän rakkauttamme 
taivaallista Isää kohtaan, pyydä heitä painamaan 
kätensä sydämelleen.

    Apua musiikinjohtajalle

  Auttaaksesi lapsia oppimaan laulun ”Tiedän, että 
Vapahtajani rakastaa minua” (s. 28–29 tässä kirja-
sessa) voit tehdä seuraavaa:

  Näytä kuva Vapahtajasta siunaamassa nefi läislap-
sia ja kerro lapsille omin sanoin kohdan  3.   Nefi  
17:11–24  tapahtumat. Laula ensimmäinen säe 

laulusta lapsille ja liitä siihen liike, joka sopii 
sanoihin ”kauniissa paikassa” (kuten levitä kätesi). 
Pyydä lapsia laulamaan ja tekemään liike kanssasi. 
Kehota lapsia miettimään, millaiset liikkeet sopi-
vat laulun kuhunkin säkeeseen. Laulakaa ja leik-
kikää sitten laulu yhdessä.  
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   Esittele opinkohta  (opettamalla ulkoa 
uskonkappale):   Kirjoita taululle kolmas uskon-
kappale ja kehota lapsia toistamaan se muuta-
maan kertaan kanssasi. Selitä lyhyesti ne sanat, 
joita lapset eivät ymmärrä. (Esimerkiksi sovitus 
on se, mitä Jeesus teki, niin että me voimme tehdä 
parannuksen ja palata Jumalan luo.) Pyyhi pois 
sana tai kaksi, ja sanokaa uskonkappale yhdessä 
uudelleen. Pyyhi pois lisää sanoja auttaaksesi 
lapsia oppimaan uskonkappaleen ulkoa.

   Edistä ymmärtämistä  (kertomuksen näytte-
lemisellä):   Esitä seuraava kertomus ja pyydä lap-
sia nousemaan ja näyttelemään se kanssasi. ”Eräs 
mies käveli tietä pitkin  (kävele paikallasi) . Hän 
putosi syvään kuoppaan  (istuudu) . Hän yritti ja 
yritti mutta ei päässyt pois kuopasta  (ole yrittävi-
näsi päästä ylös) . Hän huusi apua  (huuda hiljaa 
apua).  Toinen mies käveli samaa tietä. Hän kuuli 
miehen avunhuudon  (huuda taas hiljaa apua) . Hän 
laski kuoppaan tikapuut. Mies kiipesi tikapuita 

    Viikot 2 ja 3: Koko ihmissuku voi pelastua Jeesuksen Kristuksen 
sovituksen ansiosta.

   Edistä ymmärtämistä  (kuvia näyttämällä ja 
pyhiä kirjoituksia lukemalla):   Aseta eri puolille 
huonetta kuvat Viimeinen ateria, Kristus Getsema-
nessa, Ristiinnaulitseminen ja Ylösnousemus. 
Näytä kuvia ja kerro lapsille, että ne kuvaavat 
Vapahtajan elämän viimeisen viikon tapahtumia. 
Kerro lapsille, että aiot lukea heille pyhien kirjoitus-
ten kohdan, joka liittyy yhteen kuvista. Pyydä heitä 
miettimään hiljaa, mihin kuvaan kohta sopii. Lue 
 Luuk. 22:13–14, 19–20 . Pyydä kaikkia nousemaan 

seisaalleen ja kääntymään kohti kuvaa, johon kohta 
sopii. Keskustelkaa siitä, mitä kuvassa tapahtuu. 
Tee samoin muiden kuvien kohdalla (Getsemane: 
 Luuk. 22:39–44 ; Ristiinnaulitseminen:  Luuk. 
23:33–34, 46 ; Ylösnousemus:  Joh. 20:11–18 ). Laula-
kaa jokin sopiva laulu, kuten ”Hän antoi Poikansa” 
( LL , s. 20–21) tai ”Isämme taivahan” ( LL , s. 8). 
Todista, että Jeesus kuoli meidän puolestamme, 
jotta me voimme elää jälleen taivaallisen Isämme 
luona.

Helmikuu   Jeesus Kristus on minun 
Vapahtajani ja Lunastajani
  ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, 
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (  Joh. 3:16 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Jeesus Kristus on minun Vapahtajani ja Lunastajani.

 Laulu: 

”Hän antoi Poikansa”

   ( LL , s. 20–21)  

  Vihje:  Lapset ymmärtävät 

opinkohdat paremmin, kun 

ne liittyvät johonkin, mitä 

he jo tietävät. Kun aloitat 

kunkin oppiaiheen, kertaa 

edellisellä viikolla opetettu 

opinkohta ja liitä se sinä 

päivänä opetettaviin 

totuuksiin. 

  Oppimista 
liikkeen avulla

  Lapset oppivat paremmin 
ja muistavat pidempään, 

kun he ovat mukana 
liikkumalla.  
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    Apua musiikinjohtajalle

   Edistä ymmärtämistä  (näyttämällä kuvia ja 
arvausleikillä):   Jaa lapset ryhmiin ja anna jokai-
selle ryhmälle kuva tapahtumasta, joka liittyy 
ylösnousemukseen (voit esimerkiksi käyttää 
kuvia Ristiinnaulitseminen, Jeesuksen hautaami-
nen, Tyhjä hauta, Maria ja ylösnoussut Herra, 
Jeesus näyttää haavansa). Kerro heille, etteivät 

he saa näyttää kuvaansa muille ryhmille. Pyydä 
kutakin ryhmää antamaan muutamia vihjeitä 
auttaakseen muita lapsia arvaamaan, mitä heidän 
kuvassaan tapahtuu. Kun toiset arvaavat oikein, 
näytä kuva muille ryhmille. Selitä, että koska 
Jeesus Kristus nousi kuolleista, me kaikki nou-
semme kuolleista.

  Auttaaksesi lapsia oppimaan laulun ”Hän antoi 
Poikansa” ( LL , s. 20–21) voit tehdä seuraavaa:

    •   Kun laulatte, pyydä lapsia laskemaan sormil-
laan, kuinka monta kertaa he laulavat sanan 
”Poikansa”, tai pyydä heitä seisomaan, kun 

he laulavat kysymyksen, ja istumaan, kun he 
laulavat vastauksen.

    •   Jaa lapset kahteen ryhmään. Pyydä ensimmäistä 
ryhmää laulamaan laulun kysymykset ja toista 
ryhmää laulamaan laulun vastaukset.    

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

pitkin pois kuopasta  (ole kiipeävinäsi tikapuita pit-
kin) . Mies pelastui.” Keskustelkaa siitä, miltä mie-
hestä on kenties tuntunut, kun hän oli kuopassa, 
ja sitten kun hänet pelastettiin. Kerro lapsille, että 
kun me teemme väärin tai syntiä, on kuin me 
putoaisimme syvään kuoppaan, josta emme voi 
päästä pois omin avuin. Näytä kuva Jeesuksesta ja 
kerro lapsille, että aivan kuten joku auttoi miehen 
pois kuopasta, Jeesus Kristus voi auttaa meitä ja 
pelastaa meidät, niin että me voimme palata elä-
mään taas taivaallisen Isämme luona.

   Edistä soveltamista  (lukemalla ja keskuste-
lemalla pyhien kirjoitusten kohdasta):   Pyydä 
lapsia lukemaan  Alma 7:11–12  ja ottamaan selville, 
mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Pyydä 
muutamaa oppilasta kertomaan, mitä he saivat sel-
ville. Kerro lapsille, että Jeesus ymmärtää, kun mei-
hin sattuu tai olemme surullisia, peloissamme tai 
sairaita. Hän voi auttaa meitä selviytymään sellai-
sista hetkistä. Kirjoita taululle seuraavat lauseet:

  Olen kiitollinen Vapahtajasta, koska .

  Vapahtaja auttaa minua .

  Pyydä muutamia lapsia kertomaan, kuinka he täy-
dentäisivät nämä lauseet, tai pyydä kaikkia lapsia 
kertomaan vastauksensa vierustoverilleen.

   Edistä ymmärtämistä  (kertaamalla pyhien 
kirjoitusten kertomuksia):   Kerro lapsille, että 
pyhissä kirjoituksissa on monia kertomuksia ihmi-
sistä, joita siunattiin sovituksen ansiosta. Esitä muu-
tama näistä kertomuksista. Mahdollisia ovat kerto-
mukset Alma nuoremmasta (ks.  Alma 36:5–27 ), 
Paavalista (ks.  Ap. t. 8:1–3 ;  9:1–20 ) ja Enosista (ks. 
 En. 1–8 ). Kun olet esittänyt kertomuksen, kertaa se 
lasten kanssa. Heitä palloksi puristettu paperi jolle-
kulle lapselle ja pyydä häntä sanomaan jokin asia 
kertomuksesta. Pyydä lasta heittämään paperipallo 
takaisin sinulle. Jatkakaa, kunnes lapset ovat mai-
ninneet useimmat tärkeät yksityiskohdat kertomuk-
sesta. Lausu todistuksesi sovituksesta.

  Lapset haluavat 
oppia osallistumalla.

  Kun suunnittelet yhteistä tuokiota, 
mieti, miten voisit ottaa useampia 

lapsia mukaan oppimistoimintoihin. 
Tässä toiminnassa esimerkiksi on 
mukana pieni ryhmä lapsia eikä 

vain yksi tai kaksi lasta.  

  Vihje:  Lapset oppivat 

liikkumalla ja toimimalla. 

Ota heidät mukaan, kun 

kerrot kertomuksen, anta-

malla heidän tehdä yksin-

kertaisia liikkeitä. Voit 

auttaa heitä toiminnan 

jälkeen valmistautumaan 

seuraavaan oppimishet-

keen päättämällä toimin-

nan tai pelin tai leikin 

kunnioittavasti. Pyydä esi-

merkiksi lapsia laulamaan 

muutama säe laulusta 

hitaasti tai pidä kätesi 

levällään edessäsi ja pyydä 

lapsia katsomaan sinua, 

kun he laulavat. Mitä 

lähemmäs toisiaan tuot 

käsiäsi, sitä hiljemmin he 

laulavat. Kiitä heitä siitä, 

että he ovat kunnioittavia. 
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   Esittele opinkohta  (sanojen järjestämisellä):   
Kirjoita kukin seuraavista sanoista erilliselle pape-
riliuskalle: Profeetat, ovat, Jumalan, kutsumia. 
Anna paperiliuskat neljälle lapselle. Järjestä lapset 
Alkeisyhdistyksen eteen niin, että sanat ovat epä-
järjestyksessä. Pyydä muita lapsia panemaan sanat 
oikeaan järjestykseen. Toistakaa lause yhdessä.

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
lukemisella):   Valmista vihjeitä siitä, kuinka Moo-
ses, Lehi ja Joseph Smith olivat Jumalan kutsu-
mia. Esimerkiksi Moosesta koskevat vihjeet voisi-
vat olla: ”Jumala kutsui minut puhumalla minulle 
palavasta pensaasta”, ”Jumala kutsui minut kir-
joittamaan viisi ensimmäistä kirjaa Raamatussa” 
ja ”Jumala kutsui minut johtamaan kansansa pois 
Egyptistä”. Valitse kolme lasta edustamaan näitä 
profeettoja ja kehota heitä esittämään vihjeet 
Alkeisyhdistykselle. Pyydä lapsia viittaamaan, 
kun he luulevat tietävänsä, kuka profeetta on 
kyseessä. Pyydä lapsia sanomaan vastaus yhteen 

ääneen. Kun he ovat tunnistaneet kunkin profee-
tan, lukekaa kyseistä profeettaa koskeva pyhien 
kirjoitusten kohta (Mooses:  2.   Moos. 3:4–5 ; Lehi: 
 1.   Nefi  1:5–6 ; Joseph Smith:  JS–H 16–17 ). Tuo 
esiin, että Mooses oli Jumalan kutsuma, Lehi oli 
Jumalan kutsuma ja Joseph Smith oli Jumalan 
kutsuma. Kerro lapsille, että kaikki profeetat ovat 
Jumalan kutsumia.

   Edistä soveltamista  (keskustelemalla ja 
ideoiden näyttelemisellä):   Kysy lapsilta: ”Kuka 
on meidän profeettamme tänä aikana?” Näytä kuva 
nykyisestä kirkon presidentistä. Selitä, että hän on 
Jumalan kutsuma. Pyydä lapsia keskustelemaan 
luokkaryhmissään siitä, kuinka he voivat seurata 
nykyistä profeettaa. Pyydä yhtä lasta kustakin luo-
kasta tulemaan eteen ja näyttelemään yksi asia, 
josta he keskustelivat ryhmässään. Kehota muita 
lapsia arvaamaan, mistä tavasta seurata profeettaa 
on kyse. Pyydä lasta kertomaan, kuinka profeetan 
seuraaminen tällä tavalla siunaa hänen elämäänsä.

    Viikko 2: Profeetat todistavat Jeesuksesta Kristuksesta.

Maaliskuu   Jumala puhuu 
profeettojen välityksellä
  ”Hän ikiajoista asti on [puhunut] pyhien profeettojensa suulla” ( Luuk. 1:70 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Profeetat ovat Jumalan kutsumia.

 Laulu: 

”Profeettaa seuraa”

   ( LL , s. 58–59)  

  Vihje:  Lapset tuntevat 

Hengen, kun he kertovat 

oman käsityksensä evan-

keliumin periaatteista. He 

voivat ilmaista oppimansa 

sanoillaan, piirroksillaan 

ja laulamalla.  

6

   Edistä ymmärtämistä  (kuvien näyttämisellä 
ja pyhien kirjoitusten lukemisella):   Aseta ennen 
yhteistä tuokiota taululle Jeesuksen Kristuksen 
kuva ja peitä kuva seuraavien profeettojen 

kuvilla: Jesaja, Johannes Kastaja, Nefi  ja Joseph 
Smith. Anna kullekin luokalle yksi seuraavista 
pyhien kirjoitusten kohdista:  Jes. 9:5 ;  Mark. 
1:6–8 ;  2.   Nefi  25:26 ;  OL 76:20–24 . Pyydä lapsia 

    Opinkohtien 
esitteleminen
 Kun teette jonkin 

toiminnan, tuo selkeästi 
esiin opinkohta, jota 

opetat. Se auttaa lapsia 
ymmärtämään 

sen paremmin ja 
soveltamaan sitä.

Saat sanaliuskat 

napsauttamalla tästä.

Profeetat 

ovat 

Jumalan 

kutsumia
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    Viikko 3: Profeetan seuraaminen tuo turvaa.

   Edistä ymmärtämistä  (fyysisellä toiminnalla):   
Näytä kuva Mooseksesta ja selitä, että Mooses oli 
profeetta, joka johti kansansa turvaan. Selitä, että 
farao, Egyptin kuningas, piti israelilaisia orjuu-
dessa, ja Herra käski Mooseksen johdattaa heidät 
pois Egyptistä (ks.  2. Moos. 3:10 ). Esitä kertomus 
kohdasta  2. Moos. 14  ja pyydä lapsia näyttele-
mään se kanssasi. Esimerkiksi: ”Kansa seurasi 
Moosesta autiomaan halki  (kävele paikallasi) . He 
tulivat meren rannalle  (tee aaltoja käsilläsi) . Ihmiset 
katsoivat taakseen  (katso taakse)  ja näkivät faraon 
ja hänen sotajoukkonsa seuraavan heitä  (jäljittele 

laukkaavien hevosten ääntä taputtamalla käsillä rei-
siä) . Heitä pelotti  (näytä pelokkaalta) . Lue  2. Moos. 
14:13  ja jatka sitten kertomusta. ”Herra käski 
Mooseksen kohottaa sauvansa  (ole kohottavinasi 
sauva) , ja meri jakautui  (levitä kätesi) . Kansa seu-
rasi Moosesta turvallisesti meren halki kuivaa 
maata myöten toiselle puolelle  (kävele paikallasi) . 
Kun faraon sotajoukko yritti seurata heitä, Herra 
käski Moosesta ojentamaan kätensä, ja vedet pala-
sivat takaisin  (tuo kätesi yhteen) . Faraon sotajoukko 
hukkui mereen. Kansa oli turvassa, koska se seu-
rasi profeettaa.”

    Viikko 4: Jumala puhuu profeettojen välityksellä.

  Voit halutessasi kerrata opinkohdat, jotka lapset 
ovat oppineet tämän kuukauden yhteisissä tuo-
kioissa. Voisit esimerkiksi

    •   toistaa joitakin toimintoja, joita on tehty aiem-
missa yhteisissä tuokioissa, tai laajentaa niitä

    •   näyttää lapsille kuvaa nykyisestä profeetasta ja 
sanoa: ”Jos tiedätte, kuka tämä on, viitatkaa.” 

Pyydä lapsia kuiskaamaan hänen nimensä vierus-
toverilleen. Pyydä muutamia lapsia kertomaan, 
mitä he ajattelevat profeetasta.

    •   laulaa kertosäettä laulusta ”Profeettaa seuraa” 
( LL , s. 58–59), kun lapset näyttelevät, mitä he 
voivat tehdä seuratakseen profeettaa.    

lukemaan kohta luokkansa kanssa ja ottamaan 
selville, kuka profeetta kohdassa todistaa ja mitä 
hän todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Pyydä yhtä 
luokkaa näyttämään sen profeetan kuva, josta 
he lukivat, ja kertomaan Alkeisyhdistykselle, mitä 

he saivat selville. Ota profeetan kuva pois tau-
lulta. Toimi samoin kolmen muun profeetan koh-
dalla. Osoita Kristuksen kuvaa ja kerro lapsille, 
että kaikki profeetat todistavat Jeesuksesta 
Kristuksesta.

  Mitä lapset 
tulevat  tekemään , 
jotta he oppisivat?

  Tämän kysymyksen esittäminen 
toimintoja valmistellessasi auttaa 
lapsia oppimaan osallistumalla. 
Esimerkiksi tässä kuvassa lapset 

näyttelevät kertomusta siitä, kuinka 
Mooses jakoi Punaisenmeren.  

  Vihje:  Se, että lapset 

lukevat omia pyhiä kirjoi-

tuksiaan, tähdentää pyhien 

kirjoitusten tärkeyttä ja 

kutsuu Hengen. Jos mah-

dollista, pyydä lapsia etsi-

mään kanssasi ainakin 

yksi viitteistä. Voit auttaa 

lapsia löytämään kohdan 

sanomalla heille sivunu-

meron ja näyttämällä 

jakeen omista pyhistä kir-

joituksistasi. Voitte halu-

tessanne lukea jakeen 

yhdessä ääneen. 

  Vihje:  Tässä kuussa olet 

käyttänyt seuraavia opetus-

menetelmiä: sanojen pane-

mista oikeaan järjestyk-

seen, pyhien kirjoitusten 

lukemista, ideoista keskus-

telemista ja niiden esittä-

mistä näyttelemällä, kuvien 

katsomista, fyysiseen toi-

mintaan osallistumista ja 

aiempien toimintojen ker-

taamista. Etsi tapoja, joilla 

voit käyttää näitä menetel-

miä muissa oppiaiheissa. 

7



8

   Edistä ymmärtämistä  (lukemisella ja kes-
kustelulla pyhien kirjoitusten kohdasta):   Kir-
joita taululle sanat  Jumalan voima  koodia käyttäen 
(voit esimerkiksi korvata kunkin kirjaimen jolla-
kin merkillä). Kysy, osaako joku lukea viestin. Kir-
joita taululle avain, josta näkyy, mitkä merkit vas-
taavat mitäkin kirjainta, ja pyydä lapsia yhdessä 
ryhmittäin avaamaan sanoma. (Muistuta lapsille, 

etteivät he saa sanoa vastausta ääneen.) Lukekaa 
sanat yhdessä. Lukekaa kohta  OL 1:29 . Selitä, että 
Joseph Smith ei kyennyt lukemaan kultalevyillä 
olevaa kirjoitusta ilman Herran apua. Kehota lap-
sia kertomaan tietonsa siitä, miten Joseph Smith 
kykeni kääntämään Mormonin kirjan. Pyydä 
muutamia lapsia kertomaan, mitä he ajattelevat 
Mormonin kirjasta.

    Viikko 2: Joseph Smith käänsi Mormonin kirjan Jumalan voimalla.

   Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten luke-
misella):   Kerro lapsille, että kun Jeesus Kristus eli 
maan päällä, Hän perusti kirkkonsa. Nykyään me 
kutsumme sitä kirkkoa ”alkukirkoksi”. Selitä, että 
melko pian Jeesuksen kuoltua Hänen evankeliu-
minsa otettiin pois maan päältä, ja monta vuotta 
myöhemmin Hän palautti evankeliumin Joseph 
Smithin kautta. Valmista neljä sanaliuskaa, joissa 
kussakin on yksi seuraavista lauseista:

     1.    Joseph Smith luki Raamatusta: ”Jos kuitenkin 
joltakulta teistä  , pyytäköön 
sitä Jumalalta” (  JS–H 11 ).

     2.    Joseph Smith meni   
(  JS–H 14 ).

     3.    Joseph näki  patsaan päänsä yläpuolella 
( JS–H 16 ).

     4.    Taivaallinen Isä osoitti Jeesusta Kristusta ja 
sanoi: ”Tämä on minun  ” 
(  JS–H 17 ).

    Jaa lapset neljään ryhmään ja anna kullekin ryhmälle 
yksi sanaliuska. Kehota heitä lukemaan kohta ja etsi-
mään puuttuvat sanat. Pyydä heitä kuiskaamaan vas-
taus toisilleen ja jättämään paperissa olevat tyhjät 
kohdat edelleen tyhjiksi. Pyydä lapsia antamaan 
sanaliuskansa seuraavalle ryhmälle ja tekemään 
samoin, kunnes jokainen ryhmä on löytänyt kaikki 
vastaukset. (Vastaukset: 1. puuttuu viisautta, 2. met-
sään rukoilemaan, 3. valo, 4. rakas Poikani.)

   Edistä ymmärtämistä:  Voit käyttää lastenhuo-
neen oppikirjan  Katsokaa pienokaisianne  toimintoja, 
kuvia ja sorminukkeja (ks. s. 88–91) auttaaksesi 
lapsia ymmärtämään, että taivaallinen Isä ja Jeesus 
Kristus ilmestyivät Joseph Smithille.

Huhtikuu   Jeesus Kristus palautti evankeliumin 
täyteyden Joseph Smithin kautta
  ”Me uskomme samaan järjestykseen, joka oli alkukirkossa” ( UK 6 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus ilmestyivät Joseph Smithille.

 Laulu: ”Jeesuksen 

Kristuksen kirkko”

   ( LL , s. 48)  

  Opinkohtien 
esitteleminen

  Tuo selkeästi esiin opinkohta, 
jota opetat.Se auttaa lapsia 

ymmärtämään ja soveltamaan 
sitä paremmin. Mieti, miten lapset 
voivat nähdä opinkohtaan liittyvät 

sanat ja painaa ne mieleensä.  

  Vihje:  Kun lapset jaetaan 

ryhmiin, pääsee useampi 

heistä osallistumaan. Mieti 

Alkeisyhdistyksenne kokoa 

ja sitä, kuinka monta ryh-

mää tarvitaan, niin että 

kaikki lapset voivat olla 

mukana toiminnassa 

(ks. viikko 1). 

_ _ _ _ _ _ _
 ▲ ◆ ● ✤  ▶ ✤ ✖

_ _ _ _ _
 ✱ ❤ ✔ ● ✤

L  =  ▶
V  =  ✱
M  =  ●

N  =  ✖
U  =  ◆
J  =  ▲

I  =  ✔
A  =  ✤
O  =  ❤
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    Apua musiikinjohtajalle

    Viikot 3 ja 4: Jeesus Kristus palautti evankeliumin Joseph Smithin kautta.

  Auttaaksesi lapsia oppimaan laulun ”Jeesuksen 
Kristuksen kirkko” ( LL , s. 48) voit tehdä seuraavaa:

    •   Pyydä lapsia nousemaan seisaalleen, jos he 
kuuluvat perheeseen. Tee samoin muiden 
ryhmien kohdalla, joihin he saattavat kuulua, 
kuten joukkue, kerho ja kirkko. Anna lasten 

selittää, mitä  kuuluminen  tarkoittaa (että on tär-
keä osa jotakin). Esittele laulu näyttämällä kuva 
Jeesuksesta Kristuksesta ja pyytämällä lapsia 
lukemaan yhdessä kohta  OL 115:4 .

    •   Esittele kukin säe laulusta pyytämällä lapsia 
kuuntelemaan vastaus kysymykseen, kun lau-
lat heille kunkin säkeen. (Esimerkiksi: Mihin 
minä kuulun? Minkä asian tiedän? Minkä asian 
tunnen? Kehen minä uskon?) Pyydä lapsia lau-
lamaan säe kanssasi. Jatka, kunnes lapset ovat 
oppineet koko laulun.

    •   Jaa Alkeisyhdistys kahteen ryhmään ja pyydä 
ensimmäistä ryhmää laulamaan ensimmäinen 
säe ( Kuulun Kristuksen kirkkoon ) ja pyydä toista 
ryhmää laulamaan seuraava säe ja niin edelleen 
vuorotellen. Vaihda sitten ryhmien osia ja laula-
kaa laulu uudelleen.    

          Voit käyttää tässä toiminnassa 
tämäntapaista piirrosta. 

Jos Alkeisyhdistyksenne on suuri, 
voit antaa lasten tehdä tämän 
toiminnan pienissä ryhmissä.

  Vihje:  Dramatisoin-

neissa kukaan ei saa esit-

tää taivaallista Isää eikä 

Jeesusta. 

  Vihje:  Käytä opetukses-

sasi Alkeisyhdistyksen 

lauluja. Se auttaa lapsia 

muistamaan, mitä heille 

on opetettu. ”Me pys-

tymme musiikin avulla 

tuntemaan ja oppimaan 

erittäin nopeasti –   – joita-

kin hengellisiä asioita, 

joita muutoin oppisimme 

erittäin hitaasti” (Boyd   K. 

Packer julkaisussa  

OKS , s. 45). 

   Esittele opinkohta ja edistä ymmärtämistä  
(palapelin kokoamisella):   Muistuta lapsia siitä, 
että melko pian Jeesuksen kuoltua Hänen evan-
keliuminsa otettiin pois maan päältä, ja myö-
hemmin Hän palautti evankeliumin Joseph Smi-
thin kautta. Selitä, että palauttaminen tarkoittaa 
sitä, että tuo jotakin takaisin. Piirrä yksinkertai-
nen kuva kirkosta oheisen mallin mukaan (ks. 
 Ef. 2:20 ;  4:11–13 ). Selitä, että kun Kristus oli 
maan päällä, Hän perusti kirk-
konsa. Leikkaa kuva palasiksi, 
kun kerrot heille luopumuk-
sesta. Pyydä lapsia kokoamaan 
(palauttamaan) kuva kuunnel-
lessaan, kun säestäjä soittaa 

laulua ”Kevätpäivä kultainen” ( LL , s. 57). Laula-
kaa yhdessä kolmas säkeistö.

   Edistä ymmärtämistä  (vierailevien puhujien 
kuuntelemisella):   Kutsu muutamia seurakunnan 
jäseniä Alkeisyhdistykseen esittämään henkilöitä, 
jotka olivat mukana palautuksessa (kuten Joseph 
Smith [ks.  JS–H 8–20 ], enkeli Moroni [ks.  JS–H 
29–35, 42–49 ], kolme silminnäkijää [ks. ”Kolmen 
silminnäkijän todistus”] tai Johannes Kastaja [ks. 
 OL 13 ]). He voivat halutessaan pukeutua yksinker-
taiseen esiintymisasuun. Jaa lapset ryhmiin. Kehota 
vierailijoita kertomaan, ketä he esittävät, ja pyydä 
lapsia kertomaan, mitä he tietävät näistä henkilöistä. 
Pyydä vierailijoita lausumaan todistuksensa esittä-
mästään henkilöstä.

P
y
h
ä
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k
ir
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it
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s
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Ilm
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tu

s
Toim

itukset

Pyhä Henki Pappeus

Jeesus Kristus Apostolit Profeetat

Saat piirroksen napsauttamalla tästä.
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   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(keskustelulla tapausesimerkeistä):   Selitä, 
että Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme 
tehdä parannuksen, kun me teemme jotakin 
väärää. Se tarkoittaa sitä, että me lakkaamme 
tekemästä syntiä ja käännymme Jumalan puo-
leen. Selitä, että parannukseen kuuluu se, että 
on pahoillaan, pyytää anteeksi, korjaa teke-
mänsä pahan eikä enää tee sitä. Keskustelkaa 

lyhyesti näistä vaiheista tähdentäen sitä, kuinka 
Vapahtaja voi auttaa meitä. Jaa lapset ryhmiin ja 
anna kullekin ryhmälle yksi tapausesimerkki. 
Pyydä heitä lukemaan tapausesimerkki ja kes-
kustelemaan, miten he tekisivät siinä parannuk-
sen. Esimerkiksi joku suuttuu ja lyö veljeään tai 
siskoaan. Mitä hänen pitäisi tehdä? Ilmaise kii-
tollisuutesi Jeesuksen Kristuksen meille suo-
masta mahdollisuudesta tehdä parannus.

    Viikko 2: Minä voin tehdä parannuksen.

   Esittele opinkohta  (opettamalla uskonkap-
pale):   Kiinnitä taululle kuva Jeesuksesta Kristuk-
sesta. Piirrä kuvan luo johtavat portaat, joissa on 
neljä askelmaa. Sanokaa yhdessä neljäs uskonkap-
pale, ja kehota lapsia nimeämään evankeliumin 
ensimmäiset periaatteet ja toimitukset, kun kirjoi-
tat ne asianmukaisiin askelmiin. Laske sormin, 
kun sanot kunkin periaatteen ja toimituksen. 
Mieti, millä keinoin autat lapsia oppimaan ulkoa 
neljännen uskonkappaleen.

   Edistä ymmärtämistä  (laulattamalla laulu):  
 Laulakaa laulu ”Usko” ( LL , s. 50–51). Tee kustakin 
toisen säkeistön virkkeestä sanaliuska. Jaa lapset nel-
jään ryhmään ja anna kullekin ryhmälle yksi sana-
liuska. Pyydä kutakin ryhmää nousemaan seisaalleen 
ja laulamaan sanaliuskansa sanat oikeassa kohdassa 
laulua. Pyydä ryhmiä vaihtamaan sanaliuskoja, ja 
toista, kunnes jokainen ryhmä on laulanut jokaisen 
sanaliuskan sanat. Kehota lapsia esittämään tapoja, 
joilla he voivat olla kuuliaisia. (Se voidaan tehdä hei-
dän ryhmissään tai koko Alkeisyhdistyksen kanssa.) 
Kerro lapsille kokemus, joka on vahvistanut sinun 
uskoasi Jeesukseen Kristukseen.

Toukokuu   Evankeliumin periaatteet ja toimitukset 
vievät minua Jeesuksen Kristuksen luo
  ”Me uskomme, että evankeliumin ensimmäiset periaatteet ja toimitukset ovat ensim-
mäiseksi, usko Herraan Jeesukseen Kristukseen; toiseksi, parannus; kolmanneksi, 
upotuskaste syntien anteeksisaamiseksi; neljänneksi, kätten päällepaneminen 
Pyhän Hengen lahjan saamiseksi” ( UK 4 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Uskoni Jeesukseen Kristukseen vahvistuu, kun olen kuuliainen.

 Vapaavalintainen laulu 

 Lasten laulukirjasta    

  

        Käytä taulua
  Taulu voi olla tehokas 

opetusväline. Opeta evankeliumin 
periaatteita yksinkertaisten 
ääriviivapiirrosten avulla.  

  Vihje:  Kun lapset jaetaan 

pieniin ryhmiin, pääsee 

useampi heistä osallistu-

maan. Yhteisessä tuokiossa 

lapset istuvat jo luokka-

ryhmittäin. Näitä ryhmiä 

voidaan käyttää pienryh-

mätoimintaan. Luokkien 

opettajat voivat auttaa 

huolehtimaan lasten osal-

listumisesta ja kunnioituk-

sen säilymisestä. 

Pyhä HenkiPyhä Henki

KasteKaste

ParannusParannus

Usko Jeesukseen KristukseenUsko Jeesukseen Kristukseen
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    Viikko 4: Kun minut konfi rmoidaan, minä saan Pyhän Hengen lahjan.

   Esittele opinkohta  (antamalla tietoa lupauk-
sista):   Havainnollistaaksesi sitä, mikä lupaus on, 
kutsu kaksi lasta eteen. Pyydä ensimmäistä lasta 
sanomaan: ”Minä lupaan  (lainata 
sinulle kirjaani), jos sinä lupaat  
(palauttaa sen).” Pyydä toista lasta olemaan samaa 
mieltä ja tarttumaan ensimmäistä lasta käsikou-
kusta. Selitä, että liitto on taivaallisen Isän ja mei-
dän välinen molemminpuolinen lupaus. Kirjoita 
toiselle puolelle taulua ”Jumala lupaa” ja toiselle 
puolelle ”Me lupaamme”. Selitä, että kun meidät 
kastetaan, me annamme lupauksia Jumalalle ja 
Hän antaa lupauksia meille.

   Edistä ymmärtämistä  (laulattamalla lauluja):  
 Valmista etukäteen erillisiä paperilappuja, joissa 
on seuraavia lupauksia ja lauluja: ottaa päällemme 

Jeesuksen Kristuksen nimen (”Jeesuksen Kristuksen 
kirkko” [ LL , s. 48]), muistaa Hänet aina (”Isämme 
taivahan” [ LL , s. 8]), pitää käskyt (”Käskyjä seuraa” 
[ LL , s. 68–69]), että Hänen Henkensä on meidän 
kanssamme (”Pyhä Henki” [ LL , s. 56]), että voimme 
palata Hänen luokseen (”Oon lapsi Jumalan”, 
3.   säkeistö [ LL , s. 2–3]). Pane paperilaput purkkiin. 
Pyydä yhtä lasta ottamaan yksi paperi ja lukemaan 
lupaus. Kysy lapsilta: ”Kumpi antaa lupauksen, 
Jumala vai me?” Kirjoita lupaus taululle oikean otsi-
kon alle. Pyydä lapsia laulamaan laulu ja kuljetta-
maan purkkia kädestä käteen, kunnes laulu päättyy. 
Pyydä lasta, jolla purkki on laulun päättyessä, otta-
maan uusi paperi. Tee samoin jokaisen laulun koh-
dalla. Kerratkaa lupaukset, ja todista kasteenliiton 
tärkeydestä.

   Esittele opinkohta  (näyttämällä kuvaa ja 
laulattamalla laulu):   Näytä kuva lapsesta, jota 
konfi rmoidaan, ja kysy lapsilta, mitä kuvassa 
tapahtuu. Kysy: ”Mikä on Pyhän Hengen lahja?” 
Tähdennä sitä, että Pyhän Hengen lahja on oikeus 
siihen, että Pyhä Henki on kanssamme jatkuvasti. 
Laulakaa laulu ”Pyhä Henki” ( LL , s. 56).

   Edistä ymmärtämistä  (esittämällä kysymyk-
siä):   Kutsu Alkeisyhdistykseen joku Melkisedekin 

pappeuden haltija. Anna useille lapsille kysymyk-
siä, jotka he esittävät hänelle, kuten: Mikä pap-
peus sinulla on? Kuinka sinä sait pappeuden? 
Miten sinä konfi rmoit jonkun ihmisen kirkon 
jäseneksi? Mitä ”kätten päällepaneminen” tarkoit-
taa? Mitä ”ota vastaan Pyhä Henki” tarkoittaa? 
Kuinka Pyhä Henki voi auttaa minua? Kehota 
lapsia kertomaan kokemuksiaan siitä, kuinka 
Pyhä Henki on auttanut heitä.  

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

  Lapset 
havaintovälineinä

  Lasten käyttäminen 
havaintovälineinä vangitsee 

heidän huomionsa ja 
valmistaa heitä oppimaan. 

Tämä yhteinen tuokio alkaa 
esimerkiksi siten, että lapset 

esittävät havainnollisesti, 
mikä lupaus on.    Vihje:  Se, että lapset ker-

tovat ajatuksiaan evanke-

liumista, kutsuu Hengen. 

Auta lapsia ymmärtämään, 

että heidän tuntemansa 

rauhan ja rakkauden tun-

teet tulevat Pyhältä Hen-

geltä. Neljännen viikon 

yhteisen tuokion pitäisi 

keskittyä siihen, että lapset 

kertovat, kuinka Pyhä 

Henki on auttanut heitä. 

Huolehdi siitä, että luot 

kunnioittavan ilmapiirin, 

niin että niin voi tapahtua. 
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   Esittele opinkohta  (opettamalla kuuntele-
maan):   Sano hiljaisella äänellä: ”Jos kuulet ääneni, 
osoita sormella nenääsi. Jos kuulet ääneni, nosta 
käsi pään päälle.” Jatka antaen muille ruumiinosille 
tehtäviä, kunnes kaikki lapset kuuntelevat hiljaista 
ääntäsi. Voit lopettaa pyytämällä heitä ristimään 
käsivartensa. Tuo esiin, että vaikka puhuitkin hil-
jaa, niin kun lapset kuuntelivat, he kykenivät kuu-
lemaan äänesi ja noudattamaan ohjeitasi. Selitä, 
että Pyhä Henki puhuu meille hiljaisella ja vienolla 
eli hennolla äänellä.

   Edistä ymmärtämistä  (fyysisellä toiminnalla):   
Sido yhden lapsen silmät ja johdata hänet eri paik-
kaan huoneessa. Sano lapselle: ”Jos luotat minuun 

ja kuuntelet minua, johdatan sinut takaisin 
paikallesi.” Anna lapselle hiljaisella äänellä ohjeita, 
joilla johdatat hänet turvallisesti takaisin paikal-
leen. Kysy: ”Miten tämä muistuttaa sitä, miten 
Pyhä Henki johdattaa meitä?” Osoita, kuinka 
Pyhää Henkeä voidaan verrata Liahonaan, kerto-
malla Nefi n rikkoutuneesta jousesta (ks.  1.   Nefi  
16:18–32 ). Voit halutessasi käyttää muissa tämän 
kirjasen oppiaiheissa kuvattuja toimintoja (ks. 
Maaliskuu, viikko   3, tai Elokuu, viikko   4). Selitä, 
että aivan kuten Liahona johdatti ihmisiä heidän 
uskonsa ja tarkkuutensa mukaan, Pyhä Henki joh-
dattaa meitä meidän vanhurskautemme mukaan, 
kun me kuuntelemme Hänen ääntään.

    Viikko 2: Pyhä Henki puhuu hiljaisella, vienolla äänellä.

   Esittele opinkohta  (opettamalla ulkoa uskon-
kappale):   Auta lapsia opettelemaan ulkoa ensim-
mäinen uskonkappale jakamalla heidät kolmeen 
ryhmään. Osoita ensimmäistä ryhmää ja pyydä 
heitä sanomaan: ”Me uskomme Jumalaan, iankaik-
kiseen Isään.” Osoita toista ryhmää ja pyydä heitä 
sanomaan: ”Ja Hänen Poikaansa, Jeesukseen 
Kristukseen.” Osoita kolmatta ryhmää ja pyydä 
heitä sanomaan: ”Ja Pyhään Henkeen.” Tee niin 
uudelleen, niin että jokainen ryhmä tulee sano-
neeksi vuorollaan jokaisen lauseen. (Voit halutes-
sasi pyytää nuorempia lapsia nostamaan sormensa 
pystyyn kunkin lauseen kohdalla.) Selitä, että tai-
vaallinen Isä, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat 
jumaluuden kolme jäsentä. Kerro lapsille, että Pyhä 
Henki on henki, jolla ei ole liha- ja luuruumista.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(pyhien kirjoitusten lukemisella ja kokemuk-
sista kertomisella):   Kehota lapsia avaamaan 
pyhät kirjoituksensa ja lukemaan yhdessä kohta 

 OL 130:22 . Pyydä heitä kuuntelemaan, miksi 
Pyhällä Hengellä ei ole ruumista. Lue kohta  OL 8:2 . 
Pyydä lapsia osoittamaan päätään, kun sanot ”mie-
lessäsi” ja sydäntään, kun sanot ”sydämessäsi”. 
Kerro esimerkkejä siitä, kuinka Pyhä Henki voisi 
puhua mielellesi ja sydämellesi (ks.  Gal. 5:22 ). Voit 
halutessasi pyytää lapsia kertomaan tilanteista, jol-
loin he ovat tunteneet Pyhän Hengen vaikutuksen.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(keskusteluttamalla Pyhän Hengen tehtävistä):  
 Jaa lapset viiteen ryhmään. Anna kullekin ryhmälle 
yksi seuraavista pyhien kirjoitusten kohdista ja 
pyydä heitä ottamaan selville, kuinka Pyhä Henki 
auttaa meitä:  Joh. 14:26  (opettaa ja palauttaa 
mieleen asioita);  2.   Nefi  32:5  (kertoo meille, mitä 
meidän tulee tehdä);  Moosia 5:2  (muuttaa sydän-
tämme);  Moroni 8:26  (täyttää meidät toivolla ja 
rakkaudella);  OL 20:27  (todistaa Kristuksesta). 
Kehota kutakin ryhmää kertomaan muulle Alkeis-
yhdistykselle, mitä he ovat saaneet selville.

Kesäkuu   Pyhä Henki todistaa 
totuuden kaikesta
  ”Pyhän Hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta” ( Moroni 10:5 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Pyhä Henki on jumaluuden kolmas jäsen.

 Laulu: ”Pyhä Henki”

   ( LL , s. 56)  

  Vihje:  Lasten on tärkeää 

oppia evankeliumin 

totuuksia pyhistä kirjoi-

tuksista. Kun pyhiä kirjoi-

tuksia luetaan, auta lapsia 

keskittymään ja kuuntele-

maan. Kun luet jakeen, 

jopa pienet lapset voivat 

kuunnella yhtä tai kahta 

tiettyä sanaa. 
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    Viikko 4: Me voimme tietää totuuden kaikesta Pyhän Hengen voimalla.

   Edistä ymmärtämistä  (kuunteluttamalla 
kertomuksia):   Kehota joitakuita seurakunnan 
jäseniä kertomaan siitä, kuinka Pyhä Henki opas-
taa tai suojelee meitä. He voisivat kertoa jonkin 
henkilökohtaisen kokemuksen tai kertomuksen 
pyhistä kirjoituksista tai kirkon historiasta (ks. 
esimerkiksi  Kirkon presidenttien opetuksia: Wilford 
Woodruff , 2005, s. 47–48). Jaa lapset ryhmiin ja 
kierrätä joko ryhmiä tai kertojia, kunnes kaikki 
ryhmät ovat kuulleet kaikki kertomukset. Pyydä 
lapsia kertojien välillä hyräilemään laulua ”Pyhä 
Henki” ( LL , s. 56).

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  (tau-
lutoiminnalla):   Jaa taulu kahteen sarakkeeseen. 
Kirjoita ensimmäisen sarakkeen otsikoksi ”Tär-
keitä päätöksiä” ja toisen sarakkeen otsikoksi 
”Kutsu Pyhä Henki”. Pyydä lapsia täyttämään 
ensimmäinen sarake tekemällä luettelo tärkeistä 
päätöksistä, joita he tekevät elämänsä aikana. 
Pyydä heitä sitten täyttämään toinen sarake 
keinoilla, joilla he kutsuvat Pyhän Hengen elä-
määnsä, niin että he voivat saada apua näiden 
päätösten tekemisessä.

    Viikko 3: Pyhä Henki voi opastaa ja suojella meitä.

  Oppiaiheiden 
mukauttaminen

  Mukauta oppiaiheet lasten 
ikään. Voit halutessasi 

käyttää ideoita ja 
toimintoja muusta 

hyväksytystä kirkon 
aineistosta kuten 

lastenhuoneen 
oppikirjasta ja 
kirkon lehdistä.  

   Käytä taulua
  Taulu on tehokas opetusväline. 

Sitä voidaan käyttää lasten 
tervehtimiseen, kysymyksen 

esittämiseen, opinkohdan 
esittelemiseen, ideoiden 

kirjaamiseen sekä kertomusten 
ja käsitteiden selventämiseen 

(ks.  OKS , s. 167–168).  

  Vihje:  Yksi keino kutsua 

Henki on antaa lapsille 

tilaisuuksia kertoa, mitä he 

tekevät elääkseen evanke-

liumin totuuksien mukaan. 

Mieti, kuinka voit antaa 

heille näitä tilaisuuksia 

jokaisessa yhteisen tuokion 

oppiaiheessa. 

 TÄRKEITÄ PÄÄTÖKSIÄ

  Olla rehellinen 
 Mennä kasteelle 
 Palvella lähetystyössä 

 KUTSU PYHÄ HENKI

  rukoilemalla 
 tulemalla kirkkoon 
 lukemalla pyhiä kirjoituksia 

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(leikkimisellä tai kokemuksista kertomisella):   
Lukekaa yhdessä kohta  Moroni 10:5 , ja todista, 
että Pyhä Henki auttaa meitä tuntemaan totuu-
den. Kerro lapsille, että joskus he saavat lämpi-
män, rauhallisen tunteen ollessaan kirkossa, 
tehdessään ystävällisiä tekoja tai rukoil-
lessaan ja lukiessaan pyhiä kirjoituk-
sia. Selitä, että se rauhallinen 
tunne on Pyhän Hengen tapa 
kertoa heille, että ne asiat 
ovat totta ja oikein. Jaa lap-
set luokkaryhmiin ja pyydä 
kutakin ryhmää joko 1) leik-
kimään lastenhuoneen oppi-
kirjassa  Katsokaa pienokai-
sianne  olevaa kuutioleikkiä 

(ks. s. 29, 31) tai 2) kertomaan kokemuksiaan 
siitä, kuinka Pyhä Henki on auttanut heitä. (Voit 
pyytää kunkin ryhmän opettajaa kertomaan 
kokemuksen ensimmäisenä.)  
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   Edistä ymmärtämistä  (kuvien katsomisella 
ja pyhien kirjoitusten lukemisella):   Näytä lap-
sille nahkasandaaleja (tai kuvaa, jossa Jeesuksella 
on sandaalit). Selitä, että tällaiset jalkineet jalas-
saan Jeesus kulki ympäri maata ja teki hyvää. 
Kirjoita taululle seuraavaa: ”Hän kulki ympäri 
maata, teki hyvää – –, sillä Jumala oli hänen 
kanssaan” ( Ap. t. 10:38 ). Pyydä lapsia sanomaan 
tämä virke kanssasi. Aseta eri puolille huonetta 
kuvia seuraavista tapahtumista: Jeesus siunaa 
lapsia (ks.  3.   Nefi  17:21–24 ), Jeesus parantaa 

sokean (ks.  Joh. 9:1–17 ), Jeesus herättää Jairoksen 
tyttären kuolleista (ks.  Matt. 9:18–19, 23–25 ) ja 
Jeesus ruokkii viisituhatta (ks.  Joh. 6:5–14 ). 
Pyydä lapsia panemaan leikisti jalkaansa sandaa-
lit, ja pyydä heitä kävelemään jonkin kuvan luo. 
Kehota muutamia lapsia kertomaan, mitä Jeesus 
kuvassa tekee. Kehota heitä toistamaan lause 
”Hän kulki ympäri maata, teki hyvää – –, sillä 
Jumala oli hänen kanssaan” ennen kuin he käve-
levät seuraavan kuvan luo. Toimi näin jokaisen 
kuvan kohdalla.

    Viikko 2: Jeesus Kristus kulki ympäri maata ja teki hyvää.

   Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten luke-
misella):   Valmista neljä paperipalaa, joiden toisella 
puolella on yksi seuraavista sanoista tai sanaryh-
mistä ja toisella puolella vastaava pyhien kirjoitus-
ten viite:  Älköön toteutuko  ( Luuk. 22:42 ),  minun tah-
toni  ( 3.   Nefi  27:13 ),  vaan  (  Joh. 6:38 ),  sinun  ( Moos. 
4:2 ).     Jaa lapset neljään ryhmään ja anna kullekin 
ryhmälle yksi papereista. Selitä, että kaikissa 
näissä pyhien kirjoitusten kohdissa kerrotaan 
samankaltainen viesti siitä, kuinka Jeesus Kristus 
toimi elämässään. Kehota opettajia auttamaan lap-
sia ymmärtämään pyhien kirjoitusten kohtansa 
viesti. Pyydä kutakin ryhmää kertomaan, mitä he 

ovat oppineet, kun he kiinnittävät paperinsa tau-
lulle. Kehota heitä auttamaan sinua järjestämään 
sanat oikeaan järjestykseen, ja lukekaa sitten lause 
yhdessä.

   Edistä soveltamista  (paperiketjun valmista-
misella):   Anna lasten ehdottaa tapoja, joilla he voi-
vat noudattaa Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä tot-
telemalla taivaallisen Isän käskyjä. Pyydä kutakin 
lasta kirjoittamaan tai piirtämään yksi tapa paperi-
liuskaan. Yhdistä liuskat paperiketjuksi. Tuo esiin, 
että aivan kuten ketju kasvoi jokaisesta kuuliai-
suutta osoittavasta teosta, uskomme kasvaa joka 
kerta, kun me tottelemme.

Heinäkuu   Minä voin noudattaa 
Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä
  Jeesus sanoi: ”Tule – – ja seuraa minua” ( Luuk. 18:22 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Jeesus Kristus totteli aina taivaallista Isää.

 Laulu: ”Minua käy 

sä seuraamaan”

   ( MAP-lauluja , 67)  

     Opinkohtien 
esitteleminen
  Kun teette jonkin 

toiminnan, tuo selkeästi 
esiin opinkohta, jota 

opetat. Se auttaa lapsia 
ymmärtämään ja 
soveltamaan sitä 

paremmin.  

  Vihje:  Liikkuminen 

Alkeisyhdistyksen aikana 

pitää lapset aktiivisesti 

mukana ja kiinnostuneina. 

Mukauta toiminnat Alkeis-

yhdistyksenne kokoon. Vii-

kon 2 toiminnassa on suu-

ressa Alkeisyhdistyksessä 

kenties käveltävä paikal-

laan sen sijaan että kävel-

täisiin kuvien luo. 

  Vihje:  Lapset oppivat 

tehokkaammin, kun käyte-

tään vaihtelevia opetusme-

netelmiä. Esimerkiksi vii-

kolla 2 lapset tunnistavat 

opinkohdan, näkevät opin-

kohtaan liittyviä kuvia ja 

osallistuvat siihen liitty-

vään fyysiseen toimintaan. 

Älköön 

toteutuko 

minun 

ta
h
to

n
i 

vaan sinun.

Saat sanaliuskat napsauttamalla tästä.
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    Apua musiikinjohtajalle

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
lukemisella ja laulujen laulamisella):   Kirjoita 
taululle satunnaisessa järjestyksessä kaksi luette-
loa – toinen pyhien kirjoitusten kohdista, joissa 
Jeesus antaa meille esimerkin seurattavaksi, ja 
toinen näihin pyhien kirjoitusten kohtiin liitty-
vistä lauluista. Jaa lapset ryhmiin. Anna kullekin 
ryhmälle kuva, joka kertoo yhdestä niistä pyhien 
kirjoitusten tapahtumista, jotka ovat luettelossasi. 
Pyydä jokaista ryhmää etsimään taululta sekä 
kuvaan liittyvä pyhien kirjoitusten kohta että 
laulu. Pyydä yhtä ryhmää kerrallaan näyttämään 
kuvansa, selittämään, minkä esimerkin Jeesus 
antoi, ja johtamaan muu Alkeisyhdistys laula-
maan laulu. Voit halutessasi käyttää seuraavia:

    •   Jeesus-lapsi temppelissä,  Luuk. 2:42–49 , ”Etsi 
Herraa varhain” ( LL , s. 67)

    •   Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen,  Matt. 3:13–17 , 
”Kaste” ( LL , s. 54–55)

    •   Menkää siis,  Matt. 28:19–20 , ”Kuin Nefi  muinoin” 
( LL , s. 92–93)

    •   Jeesus parantaa nefi läisiä,  3.   Nefi  17:7–9 , ”Sun 
kanssas jään mä leikkimään” ( LL , s. 78–79)

    Todista, että Jeesus Kristus on ainoa täydellinen 
esimerkki, jota meidän tulee seurata.

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
kohdan lukemisella):   Leikkaa paperista sydän ja 
kirjoita siihen  Rakastakaa toisianne . Pane se Raamat-
tusi väliin kohdan  Joh. 13:34  kohdalle. Kehota yhtä 
lasta etsimään Raamattusi välistä sydän. Selitä, että 
pyhissä kirjoituksissa Jeesus opettaa, kuinka Hän 
haluaa meidän kohtelevan toisia. Pyydä lapsia etsi-
mään omista Raamatuistaan kohta  Joh. 13:34 , ja 

lukekaa se yhdessä. Voit halutessasi 
antaa jokaiselle lapselle paperisy-
dämen, johon on kirjoitettu tämä 
pyhien kirjoitusten kohta ja jonka 

he voivat panna oman Raamat-
tunsa väliin. Kehota heitä toteutta-

maan tämä toiminta perheensä kanssa.

    Edistä soveltamista  (laulun laulamisella ja 
ideoista kertomisella):   Pyydä lapsia muodosta-
maan yksi tai useampi piiri. (Ellei siihen ole tilaa, 
pyydä lapsia kääntymään riveittäin toisiaan päin.) 
Anna jokaiselle ryhmälle lanka, jonka päät on sol-
mittu yhteen ja johon on pujotettu nappi. Kun 
laulatte laulua ”Rakastakaa toisianne” ( LL , s. 74), 
pyydä lapsia liu’uttamaan nappia lankaa pitkin. 
Katkaise musiikki yllättäen ja pyydä lasta 
(tai lapsia), jolla (joilla) on nappi, 
sanomaan yksi tapa, jolla he voivat 
osoittaa rakastavansa muita. Päätä 
pyytämällä useita lapsia kertomaan 
tilanteesta, jolloin muut ovat osoitta-
neet rakastavansa heitä.

  Auttaaksesi lapsia oppimaan laulun ”Minua käy sä 
seuraamaan” ( MAP-lauluja , 67) voit tehdä seuraavaa:

    •   Kannusta lapsia jäljittelemään sinua, kun kos-
ketat nenääsi, ravistelet käsiäsi ja panet kätesi 
ristiin rinnalle. Kerro heille, että me voimme 
seurata Jeesusta tekemällä samoja asioita kuin 
Hän. Pyydä heitä taputtamaan laulun rytmiä 

kahdella sormella toisen käden kämmentä vas-
ten musiikin soidessa.

    •   Valmista jalanjäljet, joihin on kirjoitettu laulun 
sanat. Kehota lapsia asettamaan jalanjäljet tau-
lulle yksi kerrallaan, kun laulat ja he toistavat 
kunkin säkeenpuolikkaan. Järjestä jalanjäljet 
niin, että ne johtavat Vapahtajan kuvan luo.    

    Viikot 3 ja 4: Jeesuksen Kristuksen esimerkki opettaa minulle, 
kuinka minun pitää elää.

            Musiikinjohtajat saavat lapset oppimaan laulun opettaman opinkohdan, 
kun lapset muodostavat yhteyden sanojen, musiikin ja havaintovälineiden välillä. 
Tulevina viikkoina lapset voisivat siirtää askelia, kunnes he ovat oppineet laulun.   

Saat jalanjäljet napsauttamalla tästä.

”Minua käy

sä seuraamaan.”

Niin Jeesus kutsui

lapsiaan.

Vain sitä tietä

kulkien

Tuntea voit

sä Jeesuksen.

Rakastakaa 
toisianne
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   Edistä ymmärtämistä  (piirtämisellä):   Jaa 
lapset ryhmiin. Pyydä kunkin ryhmän opettajaa 
lukemaan tai esittämään pyhien kirjoitusten ker-
tomus, jossa Jeesus parantaa jonkun, kuten kaksi 
sokeaa ( Matt. 9:27–31 ), ramman (  Joh. 5:1–9 ), 
kymmenen spitaalista ( Luuk. 17:12–19 ) tai 
kuninkaan virkamiehen pojan (  Joh. 4:46–53 ). 
Kehota lapsia piirtämään kuvia kertomuksen 

tapahtumista. Voit pyytää muutamaa lasta 
näyttämään kuvansa ja kertomaan tapahtumasta 
koko Alkeisyhdistykselle. Kun he esittävät kerto-
muksensa, kehota heitä kuvittelemaan, miltä 
Jeesuksen parantamista ihmisistä on kenties 
tuntunut. Pyydä lapsia näyttämään piirroksensa 
kotona perheelleen.

    Viikko 2: Jeesus Kristus voi parantaa sairaan.

   Esittele opinkohta  (arvausleikillä):   Piirrä tau-
lulle kuusi pientä viivaa, yksi kutakin sanan  ihmeet  
kirjainta kohden. Pyydä lapsia arvaamaan, mikä 
sana on. Lisää ensimmäinen kirjain ja pyydä lapsia 
taas arvaamaan, mikä sana on. Lisää toinen kirjain 
ja pyydä lapsia taas arvaamaan, mikä sana on. Tee 
näin kunkin seuraavan kirjaimen kohdalla, kun-
nes he arvaavat sanan. Kerro lapsille, että ihme on 
erikoinen tapahtuma, joka saadaan aikaan Jumalan 
voimalla. Jaa lapset ryhmiin. Anna jokaiselle ryh-
mälle kaikki seuraavat sanaliuskat:  ihmeet, osoitta-
vat, että, Jeesuksella Kristuksella, on, valta, maan 
päällä.  Pyydä jokaista ryhmää panemaan sanat 

oikeaan järjestykseen. (Saat sanaliuskat napsautta-

malla tästä.)

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
kertomusten kuuntelemisella):   Kerro omin 
sanoin siitä, miten Jeesus tyynnytti myrskyn ( Mark. 
4:36–39 ) ja täytti verkot kaloilla ( Luuk. 5:1–11 ). 
Kehota lapsia tekemään liikkeitä, jotka sopivat ker-
tomuksiin (kuten matkimaan tuulta ja veden aaltoja 
ja vetämään veneeseen tyhjiä ja täysiä verkkoja). 
Todista kunkin kertomuksen kohdalla, kuinka se 
osoittaa, että Jeesuksella Kristuksella on valta maan 
päällä. Pyydä lapsia keskustelemaan siitä, kuinka 
nämä ihmeet auttoivat apua tarvitsevia ihmisiä.

Elokuu   Jeesus Kristus on Jumalan Poika, 
ja Hän on ihmeiden Jumala
  ”Sillä katso, minä olen Jumala; ja minä olen ihmeiden Jumala, – – ja minä toimin 
ihmislasten keskuudessa ainoastaan heidän uskonsa mukaisesti” ( 2.   Nefi  27:23 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille ja 
auttaa heitä ymmärtämään sen sekä soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Jeesus Kristus on ihmeiden Jumala.

 Vapaavalintainen laulu 

 Lasten laulukirjasta  

  Pienryhmissä 
toimiminen

  Toimiminen pienryhmissä 
saa useammat lapset 
mukaan oppimiseen. 
Yhteisessä tuokiossa 

lapset istuvat jo 
luokkaryhmittäin. Näitä 
ryhmiä voidaan käyttää 
pienryhmätoimintaan.  

  Vihje:  Lapset oppivat 

tekemällä. Kehota lapsia 

esittämään kertomus liik-

keiden avulla. Harjoittele 

lasten kanssa liikkeitä, 

ennen kuin esität kerto-

muksen. Näin lapset voivat 

kuunnella ja keskittyä ker-

tomukseen sitä esitettäessä. 
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    Viikko 4: Ihmeitä tapahtuu niille, joilla on uskoa.

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
kertomusten kuulemisella):   Kutsu muutamia 
seurakunnan jäseniä Alkeisyhdistykseen esittä-
mään lyhyesti seuraavat kertomukset ikään kuin he 
olisivat nähneet tapahtumat: Lasaruksen herättämi-
nen kuolleista ( Joh. 11:1–45 ), Jairoksen tyttären 
herättäminen kuolleista ( Mark. 5:21–24, 35–43 ), 

leskiäidin pojan herättäminen kuolleista ( Luuk. 
7:11–16 ) ja ylösnousemus ( Joh. 20:1–18 ). Seurakun-
nan jäsenet voivat käyttää jotakin yksinkertaista 
esiintymisasua kuten huivia tai viittaa. Kannusta 
heitä todistamaan, että Jeesuksella Kristuksella on 
voima kuoleman yli ja että me jokainen tulemme 
nousemaan kuolleista.

   Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten koh-
dan lukemisella):   Kirjoita taululle kohta  OL 63:9 : 
”Mutta katso, usko ei tule merkkien kautta, vaan 
merkit seuraavat niitä, jotka uskovat.” Selitä, että 
tässä pyhien kirjoitusten kohdassa sana  merkit  voi 
tarkoittaa myös  ihmeitä . Pyydä lapsia nousemaan 
seisaalleen ja lukemaan kohta yhteen ääneen. Tuo 
esiin sana  usko . Selitä, että ihmeet eivät ole aina 
suuria tapahtumia ja että meillä täytyy olla ensin 
uskoa, niin silloin tunnistamme ihmeitä elämäs-
sämme. Selitä myös, että vaikka meillä on uskoa, 
me koemme silti surua, tuskaa ja kärsimystä, 
mutta Jumala on tietoinen tarpeistamme ja pitää 
meistä huolen.

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
kertomusten kuuntelulla):   Kerro omin sanoin 
siitä, kuinka Mooses pyysi faraota päästämään Juma-
lan kansan lähtemään Egyptistä ( 2. Moos. 7–10 ). 
Ennen kuin aloitat kertomuksen, kehota lapsia har-
joittelemaan joitakin ääniä tai liikkeitä, jotka sopivat 
joihinkin vitsauksiin. Lapset voivat esimerkiksi lii-
kuttaa käsiään kuin virta ja jäljitellä virran ääntä, 
raapia itseään kaikkialta syöpäläisten kohdalla, 

ammua niin kuin lehmät tai voihkia paiseiden koh-
dalla. Pyydä lapsia kuuntelemaan tarkoin, kun esität 
kertomuksen. Sano heille, että kun nostat kätesi 
ylös, he voivat jäljitellä ääntä tai liikettä, joka kuvaa 
sitä vitsausta, josta kerrot, ja kun lasket kätesi alas, 
heidän pitäisi lopettaa. Kun olet kertonut kustakin 
vitsauksesta, sano lapsille, että farao ei vieläkään 
antanut kansan lähteä. Farao näki monia ihmeitä ja 
merkkejä, mutta hän ei suostunut uskomaan Juma-
laan. Vertaa tätä kertomusta esimerkkiin, jossa usko 
sai aikaan ihmeen (esim. Elia ja sarpatilainen leski-
vaimo, Daniel ja leijonat, Jeredin veli tai Nefi  ja Lehi 
vankilassa). Jos aikaa on, anna lasten keksiä liikkeitä, 
jotka sopivat kertomukseen.

   Edistä soveltamista  (vierailevien puhujien 
kuuntelemisella):   Kutsu yksi tai kaksi seurakun-
nan perhettä kertomaan, kuinka heitä on siunattu 
ihmeillä, kun heillä on ollut uskoa Jeesukseen 
Kristukseen. (Pyydä perheitä hyvissä ajoin etukä-
teen, niin että heillä on aikaa valmistautua.) 
Todista, että kun meillä on uskoa, me näemme 
ihmeitä elämässämme.  

    Viikko 3: Jeesuksella Kristuksella on voima kuoleman yli.

  Edistä ymmärtämistä
  Kun lapset näyttelevät pyhien kirjoitusten 
kertomuksia, he kykenevät muistamaan ja 

ymmärtämään niitä paremmin.  

  Vihje:  Kun lapset kerto-

vat muille, mitä he oppivat 

Alkeisyhdistyksessä, hei-

dän ymmärryksensä ja 

todistuksensa opinkoh-

dasta vahvistuu. Viikolla 2 

heitä kehotetaan kerto-

maan oppimastaan kotona. 

Se luo tilaisuuksia evanke-

liumiaiheisiin keskustelui-

hin kotona ja vahvistaa 

perhettä. 
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   Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten kohdan 
ulkoa opettelemisella):   Auttaaksesi lapsia oppi-
maan ulkoa kohdan  Joh. 14:15  piirrä sydän ja kivi-
taulupari kuvaamaan kymmentä käskyä. Jaa lapset 
kahteen ryhmään. Näytä sydänpiirrosta ensimmäi-
selle ryhmälle, pyydä heitä nousemaan seisaalleen ja 
sanomaan: ”Jos te rakastatte minua.” Näytä kivitau-
lupiirrosta toiselle ryhmälle, pyydä heitä nousemaan 
seisaalleen ja sanomaan: ”Te noudatatte minun käs-
kyjäni.” Tee näin muutamia kertoja. Vanhemmat 
lapset voisivat opetella samalla tavoin alkuosan koh-
dasta  Joh. 14:21  (”Joka on ottanut vastaan minun 
käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua”).

   Edistä ymmärtämistä  (käskyjen näyttelemi-
sellä):   Valmista paperilappuja, joihin kuhunkin on 
kirjoitettu jokin käsky kuten pyhien kirjoitusten 
lukeminen, säädyllinen pukeutuminen, viisauden 
sanan noudattaminen. Pane paperit purkkiin ja 
pyydä yhtä lasta valitsemaan niistä yksi ja näyttele-
mään jokin tapa, jolla hän voi pitää kyseisen käs-
kyn. Pyydä muita lapsia arvaamaan, mitä hän tekee. 

Laulakaa laulu ”Käskyjä seuraa” ( LL , s. 68–69). 
Kun laulatte kertosäettä, pyydä yhtä lasta johtamaan 
muita lapsia, kun kaikki näyttävät, kuinka he voivat 
noudattaa tätä käskyä. Kehota muutamia lapsia ker-
tomaan, kuinka tämän käskyn noudattaminen on 
heille siunaukseksi.

   Edistä soveltamista  (lukemisella ja keskus-
telulla pyhien kirjoitusten kohdista):   Aseta esille 
”Evankeliumin tasovaatimukseni” ja kertaa ne lasten 
kanssa. Selitä, että näiden tasovaatimusten noudat-
taminen osoittaa, että me rakastamme Jeesusta Kris-
tusta. Kirjoita kukin seuraavista pyhien kirjoitusten 
viitteistä erilliselle paperille:  2. Moos. 20:7 ;  2. Moos. 
20:8–10 ;  2. Moos. 20:12 ;  Joh. 13:34–35 ;  Moosia 
18:10  ja  OL 42:40–41 . Jaa lapset ryhmiin ja anna 
kullekin ryhmälle yksi pyhien kirjoitusten kohta 
luettavaksi yhdessä. Pyydä heitä yhdistämään kohta 
johonkin evankeliumin tasovaatimuksista ja keskus-
telemaan siitä, kuinka he voivat elää kyseisen taso-
vaatimuksen mukaan. Kehota lapsia kertomaan 
ajatuksistaan muille Alkeisyhdistyksen lapsille.

Syyskuu   Minä tottelen Jeesusta Kristusta, 
koska minä rakastan Häntä
  ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” (  Joh. 14:15 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikot 1 ja 2: Minä osoitan rakastavani Jeesusta Kristusta, kun minä 
noudatan käskyjä.

  Pyhien kirjoitusten 
kohtien ulkoa 
opetteleminen

  Visuaalisten 
havaintovälineiden 
näkeminen pyhien 
kirjoitusten kohtia 
lausuttaessa auttaa 

lapsia ulkoa oppimisessa.  

  Vihje:  Pyhien kirjoitusten 

kohtien ulkoa opettelemi-

nen voi auttaa lapsia muis-

tamaan evankeliumin opin-

kohtia. Pyhien kirjoitusten 

sanat voivat olla lohdun ja 

johdatuksen lähteenä (ks. 

 OKS , s. 179–180). Viikolla 

1 nämä kolme asiaa autta-

vat lapsia oppimaan ulkoa 

pyhien kirjoitusten kohdan: 

toistaminen, lyhyet lauseet 

ja piirrokset. 

Saat piirrokset 

napsauttamalla tästä.



19

   Edistä ymmärtämistä  (piirtämisellä):   Kerro 
siitä, kuinka Kristus paransi ja siunasi ihmisiä koh-
dan  3.   Nefi  17:7, 9–12, 20–24  mukaan, tai pyydä 
vanhempia lapsia lukemaan kertomus pyhistä kir-
joituksista. Pyydä lapsia piirtämään jotakin kerto-
muksesta. Todista siitä, kuinka rakkautesi Jeesusta 
Kristusta kohtaan on kasvanut, kun olet lukenut 
pyhiä kirjoituksia.

    Edistä soveltamista  (laulun laulamisella ja 
keskustelulla pyhistä kirjoituksista):   Laulakaa 

laulu ”Etsi Herraa varhain” ( LL , s. 67). Kerro lapsille, 
että he voivat oppia lisää Jeesuksesta Kristuksesta 
lukemalla tai kuuntelemalla pyhiä kirjoituksia. Kerro 
sitten kohdan  Mark. 10:13–16  mukaan siitä, kun 
Jeesus siunasi lapsia. Näytä kuva Jeesuksesta siunaa-
massa pieniä lapsia. Pyydä lapsia kuvittelemaan, 
miltä heistä olisi tuntunut, jos he olisivat olleet pai-
kalla. Kehota muutamia lapsia kertomaan ajatuksis-
taan. Selitä, että he voivat tuntea olevansa lähellä 
Vapahtajaa lukemalla Hänestä pyhistä kirjoituksista.  

    Viikko 4: Rakkauteni Jeesusta Kristusta kohtaan kasvaa, kun tutkin pyhiä 
kirjoituksia.

   Edistä ymmärtämistä  (lukemisella ja kes-
kustelulla pyhien kirjoitusten kohdista):   Jaa 
lapset pieniin ryhmiin. Anna jokaiselle ryhmälle 
luettavaksi ja keskusteltavaksi seuraavat pyhien 
kirjoitusten kohdat sen selvittämiseksi, mitä 
Vapahtaja opettaa rukoilemisesta:  3.   Nefi  18:19–
20 ;  OL 19:28, 38 ;  88:63–64 . Tähdennä, että 
Vapahtaja opettaa meitä rukoilemaan taivaallista 
Isää Hänen nimessään ja että se auttaa meitä tun-
temaan, että me olemme lähempänä Häntä.

   Edistä ymmärtämistä  (piirrosten värittämi-
sellä):   Monista jokaiselle lapselle lastenhuoneen 
oppikirjasta  Katsokaa pienokaisianne  sivun 19 piir-
rokset. Anna lasten värittää piirrokset ja viedä ne 
kotiin näytettäväksi perheelleen.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(keskustelulla rukouksesta):   Laulakaa  Lasten 
laulukirjasta  jokin rukouksesta kertova laulu, 

kuten ”Lapsen rukous” ( LL , s. 6–7) tai ”Pään 
painan” ( LL , s. 18). Puhu lapsille siitä, kuinka 
rakkautesi Herraan kasvaa, kun rukoilet. Jaa 
taulu neljään sarakkeeseen. Kirjoita ensimmäisen 
sarakkeen otsikoksi  Taivaallinen Isämme . Kirjoita 
toisen sarakkeen otsikoksi  Kiitä Häntä siunauk-
sista . Kirjoita kolmannen sarakkeen otsikoksi 
 Pyydä Häneltä siunauksia . Kirjoita viimeisen 
sarakkeen otsikoksi  Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
Aamen.  Pyydä lapsia tekemään luokkaryhmis-
sään luettelo useista siunauksista, joista he ovat 
kiitollisia. Pyydä sitten jokaista luokkaa mainit-
semaan yksi siunaus, josta he ovat kiitollisia, ja 
kirjoita se sarakkeeseen 2. Pyydä lapsia seuraa-
vaksi keskustelemaan luokkaryhmissään siu-
nauksista, joita he voisivat pyytää taivaalliselta 
Isältä, ja kirjoita heidän vastauksensa sarakkee-
seen 3. Kertaa rukouksen osat.

    Viikko 3: Rakkauteni Jeesusta Kristusta kohtaan kasvaa, kun minä rukoilen.

  Väritystoiminnat
  Kaikki lapset eivät pidä 

värittämisestä. Jotkut tekevät 
paperiin ehkä vain muutaman 

viivan. Väritystoimintojen 
tarkoituksena on antaa lapsille 
oppiaiheesta kuvallinen esitys, 
jota he voivat pidellä ja jonka 

he voivat viedä kotiin.  

  Vihje:  Kun lapset kertovat 

siitä, kuinka he voivat 

soveltaa opinkohtaa käy-

täntöön, sanoma vahvistuu 

heidän sydämessään ja kut-

suu Hengen. Kun olet opet-

tanut opinkohdan, anna 

lapsille tilaisuus kertoa, 

kuinka he voivat soveltaa 

sitä elämässään. 

  Vihje:  Suunnittele yhtei-

set tuokiot niin, että ne 

kiinnostavat sekä vanhem-

pia että nuorempia lapsia. 

Esimerkiksi viikon   3 

ensimmäinen toiminta 

onnistuisi paremmin van-

hempien lasten kanssa ja 

toinen toiminta nuorem-

pien lasten kanssa. 
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Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten luke-
misella):   Kiinnitä taululle kuva kokoaikaisesta 
lähetyssaarnaajasta. Kerro lapsille, että he tulevat 
lukemaan joitakin pyhien kirjoitusten kohtia 
lähetystyöstä. Anna toiselle puolelle lapsista teh-
täväksi lukea kohta  Matt. 28:19–20  ja toiselle 
puolelle kohta  OL 133:37 . Kehota heitä ottamaan 
selville, mitä kohdassa opetetaan lähetystyöstä, 
ja keskustelemaan siitä koko Alkeisyhdistyksen 
kanssa. Pyydä lapsia, joiden perheestä joku on 
parhaillaan lähetystyössä, kertomaan, mitä he 
ajattelevat lähetystyöstä.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  (kes-
kustelulla lähetystyöstä):   Pyydä lapsia nouse-
maan seisaalleen ja laulamaan laulu ”Kun vartun 
hiukan vanhemmaksi” ( LL , s. 91). Kerro lapsille, 
että taivaallinen Isä haluaa, että evankeliumia saar-
nataan koko maailmassa, ja he voivat valmistautua 
lähetyssaarnaajiksi nyt. Pane kassiin esineitä, jotka 
muistuttavat lapsia tavoista, joilla he voivat valmis-
tautua palvelemaan lähetystyössä, kuten pyhät kir-
joitukset, pyhäkengät, kymmenyskuitti ja paperi-
sydän. Pyydä yhtä lasta valitsemaan kassista esine 
ja kertomaan, kuinka siihen liittyvä tekeminen voi 
auttaa häntä valmistautumaan lähetyssaarnaajaksi.

    Viikko 2: Evankeliumista kertominen auttaa muita tulemaan Kristuksen luokse.

Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten 
kohdan lukemisella ja kuvien katsomisella):   
Pyydä lapsia nousemaan seisaalleen ja lukemaan 
yhteen ääneen kohta  OL 1:38 . Selitä, että profee-
tat ovat Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. Näytä 
Vapahtajan ja nykyisen profeetan kuvat ja kerro 
lapsille, että kun me seuraamme profeettaa, me 
seuraamme Jeesusta Kristusta.

   Edistä soveltamista  (laulun laulamisella):   
Laulakaa 9. säkeistö laulusta ”Profeettaa seuraa” 
( LL , s. 58–59). Jaa lapset ryhmiin ja anna heidän 
valita yksi tai kaksi asiaa, jotka he ovat oppineet 
eläviltä profeetoilta ja apostoleilta yleiskonferens-
sissa. Pyydä yhtä ryhmää näyttelemään, mitä he 
ovat oppineet. Pyydä muita lapsia arvaamaan, mitä 
he tekevät. Tee näin jokaisen ryhmän kohdalla, ja 
ryhmien vaihtaessa vuoroa laulakaa kertosäe lau-
lusta ”Profeettaa seuraa”.

Lokakuu   Kirkon tehtävä on kutsua kaikkia 
tulemaan Kristuksen luokse
  ”Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tulkaa täydellisiksi hänessä” ( Moroni 10:32 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Profeetan seuraaminen auttaa meitä tulemaan Kristuksen luokse.

     Toistamalla oppiminen
  Lapset oppivat toistamalla ja 

vastaamalla haasteisiin. Tässä lapset 
toistavat pyhien kirjoitusten kohdan 

ja saavat haasteen asettaa sanat 
oikeaan järjestykseen.  

Vihje:  Lapset oppivat 

paremmin ja muistavat 

pidempään, kun esität aja-

tuksia käyttämällä kuvia 

ja muita visuaalisia 

havaintovälineitä (ks. 

OKS , s. 165, 182–183). 

Lapset itse voivat olla 

tehokkaita ja kiinnostavia 

visuaalisia havaintoväli-

neitä. Voit kutsua Alkeis-

yhdistykseen kokoaikaisen 

lähetyssaarnaajan tai pyy-

tää yhtä lasta pukeutu-

maan lähetyssaarnaajaksi 

sen sijaan että käytät lähe-

tyssaarnaajan kuvaa. 

Hänessä luokse 

tulkaa 

tulkaa 

Niin, 

täydellisiksi 

ja 

Krist
uksen 

Saat sanaliuskat napsauttamalla tästä.
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    Viikko 4: Temppelityö auttaa minua ja perhettäni tulemaan Kristuksen luokse.

   Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten 
kohdan lukemisella):   Kiinnitä taululle kuva 
Jeesuksesta Kristuksesta. Auta lapsia oppimaan 
ulkoa kohta: ”Niin, tulkaa Kristuksen luokse ja tul-
kaa täydellisiksi hänessä” ( Moroni 10:32 ). Kirjoita 
kukin kohdan sanoista erilliselle paperilapulle. 
Kiinnitä paperilaput taululle satunnaisessa järjes-
tyksessä. Kehota lapsia etsimään kohta ja lukemaan 
se kanssasi. Pyydä jotakuta lasta etsimään kohdan 
ensimmäinen sana ja panemaan se ensimmäiseksi 
taululla. Lukekaa kohta uudelleen ja kutsu toinen 
lapsi etsimään seuraava sana. Tehkää näin, kunnes 
sanat ovat oikeassa järjestyksessä. Selitä lapsille, 
että Kristuksen luokse tuleminen tarkoittaa sitä, 
että me uskomme Häneen, pidämme Hänen käs-
kynsä, teemme liittoja ja teemme parannuksen, 
kun olemme tehneet väärin.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(keskustelulla tapausesimerkeistä):   Selitä, että 
Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta me voimme 
tehdä parannuksen, kun olemme tehneet väärin. 
Leikkaa paperista neljä jalanjälkeä ja kirjoita kuhun-
kin jalanjälkeen yksi parannuksen osa: 1) Olen 
pahoillani, 2) Pyydän anteeksi, 3) Oikaisen väärin-
teon ja 4) En tee enää samoin. Aseta jalanjäljet lat-
tialle niin, että ne johtavat Jeesuksen Kristuksen 
kuvan luo, ja anna lasten kulkea niitä pitkin. Jaa 
lapset ryhmiin ja anna jokaiselle ryhmälle tapausesi-
merkki, jossa kuvataan jotakin, mistä lapsen pitäisi 
tehdä parannus. Esimerkiksi: ”Joku ei tottele van-
hempiaan vaan potkii palloa sisällä ja rikkoo jotakin.” 
Pyydä heitä keskustelemaan siitä, kuinka heidän 
tulee toteuttaa kutakin parannuksen askelta.

   Edistä ymmärtämistä  (laulun laulamisella):   
Laulakaa toinen säkeistö laulusta ”Saan käydä 
temppeliin” ( LL , s. 99). Aseta esille kuva temppe-
listä, joka on piilotettu kahdeksan paperipalan 
alle. Kirjoita tai piirrä kuhunkin paperipalaan 
jokin seuraavista: sydän, avoin ovi, sana  liitto , 
sana  valmistautua , sanat  pyhyyden paikka , sana 
 sinetöidyksi , piirros lapsesta ja piirros perheestä. 
Kerro lapsille, että ne ovat vihjeitä eräästä lau-
lusta. Kehota heitä kuuntelemaan tarkoin, kun 
laulat laulusta ensimmäisen säkeen. Kysy heiltä, 
mikä vihje kuuluu tähän säkeeseen, ja pyydä yhtä 
lasta irrottamaan kyseinen paperipala. Laula säe 
uudelleen lasten kanssa ja selitä, mitä se tarkoit-
taa. Voit halutessasi pyytää heitä tekemään jonkin 
säkeeseen sopivan liikkeen. Tee samoin laulun 
jokaisen säkeen kohdalla. Kun olette paljastaneet 
koko kuvan, laulakaa ja leikkikää koko laulu. 

Kerro lapsille, että he voivat valmistautua nyt, 
niin että he ovat vanhempina kelvollisia mene-
mään temppeliin, ja että kun he tekevät niin, 
he pääsevät lähemmäksi Jeesusta Kristusta.

  

    Viikko 3: Me tulemme Kristuksen luokse tekemällä parannuksen, 
kun olemme tehneet väärin.

  Edistä soveltamista
  Lapset oppivat näyttäessään, kuinka he voivat 
soveltaa evankeliumin periaatteita elämäänsä.  

  Vihje:  ”Kun osoitamme 

rakkautta niitä kohtaan, 

joita opetamme, he tulevat 

vastaanottavaisemmiksi 

Hengelle” ( OKS,  s. 31). 

Opit rakastamaan lapsia 

enemmän, kun rukoilet 

heidän jokaisen puolesta, 

tutustut heidän kiinnos-

tuksen kohteisiinsa ja 

huoliinsa, kutsut heitä 

nimeltä ja kuuntelet heitä 

tarkkaavaisesti. 

  Vihje:  Tapausesimerkit 

ovat todellisia elämäntilan-

teita, jotka auttavat lapsia 

pohtimaan, mitä he voivat 

tehdä samankaltaisissa 

tilanteissa, ja keskustele-

maan siitä (ks. viikko 3). 

Tapausesimerkit voivat 

osoittaa, kuinka evankeliu-

min periaatteita sovelle-

taan käytäntöön (ks.  OKS , 

s. 177–178). 

liitto
valmis-

tautua

pyhyyden 

paikka

sinetöi-

dyksi

Saat askelmat napsauttamalla tästä.

Saat kuvituksen napsauttamalla tästä.
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Edistä ymmärtämistä  (osallistumisella dra-
matisointiin):   Kerro lapsille, että kerran eräs mies 
kysyi Jeesukselta: ”Kuka on minun lähimmäi-
seni?” Jeesus vastasi hänelle kertomalla kertomuk-
sen, joka opettaa meille, kuinka meidän tulee pal-
vella toisia. Kehota muutamia lapsia pukeutumaan 
yksinkertaisiin asuihin esittäessään vertauksessa 
laupiaasta samarialaisesta esiintyviä henkilöitä: 
matkalainen, jokunen rosvo, pappi, leeviläinen, 
samarialainen ja majatalon isäntä. Esitä kertomus 
omin sanoin (ks.  Luuk. 10:30–37 ) ja auta sitten 
lapsia näyttelemään se. Kysy lapsilta: ”Mitä tämä 
kertomus opettaa meille siitä, keitä meidän lähim-
mäisemme ovat? Keitä meidän pitäisi palvella?” 
Tuo esiin, että lähimmäisemme voi olla kuka 
tahansa apua tarvitseva. Selitä lapsille, että he voi-
vat palvella ystäviään ja perheenjäseniään koko 
ajan, mutta heidän pitäisi palvella ihmisiä, joita he 
eivät tunne, vain silloin kun he ovat isän tai äidin 
tai jonkun muun luotettavan aikuisen seurassa. 

Todista, että Jeesus Kristus rakastaa jokaista ja 
haluaa meidän palvelevan jokaista.

   Edistä soveltamista  (palvelusten suunnitte-
lemisella perheelle):   Kerro lapsille, että Jeesus 
haluaa meidän palvelevan toisia, kuten per-
heemme jäseniä. Leikkaa pieniä paperiympyröitä 
ja anna niitä muutama jokaiselle lapselle. Pyydä 
heitä piirtämään jokaiseen hymyi-
levät kasvot, niin että niistä tulee 
”Palveluhymyjä”. Kannusta lap-
sia tekemään perheensä jäsenille 
pieniä palveluksia tulevalla vii-
kolla. Keksikää yhdessä tehtäviä, 
joita he voisivat tehdä (kuten jättää ystävällisen 
viestin, kerätä leluja tai sijata vuoteen). Pyydä 
lapsia jättämään ”Palveluhymy” paikkaan, jossa 
palvelus tehtiin. Kehota heitä pyytämään perhet-
tään osallistumaan tähän toimintaan heidän kans-
saan. Kannusta lapsia valmistautumaan kertomaan 

ensi viikolla Alkeis-
yhdistyksessä, kuinka 
heidän palvelemi-
sensa sai heidän per-
heensä hymyilemään.

Marraskuu   Kun me palvelemme toisia, 
me palvelemme Jumalaa
  ”Kun olette lähimmäistenne palveluksessa, olette pelkästään Jumalanne palveluksessa” 
( Moosia 2:17 ).

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikot 1 ja 2: Jeesus Kristus opetti meille, kuinka meidän tulee palvella toisia.

  Pyhien 
kirjoitusten 

kertomusten 
kuvitteleminen

  Yksinkertainen 
rekvisiitta, jossa 

käytetään 
jokapäiväisiä 

esineitä, auttaa 
lapsia kuvittelemaan 

tämän pyhien 
kirjoitusten 

kertomuksen 
tapahtumat.  

Vihje:  Joitakin pyhien 

kirjoitusten kertomuksia 

on mukautettava lasten 

ikään. Kun opetat viikolla 

1 kertomuksen laupiaasta 

samarialaisesta, on hyvin 

tärkeää selittää, että jos 

tuntematon henkilö tarvit-

see tai pyytää apua, lapsen 

on ensin haettava apuun 

luotettava aikuinen. 

  Vihje:  Yhteinen tuokio 

voi tarjota tilaisuuksia 

Uskollisuus Jumalalle 

-ohjelman tukemiseen. 

Palvelutoiminta viikoilla 

1 ja 2 auttaa saavutta-

maan  Uskollisuus Juma-

lalle  -oppaissa sivuilla 

8–9 olevat tavoitteet. 

Vihje: Yhteinen tuokio
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   Edistä ymmärtämistä  (näyttämällä esimerk-
kejä palvelutilaisuuksista):   Pyydä jotakuta 
Alkeisyhdistyksen johtohenkilöistä tulemaan huo-
neeseen sen näköisenä, että hän on uupunut ja 
tarvitsee selvästikin apua. Hän voi esimerkiksi 
pudotella tavaroita yrittäessään kantaa niitä liian 
monta tai rauhoittaessaan vauvaa. Pyydä lapsia 
ehdottamaan tapoja, joilla he voisivat käyttää 
”auttavia käsiään” auttaakseen häntä. Muistuta 
lapsille, että kertomuksessa laupiaasta samarialai-
sesta Jeesus opetti meitä palvelemaan toisia. Näytä 
kuvia lapsista, jotka tarvitsevat apua. Voit halutes-
sasi käyttää Alkeisyhdistyksen oppikirjojen kuva-
paketeissa olevia kuvia. Kehota lapsia kertomaan, 
kuinka he voisivat auttaa näissä tilanteissa. Sano 
alkuosa kohdasta  Moosia 2:17  ja pyydä lapsia 
sanomaan loppuosa.

   Edistä ymmärtämistä  (suunnittelemalla 
palvelus lähimmäisille):   Pyydä lapsia jäljentä-
mään kätensä ääriviivat paperille ja kirjoittamaan 

”auttaviin käsiinsä” jokin tapa, jolla heidän per-
heensä voisi palvella lähimmäisiään. Kannusta heitä 
tekemään tämä palvelus perheensä kanssa viikolla. 
Kiinnitä kädet ilmoitustaululle tai seinälle, missä ne 
muistuttavat lapsia tavoista, joilla he voivat palvella.

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  
(laulun laulamisella):   Pyydä yhtä lasta tulemaan 
eteen ja vertaamaan käsiään sinun käsiisi. Tuo 
esiin, että hänen kätensä ovat paljon pienemmät 
kuin sinun. Esitä seuraavanlaisia kysymyksiä: 
”Minun isot käteni voivat kerätä leluja. Voivatko 
sinun pienet kätesi?” Ota mukaan kaikki lapset 
panemalla heidät vertaamaan käsiään opettajansa 
käsiin. Tuo esiin, että heidän kätensä voivat tehdä 
monia palveluksia, vaikka ne ovatkin pienet. Lau-
lakaa laulu ”Kaksi pienoista kättä” ( LL , s. 126). 
Kehota lapsia ristimään kädet syliinsä, kun he lau-
lavat. Kun he laulavat sanan  kättä, käsillä ja käsistä , 
pyydä heitä nostamaan molemmat kätensä ilmaan 
ja panemaan ne sitten taas nopeasti ristiin.  

    Viikko 4: Kun minä palvelen lähimmäisiäni, minä palvelen Jumalaa.

   Esittele opinkohta  (pyhien kirjoitusten koh-
dan ulkoa opettelemisella):   Kirjoita taululle 
lause ”Kun olette lähimmäistenne palveluksessa, 
olette pelkästään Jumalanne palveluksessa” ( Moo-
sia 2:17 ), ja keskustelkaa siitä, mitä se tarkoittaa. 
Auta lapsia oppimaan kohta ulkoa jakamalla se 
kahteen osaan ja pyytämällä toista puolta lapsista 
sanomaan ensimmäinen osa (”Kun olette lähim-
mäistenne palveluksessa”) ja toista puolta sano-
maan toinen osa (”Olette pelkästään Jumalanne 
palveluksessa”). Tee näin useita kertoja.

   Edistä ymmärtämistä  (laulun laulamisella):   
Laulakaa laulu ”Työtä tehdessäin laulan” ( LL , 
s. 108) korvaamalla sanat  työtä tehdessäin  sanalla 
 palvellessani . Laulakaa laulu uudelleen korvaamalla 
 äiti  muilla perheenjäsenillä (esim. isä, veli ja sisko). 

Kehota lapsia esittämään laulun aikana pantomii-
mina palvelus, jonka he voisivat tehdä sille per-
heenjäsenelle, josta he laulavat. Muistuta lapsia 
siitä, että kun me palvelemme muita, me palve-
lemme Jumalaa.

   Edistä soveltamista  (keskustelulla palvelu-
tilaisuuksista):   Piirrä taululle kello. Jaa lapset 
ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle eri kellonaika 
päivästä. Kerro lapsille, että he voivat palvella per-
hettään milloin vain päivän aikana. Sano lapsille: 
”Tik tak, tik tak, on aika palvella kello !” 
Kehota sitä ryhmää, jolle olet antanut kyseisen 
ajankohdan, nousemaan ja anna heidän kertoa 
jokin tapa, jolla he voisivat palvella perhettään 
siihen kellonaikaan. Tehkää niin, kunnes kaikki 
ryhmät ovat saaneet vuoron.

    Viikko 3: Kun minä palvelen perhettäni, minä palvelen Jumalaa.

      Kertaa opinkohta
  Opinkohtien kertaaminen 

hauskoilla tavoilla 
auttaa lapsia muistamaan, 

mitä he ovat oppineet.  

  Vihje:  Oppimisesta tulee 

hauskempaa, kun lapset 

saavat osallistua eri tavoin. 

Kokeile monien eri opetus-

menetelmien käyttämistä 

jakamalla lapset eri tavoin 

ryhmiin, kuten tyttöihin ja 

poikiin, niihin, joilla on 

vaatteissaan jotakin tiettyä 

väriä, tai niihin, joiden 

syntymäpäivä on vuoden 

alku- ja loppupuolella. 

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  (pal-
veluksista raportoimisella):   Kehota lapsia kerto-
maan uudelleen vertaus laupiaasta samarialaisesta 
omin sanoin. Auttaaksesi heitä muistamaan käytä 
samaa rekvisiittaa, jota käytit edellisellä viikolla. 
Anna sitten lapsille tilaisuus raportoida ”Palveluhy-
myistään” kuluneelta viikolta. Yksi tapa tehdä niin 
on valmistaa mallin mukainen kiekko, johon on 
merkitty jokainen Alkeisyhdistyksenne luokka. 

Pyöritä nuolta ja pyydä 
muutamaa sen luokan 
lapsista, joita nuoli 
pysähdyttyään osoittaa, 
raportoimaan palvelemi-
sestaan ja siitä, kuinka se 
auttoi heitä ja muita tunte-
maan iloa. Tehkää näin niin 
kauan kuin on aikaa.

PALVELE HYMYILLEN

PA

LV
ELUKIEKKO

Lu
ok

ka
 5

Lu
okka 6

Luokka 2

Luokka 1

Luokka 4 Luokka 3

Saat kuvituksen 

napsauttamalla tästä.



24

 Vihje:  Lapset reagoivat 

hyvin visuaalisiin havain-

tovälineisiin. Harkitse eri-

laisten visuaalisten havain-

tovälineiden käyttämistä, 

kuten esineitä, taulupiir-

roksia, sanaliuskoja, tarra-

taulua ja käsinukkeja 

(ks.  OKS , s. 89–90).

   Edistä ymmärtämistä ja soveltamista  (kes-
kustelulla kuvista ja esineistä):   Tuo neljä laa-
tikkoa, jotka on paketoitu lahjoiksi. Jokaisessa 
laatikossa pitäisi olla kuva tai esine, joka kuvaa 
yhtä seuraavista tapahtumista, sekä paperipala, 
jossa on selitys tapahtuman suomasta siunauk-
sesta tai lahjasta:

    •   Tapahtuma: Jeesuksen syntymä; lahja: ”Taivaal-
linen Isä antoi ainosyntyisen Poikansa meidän 
Vapahtajaksemme.”

    •   Tapahtuma: vuorisaarna; lahja: ”Jeesus Kristus 
opetti meille, kuinka meidän tulee elää vanhurs-
kaasti.”

    •   Tapahtuma: Jeesus rukoilee Getsemanessa; lahja: 
”Jeesuksen Kristuksen ansiosta me voimme 
pelastua synnistä.”

    •   Tapahtuma: ylösnousemus; lahja: ”Jeesuksen 
Kristuksen ansiosta me voimme nousta kuol-
leista.”

    Pyydä eri lasta avaamaan kukin laatikko, ja kes-
kustelkaa siitä, kuinka meitä siunataan kunkin 
lahjan ansiosta.

   Edistä soveltamista  (kirjoittamisella tai piir-
tämisellä):   Keskustelkaa tavoista antaa lahjoja 
Vapahtajalle palvelemalla toisia ja osoittamalla 
heille rakkautta (ks.  Matt. 25:40 ). Anna jokai-
selle lapselle paperipala ja kehota heitä kirjoitta-
maan tai piirtämään yksi lahja, jonka he antavat 
Vapahtajalle. Pyydä heitä sitten taittamaan paperi 
ja koristelemaan ulkopuoli niin, että se näyttää 
lahjalta.

    Viikko 2: Jeesus Kristus on maailman Vapahtaja.

   Esittele opinkohta  (keskustelulla syntymä-
päivistä):   Kysy lapsilta: ”Miettikää jotakin synty-
mäpäiväänne, jota olette viettäneet jollakin erityi-
sellä tavalla. Mitä teitte?” Anna muutaman lapsen 
kertoa syntymäpäivästään. Selitä, että taivaallinen 
Isä antoi profeettojensa kertoa maailmalle ajan 
alusta asti maailmanhistorian tärkeimmästä syn-
tymästä – Poikansa Jeesuksen Kristuksen synty-
mästä. Selitä, että tämä sanoma oli niin tärkeä, 
että profeetat olivat halukkaita antamaan hen-
kensä todistukseksi siitä, että Kristus tulisi. Pyydä 
lapsia toistamaan lause: ”Jeesus Kristus tuli maan 
päälle niin kuin profeetat olivat luvanneet.”

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
kertomuksen näyttelemisellä):   Aseta esille kuvia 
muutamista profeetoista, jotka ovat opettaneet, että 
Jeesus Kristus tulisi. Jaa lapset ryhmiin ja anna 
jokaiselle ryhmälle yksi pyhien kirjoitusten kohta, 
jossa kerrotaan yhden profeetan opetuksista. Pyydä 
ryhmiä vuorotellen näyttelemään kertomukset (ks. 
 OKS , s. 164), kun muu Alkeisyhdistys yrittää saada 
selville, ketä profeettaa ryhmä esittää. Profeettoja 
voisivat olla kuningas Benjamin ( Moosia 2:1, 5–7 ; 
 3:5–8 ), Abinadi ( Moosia 12:1, 9 ;  15:1–2 ;  17:1, 
8–10 ) ja Samuel Lamanilainen ( Hel. 14:1–5 ;  
16:1–2 ). Todista, että Jeesus Kristus tuli maan 
päälle ja että Häntä koskevat profetiat toteutuivat.

Joulukuu   Minä tiedän, 
että Vapahtajani elää
  ”Ja nyt, niiden monien todistusten jälkeen, jotka hänestä on annettu, tämän todistuksen, 
kaikista uusimman, me annamme hänestä, että hän elää!” ( OL 76:22 .)

  Täydennä näitä ideoita omillasi. Suunnittele keinoja, joilla voit esitellä opinkohdan lapsille, 
auttaa heitä ymmärtämään sen ja soveltamaan sitä elämäänsä. Kysy itseltäsi: ”Mitä lapset 
tulevat tekemään, jotta he oppisivat, ja kuinka minä voin auttaa heitä tuntemaan Hengen?” 

  Viikko 1: Jeesus Kristus tuli maan päälle niin kuin profeetat olivat luvanneet.

 Vihje:  Lapset muistavat 

paremmin oppimansa, kun 

he opettavat sen toisille. 

Mieti tapoja antaa heidän 

tehdä niin tässä yhteisessä 

tuokiossa tai kotona.
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 Vihje:  Osoittaaksesi 

rakastavasi niitä, joita 

opetat, kiitä vilpittömästi 

juuri siitä, mitä lapsi on 

tehnyt. Voisit esimerkiksi 

sanoa: ”Kiitos, että kerroit 

tuon tapahtuman perhees-

täsi”, sen sijaan että sanoi-

sit vain yleisluontoisen 

kohteliaisuuden kuten 

”hyvä” tai ”kiitos”.

 Vihje:  Suunnittele yhtei-

set tuokiot niin, että ne 

kiinnostavat sekä vanhem-

pia että nuorempia lapsia. 

Esimerkiksi ensimmäinen 

toiminta viikolla   3 toimii 

paremmin vanhempien 

lasten kanssa. Suunnittele, 

miten mukautat tämän 

toiminnan nuoremmille 

lapsille.

    Viikko 4: Minä voin elää jälleen Jeesuksen Kristuksen luona.

   Edistä ymmärtämistä  (pyhien kirjoitusten 
lukemisella ja roolileikillä):   Kerro lapsille, että 
he tulevat raportoimaan siitä suuresta uutisesta, 
että Jeesus Kristus palaa jonakin päivänä maan 
päälle. Valitse kaksi lasta TV- tai sanomalehtitoi-
mittajiksi, jotka esittävät jokaiselle luokalle muu-
tamia kysymyksiä. Anna jokaiselle luokalle yksi 
tai kaksi seuraavista kysymyksistä ja pyhien 
kirjoitusten viitteistä ja muutama minuutti aikaa 
valmistautua: Mitä merkkejä annetaan Jeesuksen 
toisesta tulemisesta? (  JS–M 28–29 ). Kuinka Hän 
tulee? ( Matt. 24:29–31 ). Milloin Hän tulee? ( Matt. 
24:36, 42, 44 ). Mitä vanhurskaille ihmisille 
tapahtuu, kun Hän tulee? ( OL 88:96–97 ). Kuka 

hallitsee maailmaa sitten, kun Hän on tullut? 
( UK 10 ;  OL 29:11 ;  45:58–59 ). Millaisia eläimet 
ovat, kun Hän on tullut? (  Jes. 11:6–9 ;  Hoos. 2:18 ). 
Pyydä kahta lasta, jotka esittävät toimittajia, esit-
tämään kysymykset vuorotellen, ja pyydä jokaista 
ryhmää vastaamaan.

   Edistä soveltamista  (keskustelulla ja laula-
misella):   Keskustele lasten kanssa tavoista, joilla 
me voimme valmistautua siihen, että Jeesus tulee 
jälleen. Tähdennä sitä, että jos me elämme vanhurs-
kaasti, meidän ei tarvitse pelätä. Kehota heitä keskus-
telemaan tästä vanhempiensa kanssa kotona. Laula-
kaa laulu ”Kun jälleen saapuu Hän” ( LL , s. 46–47).

   Edistä ymmärtämistä  (fyysisellä toiminnalla):   
Kiinnitä ennen Alkeisyhdistyksen alkua tuolien 
pohjaan paperisia astinkiviä, joihin kuhunkin on 
kirjoitettu yksi seuraavista: kaste, konfi rmointi, 
rukous, perheilta, sakramentin nauttiminen, kir-
kossa käyminen ja temppeliavioliitto. Kiinnitä 
kuva maailmasta toiseen päähän huonetta ja Jee-
suksen Kristuksen kuva toiseen päähän huonetta. 
Pyydä jotakuta lasta hyppäämään yhdellä loikalla 
toisen kuvan luota toisen luo. Selitä, että on aske-
lia, jotka meidän täytyy ottaa, että voisimme elää 
jälleen Jeesuksen ja taivaallisen Isän luona. Pyydä 
lapsia ottamaan selville, onko heidän tuolinsa 
pohjaan kiinnitetty astinkivi. Kutsu ne, joilla on 
astinkivi, tulemaan eteen yksi kerrallaan ja kerto-
maan, kuinka heidän kivessään oleva teko tuo 
heitä lähemmäksi Kristusta. Aseta astinkivi lat-
tialle kahden kuvan väliin. Jatka, kunnes astinki-
vistä muodostuu polku huoneen poikki. Kutsu 
joku lapsista kulkemaan maailmaa esittävältä 
kuvalta Vapahtajan kuvan luo astumalla vain 
astinkiville. Kannusta lapsia valitsemaan aina 
oikein, niin että he voivat pysyä polulla ja päästä 
jälleen Jeesuksen Kristuksen luo.

   Edistä soveltamista  (piirtämisellä ja värittä-
misellä):   Pyydä lapsia piirtämään jalkojensa ääri-
viivat erillisille papereille ja kirjoittamaan tai piir-
tämään kumpaankin jalanjälkeen yksi askel, jonka 

he voisivat ottaa päästäkseen jälleen Jeesuksen 
Kristuksen luo. Pyydä säestäjää lasten värittäessä 
soittamaan hiljaa laulua ”Noudatan Jumalan suun-
nitelmaa” ( LL , s. 86–87). Kannusta lapsia viemään 
piirroksensa kotiin ja näyttämään se perheelleen.  

    Viikko 3: Jeesus Kristus palaa jonakin päivänä maan päälle.

Saat astinkivet napsauttamalla tästä.

Per
he

ilt
a

Kirkossa 

käym
inen

 Merkityksellinen 
fyysinen toiminta
  Lapset oppivat olemalla 

mukana merkityksellisissä 
toiminnoissa. Tässä 

toiminnassa lapset ottavat 
askelia, jotka kuvaavat 

asioita, joita he voivat tehdä 
tullakseen lähemmäksi 

Kristusta. Mieti keinoja ottaa 
mukaan mahdollisimman 

monta lasta. 
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  Vihje:  Sinun ei tarvitse 

olla taitava muusikko eikä 

sinulla tarvitse olla kau-

nista lauluääntä tehdäksesi 

laulamisesta hauskaa ja 

merkityksellistä Alkeisyh-

distyksessä. 

    Kuinka musiikkia voi 
käyttää Alkeisyhdistyksessä
  Musiikin tarkoitus Alkeisyhdistyksessä on opettaa lapsille Jeesuksen Kristuksen evankeliu-
mia. Alkeisyhdistyksen laulut tekevät evankeliumin oppimisesta miellyttävämpää, kutsuvat 
Hengen ja luovat kunnioittavan oppimisilmapiirin.

  Alkumusiikki luo kunnioittavan ilmapiirin ja aut-
taa lapsia valmistautumaan evankeliumin oppimi-
seen. Anna musiikin soida lasten saapuessa.

  Kutsu lapsia osallistumaan alkumusiikkiin pyytä-
mällä heitä laulamaan muiden tullessa Alkeisyh-
distyksen luokkaan. Voit esimerkiksi nostaa kätesi 
ja kertoa lapsille, että kun kätesi on auki, heidän 

pitäisi laulaa hiljaa, ja kun kätesi on nyrkissä, hei-
dän pitäisi hyräillä sävelmää.

  Soita alkumusiikin aikana laulua, jota lapset opet-
televat; se voi auttaa heitä tutustumaan sävelmään. 
Kerro, mikä laulu on kyseessä, ja hyräile sitten 
sävelmää heille. Pyydä heitä sitten hyräilemään 
sävelmää kanssasi.

 Musiikilla lapset voi saada mukaan heti siitä hetkestä kun he tulevat Alkeisyhdistykseen. 

 Vihje:  Musiikki voi aut-

taa lapsia rauhoittumaan 

ja valmistautumaan kuun-

telemaan ja oppimaan. 

Voit esimerkiksi nostaa 

kätesi korkealle ja pyytää 

lapsia katsomaan laulaes-

saan käsiäsi. Kerro heille, 

että kun lasket käsiäsi, 

heidän pitäisi laulaa hil-

jaisemmin ja hitaammin. 

Kiitä heitä siitä, että he 

ovat kunnioittavia.

    Käytä musiikkia evankeliumin periaatteiden opettamiseen

  Auta lapsia ymmärtämään, että he oppivat paitsi 
laulun niin myös jonkin evankeliumin periaatteen 
(ks.  LL , s. III). Esitä kysymyksiä tai auta heitä kes-
kittymään laulun opettamaan periaatteeseen jon-
kin yksinkertaisen toiminnan avulla, kuten laske-
maan, kuinka monta kertaa he laulavat tietyn 
sanan tai ilmauksen (ks. Helmikuu, Apua musii-
kinjohtajalle -osio).

  Lapset todistavat laulaessaan (ks. Tammikuu, 
viikko 1). Muistuta lapsia siitä, että heidän tulee 
istua suorassa ja laulaa niin kauniisti kuin osaavat. 
Kehu lapsia ja kiitä heitä, kun he laulavat kauniisti.

     Käytä alkumusiikkia kunnioituksen luomiseen ja Hengen kutsumiseen
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  Ota lapset mukaan, kun valitset kerrattavia lau-
luja. Anna esimerkiksi jokaiselle lapselle paperisy-
dän ja pyydä häntä kirjoittamaan siihen nimensä 
ja suosikkinsa Alkeisyhdistyksen lauluista. Pane 
sydämet purkkiin, jonka nimenä on ”Sydämen 

lauluja”, ja pyydä lapsia valitsemaan niistä muu-
tama laulettavaksi. Kerro lapsille, että Alkeisyh-
distyksen lauluista voi saada lohtua, opastusta ja 
innoitusta ja että me voimme laulaa niitä melkein 
milloin ja missä vain.

 Harjoittele kotona
  Opettaaksesi laulun tehokkaasti 

sinun on osattava se itse. Harjoittele 
kotona niin, että kun opetat lapsia, 

voit katsoa heitä etkä kirjaa. 

    Kuinka laulun voi opettaa

  Kun suunnittelet, kuinka opettaisit jonkin laulun, 
esitä itsellesi seuraavat kysymykset: Kuinka voin 
kiinnittää lasten huomion? Mitä kysymyksiä voin 
esittää auttaakseni lapsia ymmärtämään lauluun 
sisältyvän evankeliumin sanoman? Millaisen lap-
sia vahvistavan todistuksen voin lausua? (Ks.  LL , 
s. 149).

  Laula aina lapsille uuden laulun sanat – älä vain lue 
tai lausu niitä. Se auttaa lapsia yhdistämään sävel-
män ja sanat. Lapset oppivat laulun kuulemalla ja 

laulamalla sitä yhä uudestaan. Laulun oppiakseen 
heidän ei tarvitse osata lukea. Voit esimerkiksi pyy-
tää lapsia laulamaan kaikunasi. Kosketa korvaasi 
ja pyydä lapsia kuuntelemaan lyhyt lause tai säe, 
jonka laulat. Viittaa heitä sitten vuorollaan laula-
maan se sinulle. Laula kaksi säettä tällä tavoin ja 
toista niitä sitten, kunnes lapset osaavat ne. Tee 
näin kahden seuraavan säkeen kohdalla (ja sitten 
seuraavien kahden ja niin edelleen), kunnes he 
ovat oppineet koko laulun.

    Kertaa lauluja oppimisen ja hauskuuden vuoksi

    Käytä musiikkia lasten saamiseksi mukaan ja käytä sopivia liikkeitä

  Liikkeiden lisääminen laulamiseen voi auttaa lap-
sia oppimaan lauluja nopeammin. Se voi myös 
pitää yllä heidän kiinnostustaan. Huolehdi siitä, 
että pyhiin lauluihin lisäämäsi liikkeet ovat sopi-
via. Yksinkertaiset käsieleet avainsanojen kohdalla 
voivat sopia miltei mihin tahansa lauluun (ks. 
Tammikuu, Apua musiikinjohtajalle -osio). Kun 
esimerkiksi laulatte laulua ”Mua Jeesus rakastaa” 
( LL , s. 42–43), kerro lapsille, että joka kerta kun 
he laulavat sanan  rakastaa , heidän pitäisi painaa 
käsi sydämelleen.

   Lasten laulukirjassa  on useita hauskoja leikkilauluja. 
Kun sinulla on hauskaa niitä laulaessa, niin lapsil-
lakin on. Esimerkiksi:

    •   Laula lasten kanssa laulu ”Pää, hartiat, polvet, 
varpaat” ( LL , s. 129) tavallisella nopeudella ja 
haasta heidät sitten pysymään perässäsi, kun 
laulat sen yhä nopeammin.

    •   Laula laulu ”Kun vartun hiukan vanhemmaksi” 
( LL , s. 91). Kehota pienempiä lapsia kuvitte-
lemaan, että he ratsastavat hevosella viemässä 
Mormonin kirjaa ihmisille, jotka asuvat kau-
kana. (He voivat myös kuvitella lentävänsä 
lentokoneessa tai matkustavansa nytkähtele-
vässä junassa.)                   

  Vihje:  Musiikin käyttä-

minen tehokkaasti kutsuu 

Hengen. Kun olette laula-

neet laulun, muistuta lap-

sia siitä, että kun he tun-

tevat rakkauden ja rau-

han tunteita, Pyhä Henki 

auttaa heitä tunnistamaan 

totuuden. 

  Opettele laulu: 
Harjoittele, harjoit-
tele, harjoittele  

Kysy itseltäsi:

     1.   Kuinka voin 
kiinnittää lasten 
huomion?

     2.   Mitä kysymyksiä 
voin esittää aut-
taakseni lapsia 
ymmärtämään 
lauluun sisältyvän 
evankeliumin 
sanoman?

     3.   Millaisen lapsia 
vahvistavan 
todistuksen 
voin lausua?   

Suunnitelmani 

laulun 

opettamiseksi
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