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Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Μελχισεδική 
 Ιεροσύνη και 
 Ανακουφιστική 
Εταιρεία

1η ΚΥΡΙΑΚΉ
Τα θέματα προσδιορίζονται από την απαρτία πρεσβυτέρων, την ομάδα αρχιερέων και τις ηγέτιδες της Ανακουφιστικής  Εταιρείας. 
Πιθανές πηγές περιλαμβάνουν τις γραφές, το Handbook 2: Administering the Church (08702), περιοδικά της Εκκλησίας, το 
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500), υλικό από την παγκόσμια εκπαίδευση ηγεσίας, το 
Οικογενειακός Οδηγός (31180) και άλλες εγκεκριμένες υπό της Εκκλησίας πηγές.

2η ΚΑΙ 3η ΚΥΡΙΑΚΉ
Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Έζρα Ταφτ Μπένσον (08860)
Εάν αυτό το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας, χρησιμοποιήστε το Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Α΄ 
(31111) ή το Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Α΄ (31113).

4η ΚΥΡΙΑΚΉ
Διδασκαλίες του καιρού μας: ομιλίες στο πιο πρόσφατο τεύχος του Ensign ή της Λιαχόνα για τη γενική συνέλευση
Εάν δεν είναι διαθέσιμα αυτά τα περιοδικά στη γλώσσα σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μηνύματα Πρώτης Προεδρίας  
και Επισκεπτριών Διδασκαλισσών.

5η ΚΥΡΙΑΚΉ
Τα θέματα προσδιορίζονται από την επισκοπική ηγεσία ή την προεδρία κλάδου (βλέπε στον κατάλογο «1η Κυριακή»  
για πιθανές πηγές)

Ααρωνική Ιεροσύνη 
και Νέες Γυναίκες

Έλα, ακολούθα με: πηγές μάθησης για νέους, διαδικτυακά στο lds. org/ youth/ learn.
Εάν αυτές οι πηγές δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας, χρησιμοποιήστε αντ’ αυτών τις ακόλουθες πηγές:
1η, 4η ΚΑΙ 5η ΚΥΡΙΑΚΉ
Χρησιμοποιήστε το  Ααρωνική Ιεροσύνη, Εγχειρίδιο 1 (34820) και το Νέες Γυναίκες, Εγχειρίδιο 1 (34823). Εάν αυτά τα εγχειρίδια 
δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, χρησιμοποιήστε το Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Β΄ (31112) και το Η Αγία 
των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Β΄ (31114).
2η ΚΑΙ 3η ΚΥΡΙΑΚΉ
Χρησιμοποιήστε το Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Α΄ (31111) και το Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Α΄ 
(31113).
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Απαριθμείται κατωτέρω το υλικό για το πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του 2015, εκ του οποίου όλο δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.  
Οι τομείς και οι κλάδοι θα πρέπει να έχουν ήδη μεγάλο μέρος αυτού του υλικού. Επισημαίνονται τα νέα είδη για το 2015.

Οδηγίες γία 
το Προγραμμα 
μαθηματων του 2015

https://www.lds.org/languages/ell?lang=ell
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Προκαταρκτική ΤΑΞΉ ΝΉΠΙΑΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ (ΉΛΙΚΙΕΣ 18 ΜΉΝΏΝ- 2 ΕΤΏΝ)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ (ΉΛΙΚΙΕΣ 3- 11 ΕΤΏΝ)
Σχεδιάγραμμα του 2015 για την Περίοδο ανταλλαγής: Ξέρω ότι ο Σωτήρας μου ζει (13483)

ΤΑΞΉ ΉΛΙΑΧΤΙΔΏΝ (ΉΛΙΚΙΑ 3 ΕΤΏΝ)
Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969)

ΤΑΞΕΙΣ Δ.Τ.Σ. (ΉΛΙΚΙΕΣ 4- 7 ΕΤΏΝ)
Προκαταρκτική 3: Διάλεξε το σωστό Β´ (34499)

ΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΑΙΏΝ (ΉΛΙΚΙΕΣ 8- 11 ΕΤΏΝ)
Προκαταρκτική 7: Καινή Διαθήκη (34604)

Σχολείο Κυριακής ΝΕΟΙ (ΉΛΙΚΙΕΣ 12- 18 ΕΤΏΝ)
Έλα, ακολούθα με: πηγές μάθησης για νέους, διαδικτυακά στο lds. org/ youth/ learn.
Αν αυτές οι πηγές δεν είναι διαθέσιμες στη γλώσσα σας, χρησιμοποιήστε το Καινή Διαθήκη, εγχειρίδιο διδασκάλου για τη διδαχή 
του Ευαγγελίου (35681) και το Καινή Διαθήκη, οδηγός μελέτης μέλους τάξεως (35682).

ΕΝΉΛΙΚΟΙ
Καινή Διαθήκη, εγχειρίδιο διδασκάλου για τη διδαχή του Ευαγγελίου (35681) και Καινή Διαθήκη, οδηγός μελέτης μέλους τάξεως 
(35682)
Αρχές του Ευαγγελίου, (06195), σειρά μαθημάτων για ερευνητές, νέα μέλη και μέλη που επιστρέφουν στη δραστηριότητα
Εάν η έκδοση 2009 του Αρχές του Ευαγγελίου δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας, χρησιμοποιήστε την προηγούμενη έκδοση 
(31110) ή, αν καμία δεν είναι διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε το Θεμελιώδη του Ευαγγελίου (31129).

Προαιρετική  
σειρά μαθημάτων 
(εάν είναι 
διαθέσιμα τα 
εγχειρίδια)

Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Γάμος και οικογε-
νειακές σχέσεις

Εγχειρίδιο διδασκάλου για τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις (35865) και Οδηγός μελέτης συμμετέχοντος για  
τον γάμο και τις οικογενειακές σχέσεις (36357)

Διδασκαλία του 
Ευαγγελίου

Teaching, No Greater Call (36123), σελίδες 185- 239
Εάν αυτό το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας, χρησιμοποιήστε το Οδηγός Διδασκαλίας (34595).

Ναός και Οικογε-
νειακή Ιστορία

Οδηγός διδασκάλου για το έργο Ναού και Οικογενειακής Ιστορίας (35804) και Οδηγός μέλους για το έργο Ναού και  
Οικογενειακής Ιστορίας (36795)

Προετοιμασία  
για τον Ναό

Ενδεδυμένοι με δύναμη από τα ύψη: Εγχειρίδιο διδασκάλου για το σεμινάριο προετοιμασίας για τον Ναό (36854) και  
Προετοιμασία για την είσοδο στον Άγιο Ναό (36793)
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων της Κυριακής και την οργάνωση απαρτίας και τάξεων, βλέπε το Handbook 2: 
Administering the Church, 7.8.1 (Melchizedek Priesthood), 9.4.1 (Relief Society), 8.11 (Aaronic Priesthood), 10.6 (Young Women), 11.4 (Primary),  
12.4 (Sunday School).
Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να βελτιώσετε τη μάθηση και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, βλέπε Handbook 2:  Administering the Church, 5.5, 12.5.
Για να παραγγείλετε υλικό σε ακουστική μορφή, σε γραφή Μπράιγ, σε εκτύπωση με στοιχεία υπό μεγέθυνση ή σε υποτίτλους, επισκεφθείτε το store. lds. org 
και κάνετε κλικ στο Materials for Those with Disabilities.
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