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Szervezet Kézikönyvek és forrásanyagok

Melkisédeki papság 
és Segítőegylet

1. VASÁRNAP
A témákat az elderek kvóruma, a főpapok csoportja és a Segítőegylet vezetői határozzák meg; lehetséges forrásanyagok többek között: 
szentírások, 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása (08702 135), Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet története és munkássága 
(06500 135), világméretű vezetőképzési anyagok, Családi kalauz (31180 135), és más, az egyház által jóváhagyott forrásanyagok.

2. ÉS 3. VASÁRNAP
Az egyház elnökeinek tanításai: Ezra Taft Benson (08860 135)
Ha ez a könyv az adott nyelven nem áll rendelkezésre, használják A papság kötelességei és áldásai, A rész (31111 135) vagy Az utolsó 
napi szent nő, A rész (31113 135) című kézikönyveket.

4. VASÁRNAP
Tanítások napjainkra: beszédek az Ensign vagy a Liahóna legutóbbi általános konferenciai számából
Ha ezek a folyóiratok az adott nyelven nem állnak rendelkezésre, akkor helyettük használják az Első elnökségi üzeneteket és a Látoga-
tótanítói üzeneteket.

5. VASÁRNAP
A témákat a püspökség vagy a gyülekezeti elnökség határozza meg (lásd az „1. vasárnap” alatt felsorolt lehetséges forrásanyagokat)

Ároni papság és 
Fiatal Nők

Jöjj, kövess engem!: tanulási forrásanyagok fiataloknak, elérhető online az lds. org/ youth/ learn címen.
Amennyiben ezek a forrásanyagok még nem érhetők el az adott nyelven, akkor használják a következőket:
1., 4. ÉS 5. VASÁRNAP
Ároni papság 1. kézikönyv (34820 135) vagy Fiatal Nők 1. kézikönyv (34823 135). Ha ezek a kézikönyvek az adott nyelven nem állnak 
rendelkezésre, használják A papság kötelességei és áldásai, B rész (31112 135) vagy Az utolsó napi szent nő, B rész (31114 135) 
című kézikönyveket.
2. ÉS 3. VASÁRNAP
A papság kötelességei és áldásai, A rész (31111 135) vagy Az utolsó napi szent nő, A rész (31113 135)
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Az alábbi listában a 2015. évi vasárnapi tananyagokat soroltuk fel, köztük azokat is, melyek még nem állnak rendelkezésre minden nyelven. Az egyház-
községeknek és a gyülekezeteknek már rendelkezniük kell az alább felsorolt anyagok zömével. A 2015. évben megjelenő új anyagokat külön kiemeltük.

Utasítások a 2015. 
évi tananyaghoz

https://www.lds.org/youth/learn?lang=hun
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Elemi BÖLCSŐDE (18 HÓNAP ÉS 2 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEK)
Nézzétek kicsinyeiteket!: Bölcsődei kézikönyv (37108 135)

KÖZÖS FOGLALKOZÁS (3-11 ÉVES GYERMEKEK)
A közös foglalkozás 2015-ös vázlata: Tudom, hogy Szabadítóm él (13483 135)

NAPSUGÁR OSZTÁLY (3 ÉVES GYERMEKEK)
Elemi 1: Isten gyermeke vagyok (34969 135)

VAJ OSZTÁLYOK (4-7 ÉVES GYERMEKEK)
Elemi 3: Válaszd a jót „B” rész (34499 135)

BÁTRAK (8-11 ÉVES GYERMEKEK)
Elemi 7: Újszövetség (34604 135)

Vasárnapi Iskola FIATALOK (12–18 ÉVESEK)
Jöjj, kövess engem!: tanulási forrásanyagok fiataloknak, elérhető online az lds. org/ youth/ learn címen.
Ha ezek a tananyagok nem állnak rendelkezésre az adott nyelven, használják az  Újszövetség – Evangéliumi tanok tanári kézikönyvét 
(3568 135) és az Újszövetség – Tanulók tanulmányi kalauzát (35682 135).

FELNŐTTEK
Újszövetség – Evangéliumi tanok tanári kézikönyve (35681 135), valamint Újszövetség – Tanulók tanulmányi kalauza (35682 135)
Az evangélium tantételei új kiadás (06195 135), tanfolyam az érdeklődők, az új egyháztagok és az aktivitásba visszatérő egyháztagok 
számára
Amennyiben Az evangélium tantételei új kiadása nem elérhető, használják a korábbi kiadást (31110 135); ha egyik sem érhető el, 
használják a Gospel Fundamentals (31129) című tankönyvet.

Fakultatív 
tanfolyamok (ha 
a kézikönyvek 
rendelkezésre 
állnak)

Kézikönyvek és forrásanyagok

Házasság és családi 
kapcsolatok

Házasság és családi kapcsolatok – Oktatói segédkönyv (35865 135) és Házasság és családi kapcsolatok – Résztvevők tanulmányi 
kalauza (36357 135)

Az evangélium 
tanítása

Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135), 185–239. oldal
Ha ez a kézikönyv nem áll rendelkezésre, használják a Tanítási kalauz című könyvet (34595 135).

Templomi és csa-
ládtörténeti munka

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804) és Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795)

Templomi 
felkészülés

Felruházva a magasságból: Templomi előkészítő szeminárium tanári kézikönyv (36854 135) és Felkészülés a szent templomba való 
belépésre (36793 135)
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A vasárnapi tananyaggal, illetve a kvórumok és osztályok megszervezésével kapcsolatos információk megtalálhatók a 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása című 
kiadvány következő részeiben: 7.8.1 (Melkisédeki papság); 9.4.1 (Segítőegylet); 8.11 (Ároni papság); 10.6 (Fiatal Nők); 11.4 (Elemi); 12.4 (Vasárnapi Iskola).
Az evangéliumi tanulás és tanítás fejlesztésével kapcsolatos információk megtalálhatók a 2. kézikönyv: Az egyház igazgatása című kiadvány 5.5 és 12.5 részeiben.
Az anyagok audio formátumban, Braille-írással, nagyobb betűszedéssel nyomtatott vagy feliratozott változata megrendelhető a store. lds. org honlapon a 
 Materials for Those with Disabilities opció alatt.

https://www.lds.org/youth/learn?lang=hun
http://store.lds.org

