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Προς τους επισκόπους και προέδρους κλάδου
Παρακαλούμε επανεξετάστε αυτές τις οδηγίες και κατό-
πιν προωθήστε αυτό το τυπωμένο αντίτυπο στον πρόεδρο 
Σχολείου Κυριακής.

Προς τους Προέδρους Σχολείου Κυριακής
•	Αφού	 επανεξετάσετε	αυτές	 τις	 οδηγίες,	 παρουσιάστε	

τες σε μέλη του συμβουλίου τομέα ή κλάδου στην επό-
μενη συγκέντρωση του συμβουλίου  Μπορείτε να δια-
βάσετε τις οδηγίες ή να κατεβάσετε επιπλέον αντίτυπα 
στο lds  org/ manuals 

•	Ζητήστε	από	τα	μέλη	του	συμβουλίου	να	προσδιορί-
σουν ποιο υλικό είναι απαραίτητο για το έτος 2012 
(σημειώστε	ότι	σε	ορισμένες	περιοχές	της	Εκκλησίας,	το	
υλικό αποστέλλεται αυτόματα σε τομείς και κλάδους) 

•	Ζητήστε	από	μέλη	του	συμβουλίου	να	πληροφορήσουν
τους δασκάλους ότι το μεγαλύτερο μέρος από το υλικό 
μπορούν να το διαβάσουν και να το κατεβάσουν από 
το Διαδίκτυο στο lds  org/ manuals 

•	Εάν	χρειάζεστε	τυπωμένο	υλικό,	μπορείτε	να	το	παραγ-
γείλετε από το τοπικό σας κέντρο διανομής ή από το 
store  lds  org 

Οδηγίες για το Πρόγραμμα 
μαθηματων του 2012
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Γενίκό Πρόγραμμα μαθηματων 
Κυρίακης τόυ 2012
Χρησιμοποιείται εκεί όπου η Εκκλησία είναι καλά εδραιωμένη

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε από το Διαδίκτυο το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το υλικό στο lds .org/ manuals.
Εάν χρειάζεται τυπωμένο υλικό, μπορείτε να το παραγγείλετε από το τοπικό κέντρο διανομής ή από το store .lds .org.

Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Μελχισεδική Ιεροσύνη 
και Ανακουφιστική 
Εταιρεία

ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Οι γραφές. Εγχειρίδιο 2: Χορηγώντας στην Εκκλησία (Administering the Church) (08702). Περιοδικά 
της Εκκλησίας. Θυγατέρες στο βασίλειό Μου (Daughters in My Kingdom): Η ιστορία και το έργο της 
Ανακουφιστικής Εταιρείας (The History and Work of Relief Society) (06500). Οδηγός ηγετών Ιεροσύνης 
και βοηθητικών οργανώσεων (Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook) (31178). Υλικό εκπαίδευσης 
παγκόσμιας ηγεσίας. Οικογενειακός οδηγός (31180) και άλλες εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ (36786)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Διδασκαλίες του καιρού μας: ομιλίες από τη γενική συνέλευση. Βλέπε σελίδα 6

ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τα θέματα και οι εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές καθορίζονται από την επισκοπική ηγεσία

Ααρωνική Ιεροσύνη 
και Νέες Γυναίκες

Εγχειρίδιο Ααρωνικής Ιεροσύνης 1 (Aaronic Priesthood Manual 1) (34820)
Οδηγός πηγών Ααρωνικής Ιεροσύνης για το 2012 (Aaronic Priesthood Resource Guide 2012)  
(διαθέσιμος μόνο στο Διαδίκτυο στο lds .org/ manuals)
Εγχειρίδιο Νέων Γυναικών 1 (Young Women Manual 1) (34823)
Οδηγός πηγών Ααρωνικής Ιεροσύνης για το 2012 (Aaronic Priesthood Resource Guide 2012)  
(διαθέσιμος μόνο στο Διαδίκτυο στο lds .org/ manuals)

Άλλες πηγές περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, Εκπληρώνοντας το καθήκον μου προς τον Θεό: 
Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη (06746), Προσωπική πρόοδος Νέων Γυναικών (36035), Για την ενδυ-
νάμωση των νέων (36550), Αληθινοί στην πίστη (36863), Να κυρήττετε το ευαγγέλιό μου (36617) και DVD 
2012 μέσων από το, Για την ενδυνάμωση των νέων (Strength of Youth Media 2012 DVD). 

Προκαταρκτική ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΜΗΝΏΝ–2 ΕΤΏΝ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Ιδέστε τα μικρά σας: Εγχειρίδιο Νηπιακού Τμήματος (Behold Your Little Ones: Nursery Manual) (37108)

ΗΛΙΚΙΕΣ 3–11 ΕΤΏΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ)
Σχεδιάγραμμα του 2012 για την Περίοδο ανταλλαγής: Κάνε το σωστό (08710)

ΗΛΙΚΙΑ 3 ΕΤΏΝ (ΤΑΞΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΏΝ)
Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969)

ΗΛΙΚΙΕΣ 4–7 ΕΤΏΝ (ΚΤΣ 4Η, 5Η, 6Η ΚΑΙ 7Η ΤΑΞΗ)
Προκαταρκτική 2: Κάνε το σωστό Α (34484)

ΗΛΙΚΙΕΣ 8–11 ΕΤΏΝ (ΓΕΝΝΑΙΟΣ, 8Η, 9Η, 10Η ΚΑΙ 11Η ΤΑΞΗ)
Προκαταρκτική 4: Το Βιβλίο του Μόρμον (34594)

Άλλες πηγές διδασκαλίας περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, εικονογραφημένες γραφές, το 
Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο (06048 090), το Ύμνοι και παιδικά τραγούδια (35395) και το Visual Aids 
Cutouts (ατομικά σύνολα 1–10).
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Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Σχολείο Κυριακής ΗΛΙΚΙΕΣ 12–13 ΕΤΏΝ
Εγχειρίδιο δασκάλου: Προετοιμασία για την υπερύψωση (Preparing for Exaltation Teacher’s Manual) (31384)

ΗΛΙΚΙΕΣ 14–18 ΕΤΏΝ
Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683)
Το Βιβλίο του Μόρμον: Οδηγός μελέτης μέλους τάξης (35684)

ΕΝΗΛΙΚΟΙ
Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683)
Το Βιβλίο του Μόρμον: Οδηγός μελέτης μέλους τάξης (35684)

ΕΝΗΛΙΚΟΙ
Αρχές του ευαγγελίου, νέα έκδοση (06195). Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για ερευνητές, νέα μέλη, 
μέλη που ενεργοποιούνται εκ νέου και άλλους που χρειάζονται βασική διδασκαλία του ευαγγελίου. 
Ο δάσκαλος επιλέγει τη σειρά των μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της τάξης.

Προαιρετικά μαθήματα Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Διδασκαλία του 
 ευαγγελίου

Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση (Teaching, No Greater Call) (36123), σελίδες 185–239
(12 εβδομάδες)

Γάμος και οικογενειακές 
σχέσεις

Εγχειρίδιο δασκάλου: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (35865)
Οδηγός μελέτης συμμετέχοντος: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (36357)
(16 εβδομάδες)

Ναός και οικογενειακή 
ιστορία

Οδηγός δασκάλου για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας (35804)
Οδηγός μέλους για το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας (36795)
(7 εβδομάδες)

Προετοιμασία για 
τον Ναό

Ενδεδυμένοι με δύναμη από τα ύψη: Σεμινάριο προετοιμασίας για το ναό, εγχειρίδιο δασκάλου (36854)
Προετοιμασία για την είσοδο στον Άγιο Ναό (36793)
(7 εβδομάδες)

Όλο το υλικό σε αυτό το διάγραμμα δεν έχει μεταφραστεί ούτε είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν το γενικό 
πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής. Χρησιμοποιήστε αυτό το υλικό όπου είναι διαθέσιμο.

Γενικό Πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του 2012
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Βαςίκό Πρόγραμμα μαθηματων 
Κυρίακης τόυ 2012
Χρησιμοποιείται εκεί όπου η Εκκλησία έχει πρόσφατα οργανωθεί σε μία περιοχή ή όπου το υλικό για το γενικό 
πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής δεν είναι ακόμη διαθέσιμο σε μία γλώσσα. Με έγκριση της Προεδρίας των 
Εβδομήκοντα ή της Προεδρίας Περιοχής, οι πρόεδροι πασσάλου μπορούν, αν θέλουν, να αποφασίσουν να χρη-
σιμοποιήσουν το βασικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής σε πιο εδραιωμένες περιοχές και γλώσσες, όπου θα 
εξυπηρετούσε καλύτερα τα μέλη από το γενικό πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής.

Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το υλικό μπορείτε να το διαβάσετε και να το κατεβάσετε από το Διαδίκτυο στο lds .org/ manuals.
Εάν χρειάζεται τυπωμένο υλικό, μπορείτε να το παραγγείλετε από το τοπικό κέντρο διανομής ή από το store .lds .org.

Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Μελχισεδική Ιεροσύνη 
και Ανακουφιστική 
Εταιρεία

ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Οι γραφές, περιοδικά της Εκκλησίας, Οδηγός ηγετών Ιεροσύνης και βοηθητικών οργανώσεων 
(Priesthood and Auxiliary Leaders’ Guidebook) (31178), Οικογενειακός οδηγός (31180) και άλλες 
εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Β΄ (31112)
Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Β΄ (31114)

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τα μαθήματα από το Διδασκαλίες του καιρού μας διδάσκονται από ομιλίες στο πιο πρόσφατο τεύχος για 
τη γενική συνέλευση του Ensign ή της Λιαχόνα (βλέπε σελίδα 6 αυτού του εντύπου για οδηγίες σχετικά 
με την επιλογή ομιλιών). Αν αυτά τα περιοδικά δεν είναι διαθέσιμα σε μία γλώσσα, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν τα Μηνύματα της Πρώτης Προεδρίας και Επισκεπτριών Διδασκαλισσών.

ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Τα θέματα και οι εγκεκριμένες από την Εκκλησία πηγές καθορίζονται από την προεδρία του κλάδου

Ααρωνική Ιεροσύνη 
και Νέες Γυναίκες

ΠΡΏΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Εγχειρίδιο Ααρωνικής Ιεροσύνης 1 (34820) ή Εγχειρίδιο Νέων Γυναικών 1 (34823). Διδάξτε με τη σειρά 
μαθήματα για δύο έτη και κατόπιν επαναλάβετε. Αν τα Εγχειρίδια Ααρωνικής Ιεροσύνης 1 και Νέων 
Γυναικών 1 δεν είναι διαθέσιμα, χρησιμοποιήστε τα Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Α΄ 
(31111) και Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Α΄ (31113) για μαθήματα την πρώτη, τέταρτη και 
πέμπτη Κυριακή.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Καθήκοντα και ευλογίες της Ιεροσύνης, Μέρος Β΄ (31112)
Η Αγία των Τελευταίων Ημερών, Μέρος Β΄ (31114)

Άλλες πηγές συμπεριλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, Εκπληρώνοντας το καθήκον μου προς τον 
Θεό: Για φέροντες την Ααρωνική Ιεροσύνη (06746), Προσωπική Πρόοδος Νέων Γυναικών (36035), Για 
την ενδυνάμωση των νέων (36550) και Αληθινοί στην πίστη (36863).
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Οργάνωση Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Προκαταρκτική ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΜΗΝΏΝ–2 ΕΤΏΝ (ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Ιδέστε τα μικρά σας: Εγχειρίδιο Νηπιακού Τμήματος (Behold Your Little Ones: Nursery Manual) (37108)

ΗΛΙΚΙΕΣ 3–11 ΕΤΏΝ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ)
Σχεδιάγραμμα του 2012 για την Περίοδο ανταλλαγής: Κάνε το σωστό (08710)

ΗΛΙΚΙΑ 3 ΕΤΏΝ
Προκαταρκτική 1: Είμαι Θεού παιδί (34969)

ΗΛΙΚΙΕΣ 4–7 ΕΤΏΝ
Προκαταρκτική 2: Κάνε το σωστό (34484)

ΗΛΙΚΙΕΣ 8–11 ΕΤΏΝ
Προκαταρκτική 4: Το Βιβλίο του Μόρμον (34594)

Άλλες πηγές για όλες τις τάξεις περιλαμβάνουν τα περιοδικά της Εκκλησίας, αναγνώστες εικονογραφη-
μένων γραφών, το Bιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο (06048 090), το Ύμνοι και παιδικά τραγούδια (35395) και 
το Visual Aids Cutouts (ατομικά σύνολα 1–10).

Σχολείο Κυριακής ΗΛΙΚΙΕΣ 12–18 ΕΤΏΝ
Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683)

ΕΝΗΛΙΚΟΙ
Το Βιβλίο του Μόρμον: Εγχειρίδιο διδαχών του ευαγγελίου για το δάσκαλο (35683)

ΕΝΗΛΙΚΟΙ
Η νέα έκδοση (06195) από το Αρχές του Ευαγγελίου. Εάν το βιβλίο αυτό δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη έκδοση από το Αρχές του Ευαγγελίου (31110). Εάν κανένα από 
αυτά τα βιβλία δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Θεμελιώδη του ευαγγελίου (Gospel 
Fundamentals) (31129). Αυτή η τάξη είναι για ερευνητές, νέα μέλη, μέλη που ενεργοποιούνται εκ νέου 
και άλλους που χρειάζονται βασική διδασκαλία του ευαγγελίου. Ο δάσκαλος επιλέγει τη σειρά των 
μαθημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μελών της τάξης.

Προαιρετικά μαθήματα Εγχειρίδια και υλικό πηγών

Διδασκαλία του 
 ευαγγελίου

Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση (Teaching, No Greater Call) (36123), σελίδες 185–239 (12 εβδομάδες). 
Εάν αυτό το βιβλίο δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το Οδηγός διδασκαλίας (34595), σελίδες 21–22 
(8 εβδομάδες).

Γάμος και οικογενειακές 
σχέσεις

Εγχειρίδιο δασκάλου: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (35865)
Οδηγός μελέτης συμμετέχοντος: Γάμος και οικογενειακές σχέσεις (36357)
(16 εβδομάδες)

Όλο το υλικό σε αυτό το διάγραμμα δεν έχει μεταφρασθεί ούτε είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες που χρησιμοποιούν το βασικό 
πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε αυτό το υλικό όπου είναι διαθέσιμο.

Βασικό Πρόγραμμα μαθημάτων Κυριακής του 2012
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Το διδακτικό έτος αρχίζει παγκοσμίως την 1η Ιανουαρίου. 
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες για να οργανώσετε 
απαρτίες ιεροσύνης και τάξεις Κυριακής.

Μελχισεδική Ιεροσύνη και  
Ανακουφιστική Εταιρεία
(Βλέπε Εγχειρίδιο 2: Χορηγώντας στην Εκκλησία (Handbook 2: 
Administering the Church)	[2010],	7.8.1,	9.4.1)

Τις	 περισσότερες	 Κυριακές,	 οι	 αδελφοί	 της	 Μελχισεδικής	
Ιεροσύνης και οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας 
συγκεντρώνονται	ξεχωριστά,	αλλά	μελετούν	τα	ίδια	θέματα	
και χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό 

ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  Η	 απαρτία	 πρεσβυτέρων,	 η	 ομάδα	
αρχιερέων και οι ηγέτιδες της Ανακουφιστικής Εταιρείας 
σχεδιάζουν	αυτήν	τη	συγκέντρωση	για	τη	δική	τους	οργά-
νωση και μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό πηγών για 
την	πρώτη	Κυριακή,	καταγεγραμμένο	στις	σελίδες 2	και	4.

Ένα μέλος τής προεδρίας απαρτίας πρεσβυτέρων ή της 
ομάδας ηγεσίας αρχιερέων διδάσκει την πρώτη Κυριακή  
Οι ηγέτες της Μελχισεδικής Ιεροσύνης χρησιμοποιούν αυτή 
τη συγκέντρωση για να διδάξουν τις διδαχές του ευαγγε-
λίου και να βοηθήσουν τους αδελφούς να ασχοληθούν 
ενεργά με τα καθήκοντά τους της ιεροσύνης  Οι ηγέτες 
απαρτίας	 και	 ομάδος,	 επιζητούν	 την	 καθοδήγηση	 του	
Πνεύματος	καθώς	προσδιορίζουν	θέματα	προς	διδασκα-
λία  Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν οικογενειακή 
διδασκαλία,	 τέλεση	 διατάξεων	 και	 ευλογιών	 ιεροσύνης,	
ενδυνάμωση	 γάμων	 και	 οικογενειών,	 υπηρέτηση,	 ιεραπο-
στολικό	 έργο,	 διατήρηση	 μεταστραφέντων,	 δραστηριο-
ποίηση,	πνευματική	και	υλική	ευημερία	και	έργο	ναού	και	
οικογενειακής ιστορίας  Οι ηγέτες απαρτίας και ομάδας 
μπορούν,	επίσης,	να	χρησιμοποιήσουν	αυτό	το	χρόνο	για	
να	βοηθήσουν	άλλους,	να	δώσουν	αναθέσεις	και	να	ζητή-
σουν αναφορές από παλιές αναθέσεις 

Ένα μέλος της προεδρίας τομέα Ανακουφιστικής Εται-
ρείας διδάσκει την πρώτη Κυριακή  Οι ηγέτιδες της Ανα-
κουφιστικής Εταιρείας χρησιμοποιούν αυτή τη συγκέν-
τρωση για να διδάξουν τις διδαχές του ευαγγελίου και να 
βοηθήσουν τις αδελφές να ασχοληθούν ενεργά με το έργο 
της Ανακουφιστικής Εταιρείας  Τα μέλη της προεδρίας 
της	Ανακουφιστικής	Εταιρείας	επιζητούν	την	καθοδήγηση	
του	Πνεύματος	καθώς	προσδιορίζουν	θέματα	προς	διδα-
σκαλία  Τα θέματα μπορεί να περιλαμβάνουν ρόλους και 
ευθύνες	 γυναικών	 στο	 ευαγγέλιο,	 ενδυνάμωση	 γάμων	 και	
οικογενειών,	 οικογενειακή	 διδασκαλία,	 υπηρέτηση,	 ιερα-
ποστολικό	 έργο,	 συγκράτηση	 μεταστραφέντων,	 δραστη-
ριοποίηση,	πνευματική	και	υλική	ευημερία,	έργο	ναού	και	
οικογενειακής ιστορία και την ιστορία και τους σκοπούς 
της	Ανακουφιστικής	Εταιρείας.	Μπορούν,	επίσης,	να	αφή-
σουν χρόνο στις αδελφές να δώσουν τη μαρτυρία τους 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  Οι αδελφοί της Μελχισεδι-
κής Ιεροσύνης και οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας 

διδάσκονται από το βιβλίο Διδασκαλίες των Προέδρων της 
Εκκλησίας: Τζωρτζ Άλμπερτ Σμιθ. Τα μαθήματα μπορούν 
να διδάσκονται από τους ηγέτες ή από τους δασκάλους 
απαρτίας ή ομάδας ή τις δασκάλες της Ανακουφιστικής 
Εταιρείας.	Γενικώς,	τα	μαθήματα	διδάσκονται	με	τη	σειρά	
που	παρουσιάζονται	στο	εγχειρίδιο.

Η	απαρτία	Πρεσβυτέρων,	η	ομάδα	αρχιερέων	και	οι	ηγέτι-
δες	της	Ανακουφιστικής	Εταιρείας	φροντίζουν	ώστε	όλα	τα	
μέλη ηλικίας 18 ετών και άνω να λάβουν ένα αντίτυπο του 
βιβλίου Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζωρτζ 
Άλμπερτ Σμιθ για	την	προσωπική	μελέτη	τους,	ασχέτως	αν	
είναι εις θέσιν να παρευρεθούν στις συγκεντρώσεις τους  
Οι ηγέτες παροτρύνουν εκείνους που παρευρίσκονται να 
φέρουν	τα	αντίτυπα	του	βιβλίου	και,	όπου	είναι	δυνατόν,	
τα προσωπικά αντίτυπά τους των γραφών 

Αν οι συνελεύσεις πασσάλου ή άλλες συγκεντρώσεις απο-
κλείουν	 τη	διδασκαλία	 ενός	από	αυτά	 τα	μαθήματα,	οι	
πρόεδροι	 πασσάλου	 και	 οι	 επίσκοποι	 αποφασίζουν	 αν	
πρέπει να διδαχθεί κάποια άλλη Κυριακή 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ—ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ 
Τα μαθήματα διδάσκονται από ομιλίες στο πιο πρόσφατο 
τεύχος του Ensign ή της Λιαχόνα. Οι ομιλίες αυτές είναι 
επίσης	διαθέσιμες	στο	Διαδίκτυο	(σε	πολλές	γλώσσες),	στο	
conference  lds  org  Τα μαθήματα μπορούν να διδάσκο-
νται από τους ηγέτες ή από τους δασκάλους απαρτίας ή 
ομάδας ή τις δασκάλες της Ανακουφιστικής Εταιρείας  Ο 
πρόεδρος πασσάλου ή ο επίσκοπος επιλέγει τις ομιλίες  Τα 
τεύχη των περιοδικών για τη συνέλευση περιέχουν επιπλέον 
οδηγίες 

ΠΕΜΠΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ)  Ο επί-
σκοπος	προσδιορίζει	το	θέμα	που	θα	διδαχθεί,	το	δάσκαλο	
(συνήθως ένα μέλος του τομέα ή του πασσάλου) και το εάν 
οι αδελφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας και οι φέροντες τη 
Μελχισεδική	Ιεροσύνη	θα	συγκεντρώνονται	χωριστά	ή	μαζί.	

Ααρωνική Ιεροσύνη και Νέες Γυναίκες
(Βλέπε Εγχειρίδιο 2,	8.11,	10.6)

Οι απαρτίες της Ααρωνικής Ιεροσύνης συγκεντρώνονται 
κανονικά ξεχωριστά για συγκεντρώσεις απαρτίας και για 
διδασκαλία	 την	 Κυριακή.	 Εντούτοις,	 μπορούν	 να	 είναι	
μαζί,	 όταν	 λίγοι	 νέοι	 άνδρες	 της	 Ααρωνικής	 Ιεροσύνης–	
ζουν	στη	μονάδα.	Οι	ίδιες	κατευθυντήριες	οδηγίες	ισχύουν	
για τα μαθήματα των Νέων Γυναικών  Οι νέοι άνδρες της 
Ααρωνικής Ιεροσύνης και οι νέες γυναίκες μπορούν να 
συγκεντρώνονται	 περιστασιακά	 μαζί	 για	 τα	 μαθήματα	
Κυριακής υπό την διεύθυνση του επισκόπου 

Οι νέοι άνδρες της Ααρωνικής Ιεροσύνης και οι νέες γυναί-
κες διδάσκονται από τα εγχειρίδια που αναφέρονται στις 
σελίδες 2	και	4.	Οι	ηγέτες	μπορούν	να	προσκαλέσουν	τους	
νέους να τους βοηθήσουν να διδάξουν τμήματα των μαθη-
μάτων 

Απαρτίες και ταξείς Κυρίακης
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Προκαταρκτική
(Βλέπε Εγχειρίδιο 2, 11 4  )

Οι ηγέτες θα πρέπει να κατατάσσουν τα παιδιά στις 
τάξεις της Προκαταρκτικής σύμφωνα με την ηλικία τους 
την	1η	Ιανουαρίου.	Αν	υπάρχει	επαρκής	αριθμός	παιδιών,	
θα πρέπει να οργανωθεί μία ξεχωριστή τάξη για κάθε 
ηλικιακή ομάδα  Εκεί όπου οι τάξεις ή οι δάσκαλοι είναι 
περιορισμένου	αριθμού,	παιδιά	διαφορετικής	ηλικίας	μπο-
ρούν	να	συγκεντρωθούν	μαζί.

Όπου	είναι	δυνατό,	θα	πρέπει	να	παρέχεται	ένα	νηπιακό	
τμήμα για παιδιά όταν κλείνουν τους 18 μήνες ηλικίας  Η 
εγγραφή των παιδιών σε αυτήν την τάξη είναι επιλογή των 
γονέων.	Παιδιά	που	είναι	2	ετών	την	1η	Ιανουαρίου,	συνεχί-
ζουν	στην	τάξη	του	νηπιακού	τμήματος	μέχρι	το	τέλος	του	
2012  Παιδιά που είναι 3 ετών την 1η Ιανουαρίου παρα-
κολουθούν την τάξη Ηλιαχτίδες ή τη μικρότερη τάξη που 
είναι ενωμένη 

Τα παιδιά διδάσκονται από τα εγχειρίδια που υποδεικνύο-
νται στα διαγράμματα στις σελίδες 2 και 5 

Όπου	ενδείκνυται,	τα	μικρότερα	παιδιά	συμμετέχουν	στην	
περίοδο	ανταλλαγής	της	Προκαταρκτικής,	 ενώ	τα	μεγα-
λύτερα παιδιά παρακολουθούν την τάξη  Μέχρι το μέσον 
στην	 Προκαταρκτική,	 οι	 δυο	 ομάδες	 αλλάζουν	 θέσεις.	
Όπου	ο	αριθμός	είναι	μικρός,	οι	δύο	ομάδες	μπορούν	να	
συγκεντρώνονται	μαζί.	Αν	οι	δύο	ομάδες	συγκεντρώνονται	
ξεχωριστά,	 η	 περίοδος	 ανταλλαγής	 για	 τα	 μεγαλύτερα	
παιδιά θα πρέπει να διεξάγεται την ίδια ώρα με την τάξη 
της Ααρωνικής Ιεροσύνης και των Νέων Γυναικών 

Παιδιά που κλείνουν τα 12 έτη κατά τη διάρκεια του 
χρόνου,	 αρχίζουν	 να	 παρευρίσκονται	 στη	 συγκέντρωση	
απαρτίας της Ααρωνικής Ιεροσύνης ή την τάξη των Νέων 
Γυναικών κατά τη διάρκεια της περιόδου ανταλλαγής 
της Προκαταρκτικής  Κατά τη διάρκεια της τάξης της 
Προκαταρκτικής,	 τα	 νέα	 12χρονα	παιδιά	 εξακολουθούν	
κανονικά να παρευρίσκονται στην τάξη τους της Προκα-
ταρκτικής	έως	τον	επόμενο	Ιανουάριο.	Ωστόσο,	ο	επίσκο-
πος και άλλοι ηγέτες τομέα μπορούν να συνέρχονται σε 
συμβούλιο για να αποφασίσουν εάν αυτά τα 12χρονα θα 
ωφεληθούν περισσότερο παρευρισκόμενα στο μάθημα του 
Σχολείου Κυριακής για 12χρονα και 13χρονα παιδιά  Για 
τη	λήψη	αυτής	της	απόφασης,	οι	ηγέτες	λαμβάνουν	υπόψη	
τις ανάγκες των παιδιών και τις εποχές κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς όπου κάποια παιδιά θα φθάσουν στην ηλικία 
των 12 ετών  Η απόφασή τους ισχύει για όλα τα παιδιά που 
κλείνουν τα 12 κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

Σχολείο Κυριακής
(Βλέπε Εγχειρίδιο 2,	12.4,	)

Το Σχολείο Κυριακής είναι για μέλη 12 ετών και άνω κατά 
την 1η Ιανουαρίου  Παιδιά τα οποία κλείνουν τα 12 κατά 
τη	διάρκεια	της	χρονιάς,	είτε	παραμένουν	στην	τάξη	τους	
Προκαταρκτικής	κατά	το	Σχολείο	Κυριακής	είτε	αρχίζουν	
να	 παρευρίσκονται	 σε	 τάξη	 για	 12χρονα	 και	 13χρονα,	

όπως	αποφασίζεται	από	τον	επίσκοπο	στο	συμβούλιο	με	
άλλους ηγέτες τομέα 

Αν	υπάρχει	αρκετός	αριθμός	νέων,	μπορούν	να	οργανω-
θούν ξεχωριστές τάξεις για κάθε ηλικιακή ομάδα  Εκεί 
όπου υπάρχουν λίγοι νέοι ή ο αριθμός των αιθουσών ή των 
διδασκάλων	 είναι	 περιορισμένος,	 νέοι	 διαφορετικής	 ηλι-
κίας	μπορούν	να	συγκεντρωθούν	μαζί.	Κάθε	 τομέας	που	
έχει	αρκετούς	νέους	ανύπανδρους	ενηλίκους,	μπορεί	να	έχει	
μια ξεχωριστή τάξη για αυτούς κατά το Σχολείο Κυριακής  

Τα μαθήματα του Σχολείου Κυριακής και οι πηγές για τη 
διδασκαλία	τους	υποδεικνύονται	στα	διαγράμματα,	στις	
σελίδες 3	και	5.

Προαιρετικά μαθήματα
Για	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 τα	 προαιρετικά	 μαθήματα,	
βλέπε	τα	διαγράμματα	στις	σελίδες 3	και	5.	Αυτά	τα	μαθή-
ματα	γίνονται	όπως	χρειάζεται	υπό	τη	διεύθυνση	της	επι-
σκοπικής ηγεσίας  Γίνονται σε ώρες που εξυπηρετούν τους 
συμμετέχοντες,	συμπεριλαμβανομένης	της	ώρας	του	Σχο-
λείου Κυριακής 

Μέλη με αναπηρίες
Οι	 ηγέτες	 θα	 πρέπει	 να	 διασφαλίζουν	 ώστε	 τα	 μέλη	 τα	
οποία	 έχουν	αναπηρίες	 να	 γνωρίζουν	 το	 υλικό	 του	προ-
γράμματος μαθημάτων της Εκκλησίας που έχει προσαρ-
μοσθεί στις ανάγκες τους  Για πληροφορίες σχετικά με 
αυτό	το	υλικό,	επικοινωνήστε	με	το	κέντρο	διανομής	που	
εξυπηρετεί τη μονάδα σας ή πηγαίνετε στο store  lds  org  
Χρήσιμες	 πληροφορίες	 μπορείτε,	 επίσης,	 να	 βρείτε	 στο	
disabilities  lds  org 

Βελτίωση μάθησης και διδασκαλίας
(Βλέπε Εγχειρίδιο 2,	5.5,	12.5)	

Οι ηγέτες της ιεροσύνης και των βοηθητικών οργανώσεων 
είναι υπεύθυνοι για τις προσπάθειες που καταβάλλουν ως 
προς τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας στις οργα-
νώσεις	τους.	Προσανατολίζουν	νέους	δασκάλους	και	παρέ-
χουν συνεχή διδασκαλία και στήριξη  Τα μέλη της προε-
δρίας τομέα Σχολείου Κυριακής υπηρετούν ως ειδικοί στην 
προσπάθεια του τομέα για τη βελτίωση της μάθησης και της 
διδασκαλίας  Κατόπιν προσκλήσεως από την επισκοπική 
ηγεσία ή από ηγέτες της ιεροσύνης και βοηθητικών οργα-
νώσεων,	 προσφέρουν	 συμβουλή,	 εκπαίδευση	 και	 στήριξη.	
Βοηθούν	 τους	 ηγέτες	 να	 προσανατολίζουν	 νεοκληθέντες	
δασκάλους και να βελτιώνουν τη μάθηση και διδασκαλία 
του ευαγγελίου στις οργανώσεις τους  Τα μέλη των συμβου-
λίων τομέα συνέρχονται τακτικά σε συμβούλιο για τη βελ-
τίωση της μάθησης και της διδασκαλίας του ευαγγελίου 

Το Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση (Teaching, No Greater 
Call) (36123) είναι η πηγή για τη βελτίωση του δασκάλου 
Σε	 περιοχές	 όπου	 δεν	 είναι	 διαθέσιμο	αυτό	 το	 βιβλίο,	 οι	
μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Οδηγός διδασκα-
λίας	(34595).

Απαρτίες και τάξεις Κυριακής
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Ο επίσκοπος και οι ηγέτες τομέα θα πρέπει να δια-

σφαλίσουν ότι όλα τα μέλη είναι εξοικειωμένα και έχουν 
πρόσβαση στο ακόλουθο υλικό καθώς διατίθεται στην 
κατάλληλη γλώσσα:

Γραφές

Περιοδικά της Εκκλησίας

Ύμνοι (31243)

Η οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλο τον 
κόσμο (35602)

Ο Ζωντανός Χριστός: Η μαρτυρία των Αποστόλων 
(36299)

Οικογενειακός οδηγός (31180)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Βιβλίο, Τέχνη στο Ευαγγέλιο	(06048	090)

Η κληρονομιά μας: Μια σύντομη ιστορία της Εκκλη-
σίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων 
Ημερών	(1996),	54–56

Για την ενδυνάμωση των νέων

Αληθινοί στην πίστη (36863)

Ιδέστε τα μικρά σας: Εγχειρίδιο Νηπιακού Τμήματος 
(Behold Your Little Ones: Nursery Manual) (37108)

Ιστορίες από τις γραφές (Scripture Stories) DVD 
(06598)

Η αρετή ας στολίζει τις σκέψεις σου (Let Virtue 
Garnish Thy Thoughts) [αφορά στο πρόβλημα 
της πορνογραφίας]	(00460)

Προετοιμάστε καθετί χρήσιμο: Οικονομικά οικογέ-
νειας (All Is Safely Gathered In: Family Finances) 
(04007)

Προετοιμάστε καθετί χρήσιμο: Αποθήκευση τροφί-
μων στο σπίτι για την οικογένεια (04008)
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Υλίκό για το ςπίτί

Πολλές από τις πηγές που καταγράφονται πιο 
πάνω είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο lds .org/ 
manuals. Για να παραλάβετε τυπωμένα αντίτυπα, 
πηγαίνετε στο store .lds .org ή επικοινωνήστε με το 
τμήμα διανομής που εξυπηρετεί τη μονάδα σας.




