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Utasítások a 2011. 
évı tananyaghoz   

Ez az útmutató a 2011. év során a vasárnapi iskolai 
osztályokban használandó tananyagok listáját, a vasárnapi 
kvórumok és osztályok megszervezésére vonatkozó 
utasításokat, valamint az otthonokban használható 
egyházi anyagok listáját tartalmazza. 
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 Szétosztás
   CÖVEK:   A cövekelnökök szükség szerint osszanak ki 
példányokat a cövek vezetőinek.

   EGYHÁZKÖZSÉG:  A püspökök és gyülekezeti elnö-
kök osszanak ki példányokat a püspökség tagjainak, 
az írnokoknak, a melkisédeki papság vezetőinek, a 
segédszervezeti elnökségeknek, valamint szükség sze-
rint a többi egyházközségi vezetőnek.

  A cövek– és egyházközségi tanácsok minden évben 
nézzék át ezt a kiadványt. 
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Általános tananyag 2011
Olyan helyeken használják, ahol az egyház már kellően erős

Szervezet Kézikönyvek és forrásanyagok

Melkisédeki papság 
és  Segítőegylet

1. vasárnap
Szentírások; Egyházi folyóiratok; Papsági és segédszervezeti vezetők kalauza 
(31178 135); Világméretű vezetőképző gyűlés füzetek; Családi kalauz (31180 135) 
és más jóváhagyott egyházi forrásanyagok

2. és 3. vasárnap
Az evangélium tantételei, új kiadás (06195 135); folytatva 2010-ből. Ez a kézikönyv 
átmenetileg helyettesíti az Egyház elnökeinek tanításai könyveket. A leckéket a kézi-
könyvben leírt sorrendben kell tanítani.

4. vasárnap
Tanítások napjainkra: általános konferenciai beszédek; lásd 2. oldal

5. vasárnap
A püspökség által meghatározott témák az egyház által jóváhagyott 
 forrásanyagokból merítve

Ároni papság és  
Fiatal Nők

Ároni papság 3. kézikönyv (34822 135) és az Ároni papság forráskalauz 2011 
(08659 135)
Fiatal Nők 3. kézikönyv (34825 135) és a Fiatal Nők forráskalauz 2011 
(08660 135)

További források lehetnek: szentírások; egyházi folyóiratok; Az Isten iránti kötelességem 
teljesítése: Ároni papságviselők részére (06746 135); Fiatal Nők Személyes fejlődés 
(36035 135); A fiatalság erősségéért (36550 135); és Hűek a hithez (36863 135).

Elemi 18 hónapos kortól 2 éves korig (bölcsőde)
Nézzétek kicsinyeiteket!: Bölcsődei kézikönyv (37108 135)

3–11 évesek (közös foglalkozás)
A közös foglalkozás 2011-es vázlata: Tudom, hogy a szentírások igazak (08635 135)

3 évesek (napsugár osztály)
Elemi 1: Az Úr gyermeke vagyok (34969 135)

4–7 évesek (vaJ 4, 5, 6 és 7 osztályok)
Elemi 3: Válaszd a jót „B” rész (34499 135)

8–11 évesek (bátrak 8, 9, 10 és 11 osztályok)
Elemi 7: Újszövetség (34604 135)

További források lehetnek az egyházi folyóiratok, képes szentírás-olvasókönyvek, 
Evangéliumi művészeti könyv (06048 135), Gyermekek énekeskönyve (35395 135), 
valamint a Visual Aids Cutouts (elemis szemléltetőeszközök) (különálló csomagok 1–10.).

Új
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Szervezet Kézikönyvek és forrásanyagok

Vasárnapi Iskola 12–13 évesek
Az egyház elnökei Tanári kézikönyv (31382 135)

14–18 évesek
Újszövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyve (35681 135)
Újszövetség Tanulók tanulmányi kalauza (35682 135)

felnőttek
Újszövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyve (35681 135)
Újszövetség Tanulók tanulmányi kalauza (35682 135)

felnőttek
Az evangélium tantételei, új kiadás (06195 135). Ezt a kurzust az érdeklődők, az új 
egyháztagok, az aktivitásba visszatérő egyháztagok, valamint azok számára tartják, 
akiknek alapvető evangéliumi oktatásra van szükségük. Az osztály tagjainak szük-
ségletei szerint az oktató választja meg a leckék sorrendjét.

Választható 
 tanfolyamok

Kézikönyvek és forrásanyagok

Az evangélium tanítása Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135), 185–239. oldal
(12 hét)

Házasság és családi 
 kapcsolatok

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

Templomi és 
 családtörténeti munka

Tanárok útmutatója a templomi és családtörténeti munkához (35804 135)
Egyháztagok útmutatója a templomi és családtörténeti munkához (36795 135)

Templomi felkészülés Felruházva a magasságból: Templomi előkészítő szeminárium – Tanári kézikönyv 
(36854 135)
Felkészülés a szent templomba való belépésre (36793 135)
(7 hét)

A táblázatban szereplő anyagok közül nem mindegyiket fordították le azokra a nyelvekre, ahol az általános 
tananyagot használják. Kérjük, akkor használják ezeket az anyagokat, amikor már elérhetők. Az anyagok 
hozzáférhetőségével kapcsolatos kérdéseikkel keressék meg az elosztóközpontot.
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Szervezet Kézikönyvek és forrásanyagok

Melkisédeki papság 
és  Segítőegylet

1. vasárnap
Szentírások; Egyházi folyóiratok; Papsági és segédszervezeti vezetők kalauza 
(31178 135); Családi kalauz (31180 135) és más jóváhagyott egyházi források

2. és 3. vasárnap
Az evangélium tantételei, új kiadás (06195 135); folytatva 2010-ből. Amennyiben ez 
a könyv nem elérhető, az Evangélium tatntételei (31110 135) korábbi kiadását is hasz-
nálhatják. Ha egyik könyv sem elérhető, akkor használhatják a Gospel Fundamentals 
(31129) című könyvet. A leckéket a könyvben leírt sorrendben kell tanítani.

4. vasárnap
A Tanítások napjainkra leckéit az  Ensign vagy a Liahóna legutóbbi általános kon-
ferenciai számában található beszédekből kell tanítani (lásd e kiadvány 6. oldalát 
a beszédek kiválasztásával kapcsolatos irányelvekért). Ha ezek a folyóiratok nem 
állnak rendelkezésre az adott nyelven, akkor helyettük az Első elnökségi üzenetek és 
Látogatótanítói üzenetek használhatók.

5. vasárnap
A gyülekezeti elnökség által meghatározott témák az egyház által jóváhagyott 
forrásokból merítve

Ároni papság és  
Fiatal Nők

1., 4. és 5. vasárnap
Ároni papság 1. kézikönyv (34820 135) vagy Fiatal Nők 1. kézikönyv (34823 135). 
A leckéket sorrendben, két éven keresztül kell tanítani, majd pedig megismételni. Ha az 
Ároni papság 1. kézikönyv és a Fiatal Nők 1. kézikönyv nem elérhetők, akkor használ-
ják A papság kötelességei és áldásai, illetve Az utolsó napi szent nő kézikönyveket az 
1., 4. és 5. vasárnapon.

2. és 3. vasárnap
A papság kötelességei és áldásai, B rész (31112 135) vagy Az utolsó napi szent 
nő, B rész (31114 135)

További források lehetnek: szentírások; egyházi folyóiratok; Az Isten iránti kötelességem 
teljesítése: Ároni papságviselők részére (06746 135); Fiatal Nők Személyes fejlődés 
(36035 135); A fiatalság erősségéért (36550 135); és Hűek a hithez (36863 135).

Alaptananyag 2011
Azokban az egységekben használják, melyekbe kevesebb egyháztag jár,  
vagy ahol az általános tananyag nem elérhető
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Szervezet Kézikönyvek és forrásanyagok

Elemi 18 hónapos kortól 2 éves korig (bölcsőde)
Nézzétek kicsinyeiteket!: Bölcsődei kézikönyv (37108 135)

3–11 évesek (közös foglalkozás)
A közös foglalkozás 2011-es vázlata: Tudom, hogy a szentírások igazak (08635 135)

3 évesek
Elemi 1: Az Úr gyermeke vagyok (34969 135)

4–7 évesek
Elemi 3: Válaszd a jót „B” rész (34499 135)

8–11 évesek
Elemi 7: Újszövetség (34604 135)

További források lehetnek: egyházi folyóiratok, képes szentírás-olvasókönyvek, Evangé-
liumi művészeti könyv (06048 135), Gyermekek énekeskönyve (35395 135), vala-
mint a Visual Aids Cutouts (elemis szemléltetőeszközök) (különálló csomagok 1–10.).

Vasárnapi Iskola 12–18 évesek
Újszövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyve (35681 135)

felnőttek
Újszövetség Evangéliumi tanok tanári kézikönyve (35681 135)

felnőttek
Az evangélium tantételei, új kiadás (06195 135). Amennyiben ez a könyv nem áll 
rendelkezésre, használható az előző kiadású, Az evangélium tanításai (31110 135) 
című könyv. Ha egyik könyv sem elérhető, akkor használhatják a Gospel Fundamentals 
(31129) című könyvet. Ezt a kurzust az érdeklődők, az új egyháztagok, az aktivitásba 
visszatérő egyháztagok, valamint azok számára tartják, akiknek alapvető evangéliumi 
oktatásra van szükségük. Az osztály tagjainak szükségletei szerint az oktató választja 
meg a leckék sorrendjét.

Választható 
tanfolyamok

Kézikönyvek és forrásanyagok

Az evangélium tanítása Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135), 185–239. oldal (12 hét). Amennyiben 
ez a könyv nem elérhető, használják a Tanítási kalauz (34595 135) könyvet, 21–22. 
oldal (8 hét).

Házasság és családi 
kapcsolatok

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

Az ebben a táblázatban szereplő anyagok közül nem mindegyiket fordították le minden olyan nyelvre, ahol 
az alaptananyagot használják. Kérjük, akkor használják ezeket az anyagokat, amikor már elérhetők. Az 
anyagok hozzáférhetőségével kapcsolatos kérdéseikkel keressék meg az elosztóközpontot.

Új
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    A vasárnapi kvórumoknak és osztályoknak 
szóló utasítások
  A tanév világszerte január 1-jén kezdődik. A papsági 
kvórumokat és vasárnapi osztályokat az alábbi utasítá-
sokat követve szervezzék meg.

   Melkisédeki papság és Segítőegylet
  A legtöbb vasárnapon a melkisédeki papságot viselő fér-
fi testvérek és a segítőegyleti nőtestvérek külön gyűlést 
tartanak, de ugyanarról a témáról tanulnak, és ugyana-
zokat az anyagokat használják.

   ELSŐ VASÁRNAP.  Az elderek kvóruma, a főpapok cso-
portja és a segítőegyleti vezetők mindannyian megterve-
zik saját szervezetük gyűléseit, melyhez felhasználhatják 
a  2. , illetve a  4.  oldalon található, az első vasárnaphoz 
tartozó forrásanyagok listáját.

  Az első vasárnap az elderek kvóruma elnökségének vagy 
a főpapok csoportja vezetőségének egyik tagja tanít. A 
kvórum- és csoportvezetők ezt a gyűlést arra használják, 
hogy a férfi testvéreknek segítsenek tevékennyé válni 
papsági kötelességeik teljesítésében. A témák között sze-
repelhet a házitanítás, a papsági szertartások és áldások 
elvégzése, a házasságok és családok megerősítése, a szol-
gálat, a misszionáriusi munka, az aktivizálás, a lelki és fi zi-
kai jólét, valamint a templomi és családtörténeti munka. 
A kvórum- és csoportvezetők ezt az időt arra is használ-
hatják, hogy megtervezzék, miként segítenek másoknak, 
feladatokat adhatnak ki, valamint jelentéseket kérhetnek 
korábban kiadott feladatokkal kapcsolatban.

  Az első vasárnap az egyházközség segítőegyleti elnök-
ségének egyik tagja tanít. Ehhez szentírásokat és jóváha-
gyott egyházi anyagokat használ. A segítőegyleti vezetők 
ezt a gyűlést arra használják fel, hogy az evangélium tanait 
tanítsák, valamint segítsenek a nőtestvéreknek, hogy aktí-
van részt vegyenek a Segítőegylet munkájában. A témák 
között szerepelhet a nők evangéliumban betöltött szerepe 
és felelőssége, a házasságok és családok megerősítése, a 
látogatótanítás, a szolgálat, a misszionáriusi munka, az 
aktivizálás, a lelki és fi zikai jólét, valamint a templomi és 
családtörténeti munka. Arra is hagyhatnak időt, hogy a 
nőtestvérek megosszák egymással a bizonyságaikat.

   MÁSODIK ÉS HARMADIK VASÁRNAP.  A melkisédeki 
papságot viselő férfi testvérek és a segítőegyleti nőtest-
vérek az  Egyház elnökeinek tanításai  könyvek helyett 
átmenetileg  Az evangélium tantételei  című kézikönyvből 
tanulnak. A leckéket a vezetők, vagy pedig a kvórum-
ban, a csoportban, illetve a Segítőegyletben elválasztott 
tanítók adhatják le. A leckéket általában a kézikönyvben 
leírt sorrendben kell tanítani.

  Az elderek kvóruma, a főpapok csoportja, valamint a 
Segítőegylet vezetői gondoskodjanak arról, hogy a 18 
éves és annál idősebb egyháztagok rendelkeznek egy 
saját példánnyal  Az evangélium tantételei  című könyv új 
kiadásából. A vezetők ösztönözzék a résztvevőket, hogy 
az órákra hozzák magukkal a saját példányukat.

  Amennyiben cövekkonferenciák vagy egyéb gyűlések 
miatt elmarad egy tanítás, akkor a cövekelnökök és a 
püspökök eldöntik, hogy az meg legyen-e tartva egy 
másik vasárnapon.

   NEGYEDIK VASÁRNAP – TANÍTÁSOK NAPJAINKRA.  
A leckéket az   Ensign  vagy  Liahóna  legutóbbi általános 
konferenciai számában található beszédekből kell taní-
tani. Ezek a beszédek a  www.conference.lds.org  címen 
(több nyelven) is megtalálhatók. A leckéket a vezetők, 
vagy pedig a kvórumban, a csoportban, illetve a Segí-
tőegyletben elválasztott tanítók adhatják le. A cövek-
elnökök kiválaszthatják, mely beszédek kerüljenek 
felhasználásra, illetve ezzel a feladattal megbízhatják a 
püspököket is. A folyóirat konferenciai számai további 
tanításokat is tartalmaznak.

   ÖTÖDIK VASÁRNAP (HA VAN ILYEN).  Ennek a gyű-
lésnek a témáját – szem előtt tartva a helyi igényeket – a 
püspökség határozza meg. Ezen a vasárnapon az elde-
rek kvóruma és a főpapok csoportja külön-külön, vagy 
akár a Segítőegylettel összevontan is tarthat gyűlést.



7

    Ároni papság és Fiatal Nők
  Az ároni papság kvórumai normál esetben külön gyűl-
nek össze a vasárnapi kvórumgyűlésekre és tanításokra. 
Ha azonban csak kevés ároni papsági korban lévő fi ú 
van az egységben, akkor össze is vonhatják őket. Ugyan-
ezen irányelvek vonatkoznak a Fiatal Nőkre is. Az ároni 
papság kvórumába tartozó fi atal férfi ak és a fi atal nők 
a püspök irányítása alatt időnként együtt is tarthatják a 
vasárnapi óráikat.

  Az ároni papságba tartozó fi atal férfi akat és a fi atal nőket 
a  2. , illetve a  4.  oldalon felsorolt kézikönyvekből tanít-
ják. A vezetők felkérhetik a fi atalokat, hogy segítsenek 
egy-egy lecke tanításában.

    Elemi
  A vezetőknek aszerint kell beosztaniuk a gyermekeket 
az Elemi osztályaiba, hogy hány évesek január 1-jén. Ha 
van elegendő számú gyermek, akkor minden korcso-
portnak hozzanak létre külön osztályt. Ha csak korlá-
tozott számú osztályterem vagy tanító áll rendelkezésre, 
akkor össze is lehet vonni a különböző korosztályokat.

  Ahol lehetséges, biztosítsanak egy bölcsődei osztályt a 
gyermekek számára, amint elérik a 18 hónapos életkort. 
A szülők döntik el, hogy beíratják-e gyermekeiket ebbe az 
osztályba. Azok a gyermekek, akik január 1-jén kétévesek, 
a 2011. év végéig a bölcsődében maradnak. Azok a gyer-
mekek, akik január 1-jén háromévesek, a Napsugár 4 osz-
tályba vagy a legfi atalabb összevont osztályba tartoznak.

  A gyermekeket a  2. , illetve az  5.  oldalon lévő táblázatban 
felsorolt könyvekből tanítják.

  Ahol lehetséges, a fi atalabb gyermekek részt vesznek az 
Elemi közös foglalkozáson, míg az idősebbek az osztá-
lyukban tanulnak. Az Elemi félidejében pedig a két cso-
port helyet cserél. Ha kevés gyermek van, akkor a két 
csoport összevontan is tanulhat. Ha a két csoport külön 
gyűlik össze, akkor az idősebbek számára tartott közös 
foglalkozás essen egy időbe az ároni papság és a Fiatal 
Nők foglalkozásaival.

  Azok a gyermekek, akik év közben lesznek 12 évesek, 
januárig még az Elemibe járnak, a közös foglalkozás 
ideje alatt azonban már elkezdik az ároni papság és a 
Fiatal Nők gyűléseit látogatni.

    Vasárnapi Iskola
  A Vasárnapi Iskolát a január 1-jén 12 éves vagy annál 
idősebb egyháztagok számára szervezik. Azok a gyere-
kek, akik az év során töltik be a 12. életévüket, az Elemi-
ben maradnak a Vasárnapi Iskola idején.

  Ha van elegendő számú fi atal, akkor minden korcsoport-
nak létrehozhatnak külön osztályt. Ahol kevés fi atal van, 
vagy ahol csak korlátozott számú helyiség vagy tanító 
áll rendelkezésre, ott a különböző korú fi atalokat közös 
csoportba rendezhetik.

  A Vasárnapi Iskola kurzusait és a tanításukhoz szüksé-
ges forrásanyagokat a  3. , illetve az  5.  oldalon található 
táblázat mutatja be.

    Választható tanfolyamok
  A választható tanfolyamokkal kapcsolatos információkat 
lásd a  3. , illetve az  5.  oldalon lévő táblázatban. Ezeket 
szükség szerint tartják a püspökség irányításával. A részt-
vevők számára kényelmes időpontban kerül rájuk sor, 
beleértve a Vasárnapi Iskola ideje alatti időpontot is.

    Fogyatékkal élő egyháztagok
  A vezetők győződjenek meg arról, hogy a fogyatékkal 
élő egyháztagok ismerik az igényeikhez igazított egy-
házi tananyagokat. Amennyiben információra van szük-
sége ezekről az anyagokról, vegye fel a kapcsolatot az 
egységét kiszolgáló központtal. További hasznos infor-
mációk találhatók a  www.disabilities.lds.org  címen.
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Tanártovábbképzés
A papsági és a segédszervezeti vezetők felelősek a szerve-
zetükben folyó tanítás minőségéért. Iránymutatást adnak 
az új tanítóknak, valamint folyamatos képzést és támoga-
tást nyújtanak nekik. Az egyházközségi Vasárnapi Iskola 
elnökségének tagjai támogatást biztosítanak a tanárto-
vábbképzésekben. Segítenek a papsági és segédszerve-
zeti vezetőknek tanáraik eligazításában, képzésében és 
folyamatos támogatásában. Az egyházközségi tanács tag-
jai rendszeresen tanácskoznak arról, hogyan javíthatnak 
az evangéliumi oktatás és tanulás színvonalán.

A tanártovábbképzés forrásanyaga a Tanítás, nincs 
nagyobb elhívás (36123 135) című kézikönyv. Azokon a 
területeken, ahol ez nem áll rendelkezésre, az egységek 
használják a Tanítási kalauz című kiadványt (34595 135).

Anyagok otthoni használatra
A püspök és az egyházközségi vezetők gondoskodjanak 
arról, hogy minden egyháztag megismerje és hozzájut-
hasson az alábbi anyagokhoz, amennyiben azok elérhe-
tők az adott nyelven:

Szentírások

Egyházi folyóiratok

Hymns (31243)

A család: Kiáltvány a világhoz (35602 135)

Az élő Krisztus: Az apostolok bizonysága 
(36299 135)

Családi kalauz (31180 135)

Family Home Evening Resource Book (31106)

Evangéliumi művészeti könyv (06048 135)

Hűek a hithez: Evangéliumi értelmező szótár 
(36863 135)

Nézzétek kicsinyeiteket!: Bölcsődei kézikönyv 
(37108 135)

Ószövetségi forrásanyag DVD-k (00492 135)

Minden gondosan be van gyűjtve – Családi 
pénzügyek (04007 135)

Minden gondosan be van gyűjtve – Házi 
raktározás (04008 135)

A fenti anyagok beszerzéséért az egyháztagok ellá-
togathatnak a www.ldscatalog.com című internetes 
honlapra, vagy felvehetik a kapcsolatot az egységüket 
kiszolgáló központtal is. Az említett források közül sok 
megtekinthető, meghallgatható vagy akár le is tölthető a  
www.GospelLibrary.lds.org címről.
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