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  Püspököknek és gyülekezeti elnököknek
  Kérjük, nézze át ezeket az utasításokat, majd adja át ezt 
a nyomtatott példányt a Vasárnapi Iskola elnökének!

    Vasárnapi Iskola elnököknek
    •   Miután átnézte ezeket az utasításokat, számoljon be ró-

luk az egyházközségi vagy gyülekezeti tanács tagjainak a 
következő tanácsgyűlésen. Az utasítások megtekinthetők, 
illetve további példányok letölthetők az   lds   .org/   manuals   
oldalon.

    •   Kérje meg a tanácstagokat, hogy döntsék el, mely anya-
gokra van szükség a 2012-es évre! (Megjegyzés: az egyház 
egyes területein az anyagokat automatikusan kiküldik az 
egyházközségeknek és a gyülekezeteknek.)

    •   Kérje meg a tanácstagokat, hogy tájékoztassák a tanító-
kat, hogy az anyagok többsége megtekinthető, illetve 
letölthető az   lds   .org/   manuals   oldalon.

    •   Amennyiben nyomtatott példányra van szüksége, meg-
rendelheti a helyi elosztóközpontból vagy a   store   .lds   .org   
webáruházon keresztül.        

 Utasítások  a  2012. évi tananyaghoz 
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 Vasárnapi általános tananyag 2012
  Olyan helyeken, ahol az egyház már kellően erős 

E forrásanyagok többsége megtekinthető és letölthető az   lds   .org/   manuals   oldalon.

Amennyiben nyomtatott példányra van szüksége, megrendelheti a helyi elosztóközpontból vagy a   store   .lds   .org   webáruházon keresztül.

 Szervezet  Kézikönyvek és forrásanyagok 

 Melkisédeki papság 
és Segítőegylet 

1. VASÁRNAP 

   Szentírások ;   2. kézikönyv: Az egyház igazgatása   (08702 135);  Egyházi folyóiratok ;   Leányaim a király-

ságomban: A Segítőegylet története és munkássága   (06500 135);   Papsági és segédszervezeti vezetők 

kalauza   (31178 135); a világméretű vezetőképző gyűlés anyaga;   Családi kalauz   (31180 135); és más 

jóváhagyott egyházi forrásanyagok 

2. ÉS 3. VASÁRNAP 

Az egyház elnökeinek tanításai: George Albert Smith   (36786 135) 

4. VASÁRNAP 

  Tanítások napjainkra: általános konferenciai beszédek; lásd  6.  oldal 

5. VASÁRNAP 

  A püspökség által meghatározott témák és az egyház által jóváhagyott forrásanyagok 

 Ároni papság és 
Fiatal Nők 

Ároni papság 1. kézikönyv   (34820 135)

Ároni papság forráskalauz 2012  (kizárólag online érhető el az   lds   .org/   manuals   oldalon)

Fiatal Nők 1. kézikönyv   (34823 135)

Fiatal Nők forráskalauz 2012  (kizárólag online érhető el az   lds   .org/   manuals   oldalon) 

 További források lehetnek:  egyházi folyóiratok ;   Az Isten iránti kötelességem teljesítése: Ároni papságviselők 

részére   (06746 135);   Fiatal Nők Személyes fejlődés   (36035 135);   A fi atalság erősségéért   (36550 135);   Hűek 

a hithet   (36863 135);   Prédikáljátok evangéliumomat!   (36617 135); és  Strength of Youth Media 2012 DVD.  

 Elemi 18 HÓNAPOS KORTÓL 2 ÉVES KORIG (BÖLCSŐDE) 

Nézzétek kicsinyeiteket!: Bölcsődei kézikönyv   (37108 135) 

3–11 ÉVESEK (KÖZÖS FOGLALKOZÁS) 

A közös foglalkozás 2012-es vázlata: Válaszd a jót!   (08710 135) 

3 ÉVESEK (NAPSUGÁR OSZTÁLY) 

Elemi 1: Az Úr gyermeke vagyok   (34969 135) 

4–7 ÉVESEK (VAJ 4, 5, 6 ÉS 7 OSZTÁLYOK) 

    Elemi 2: Válaszd a jót „A” rész   (34484 135) 

8–11 ÉVESEK (BÁTRAK 8, 9, 10 ÉS 11 OSZTÁLYOK) 

Elemi 4: Mormon könyve   (34594 135) 

 További források lehetnek az  egyházi folyóiratok ,  képes szentírás-olvasókönyvek ,   Evangéliumi művészeti 

könyv   (06048 135),   Gyermekek énekeskönyve  , valamint az elemis szemléltetőeszközök (különálló csoma-

gok 1–10.). 
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 Szervezet  Kézikönyvek és forrásanyagok 

 Vasárnapi Iskola 12–13 ÉVESEK 

A felmagasztosulásra készülve – Tanítók segédkönyve   (31384 135) 

14–18 ÉVESEK 

Mormon könyve Evangéliumi tanok tanári kézikönyve   (35683 135)

Mormon könyve Tanulók tanulmányi kalauza   (35684 135) 

FELNŐTTEK 

Mormon könyve Evangéliumi tanok tanári kézikönyve   (35683 135)

Mormon könyve Tanulók tanulmányi kalauza   (35684 135) 

FELNŐTTEK 

Az evangélium tantételei,   új kiadás (06195 135). Ezt a kurzust az érdeklődők, az új egyháztagok, az aktivi-

tásba visszatérő egyháztagok, valamint azok számára tartják, akiknek alapvető evangéliumi oktatásra van 

szükségük. Az osztály tagjainak szükségletei szerint az oktató választja meg a leckék sorrendjét. 

 Fakultatív 
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 családtör-
téneti munka 

Tanárok útmutatója a templomi és családtörténeti munkához   (35804 135)

Egyháztagok útmutatója a templomi és családtörténeti munkához   (36795 135)

  (7 hét) 

 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, vagy érhető el az interneten azokon a nyelveken, amelyeken a vasárnapi 
általános tananyagot használják. Kérjük, használják őket, amint elérhetővé válnak ezek az anyagok!

Vasárnapi általános tananyag 2012
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 Vasárnapi alaptananyag 2012
  Azokban az egységekben használják, ahol az egyház nemrégiben lett megszervezve, vagy ahol a  vasárnapi 
általános tananyag  nem elérhető az adott nyelven. A cövekelnökségek a Hetvenek Elnökségének vagy a Területi 
Elnökség jóváhagyásával dönthetnek úgy, hogy régebben alapított egységekben és bővebb fordított anyaggal 
rendelkező nyelveken is a  vasárnapi alaptananyagot  használják, ha az a  vasárnapi általános tananyagnál  job-
ban szolgálja az egyháztagok érdekeit. 

E forrásanyagok többsége megtekinthető és letölthető az   lds   .org/   manuals   oldalon.

Amennyiben nyomtatott példányra van szüksége, megrendelheti a helyi elosztóközpontból vagy a   store   .lds   .org   webáruházon keresztül.

 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 

    A papság kötelességei és áldásai, B rész   (31112 135)

    Az utolsó napi szent nő, B rész   (31114 135) 

  4. VASÁRNAP 

  A Tanítások napjainkra leckéit az  Ensign  vagy a  Liahóna  legutóbbi általános konferenciai 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 és az egyház által jóváhagyott forrásanyagok 

 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 elérhető, akkor az 1., a 4., és az 5. vasárnapon használják   A paság kötelességei és 

áldásai, A rész   (31111 135), illetve   Az utolsó napi szent nő, A rész   (31113 135) című kézikönyveket. 

  2. ÉS 3. VASÁRNAP 

    A papság kötelességei és áldásai, B rész   (31112 135)

    Az utolsó napi szent nő, B rész   (31114 135) 

 További források lehetnek:  egyházi folyóiratok ;   Az Isten iránti kötelességem teljesítése: Ároni papságvise-

lők részére   (06746 135);   Fiatal Nők Személyes fejlődés   (36035 135);   A fi atalság erősségéért   (36550 135); 

és   Hűek a hithez   (36863 135). 
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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 2012-es vázlata: Válaszd a jót!   (08710 135) 

3 ÉVESEK 

Elemi 1: Az Úr gyermeke vagyok   (34969 135) 

4–7 ÉVESEK 

Elemi 2: Válaszd a jót „A” rész   (34484 135) 

8–11 ÉVESEK 

Elemi 4: Mormon könyve   (34594 135) 

 További források lehetnek az  egyházi folyóiratok ,  képes szentírás-olvasókönyvek ,   Evangéliumi művészeti 

könyv   (06048 135),   Gyermekek énekeskönyve  , valamint a elemis szemléltetőeszközök (különálló csoma-

gok 1–10.). 

 Vasárnapi Iskola 12–18 ÉVESEK 

Mormon könyve Evangéliumi tanok tanári kézikönyve   (35683 135) 

FELNŐTTEK 

Mormon könyve Evangéliumi tanok tanári kézikönyve   (35683 135) 

FELNŐTTEK 

Az evangélium tantételei,   új kiadás (06195 135) Amennyiben ez a könyv nem áll rendelkezésre, használ-

ható 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 evan-

géliumi oktatásra van szükségük. Az osztály tagjainak szükségletei szerint az oktató választja meg a leckék 

sorrendjét. 

 Fakultatív 
tanfolyamok  Kézikönyvek és forrásanyagok 

 Az evangélium tanítása Tanítás, nincs nagyobb elhívás   (36123 135), 185–239. oldal (12 hét). Amennyiben ez a könyv nem elér-

hető, 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) 

   A táblázatban szereplő anyagok közül nem mindegyiket fordították le, vagy érhető el az interneten azokon a nyelveken, amelyeken a vasárnapi 
alaptananyagot használják. Kérjük, használják őket, amint elérhetővé válnak ezek az anyagok!        

Vasárnapi alaptananyag 2012
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  A tanév világszerte január 1-jén kezdődik. A papsági 
kvórumokat és vasárnapi osztályokat az alábbi utasítá-
sokat követve szervezzék meg.

   Melkisédeki papság és Segítőegylet

  (Lásd   2.    kézikönyv: Az egyház igazgatása  [2010], 7.8.1. , 
 9.4.1 )

  A legtöbb vasárnapon a melkisédeki papságot viselő 
férfi testvérek és a segítőegyleti nőtestvérek külön-külön 
tartják gyűlesüket, de ugyanarról a témáról tanulnak, és 
ugyanazokat az anyagokat használják.

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

  Az első vasárnapon az elderek kvóruma elnökségének 
vagy a főpapok csoportja vezetőségének egyik tagja tanít. 
A melkisédeki papságvezetők ezt a gyűlést arra használ-
ják, hogy az evangélium tanait tanítsák, illetve segítsenek 
a férfi testvéreknek tevékenyen teljesíteni papsági köteles-
ségeiket. A kvórum- és csoportvezetők a Lélek útmutatá-
sát követve határozzák meg a tanítások témáját. A témák 
között szerepelhet a házitanítás, a papsági szertartások 
és áldások elvégzése, a házasságok és családok meg-
erősítése, a szolgálat, a misszionáriusi munka, a megtér-
tek megtartása, az aktivizálás, a lelki és fi zikai jólét, vala-
mint a templomi és családtörténeti munka. A kvórum- és 
csoportvezetők ezt az időt arra is használhatják, hogy 
megtervezzék, miként segítenek másoknak, feladatokat 
adhatnak ki, valamint jelentéseket kérhetnek korábban 
kiadott feladatokkal kapcsolatban.

  Az első vasárnapon az egyházközség segítőegyleti elnök-
ségének egyik tagja tanít. 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 Segítő-
egylet elnökségének tagjai a Lélek útmutatását követve 
határozzák meg a tanítások témáját. A témák között szere-
pelhet a nők evangéliumban betöltött szerepe és felelős-
sége, a házasságok és családok megerősítése, a látogató-
tanítás, a szolgálat, a misszionáriusi munka, a megtértek 
megtartása, az aktivizálás, a lelki és fi zikai jólét, a temp-
lomi és családtörténeti munka, valamint a Segítőegylet 
története és célkitűzései. Arra is hagyhatnak időt, hogy a 
nőtestvérek megosszák egymással a bizonyságaikat.

   MÁSODIK ÉS HARMADIK VASÁRNAP.  A melkisédeki 
papságot viselő férfi testvérek és a segítőegyleti nőtestvérek 

 Az egyház elnökeinek tanításai: George Albert Smith  című 
kézkönyvből tanulnak. A leckéket a vezetők, vagy pedig a 
kvórumban, a csoportban, illetve a Segítőegyletben elvá-
lasztott tanítók adhatják le. A leckéket általában a kézi-
könyvben leírt sorrendben kell tanítani.

  Az elderek kvóruma, a főpapok csoportja, valamint a 
Segítőegylet vezetői gondoskodjanak arról, hogy a 18 
éves és annál idősebb egyháztagok rendelkezzenek egy 
saját példánnyal  Az egyház elnökeinek tanításai: George 
Albert Smith  című könyvből egyéni tanulmányozás céljá-
ból, függetlenül attól, hogy részt tudnak-e venni a gyű-
léseken. A vezetők ösztönözzék a résztvevőket, hogy az 
órákra hozzák magukkal a saját könyvüket, illetve ahol 
lehetséges, a saját szentírásaikat.

  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 az interneten is megtalálhatók 
(több nyelven) a   conference   .lds   .org   oldalon. A lecké-
ket a vezetők, vagy pedig a kvórumban, a csoportban, 
illetve a Segítőegyletben elválasztott tanítók adhatják le. 
A cövekelnök vagy a püspök választja ki a beszédeket. A 
folyóirat konferenciai számai további utasításokat is tar-
talmaznak.

   ÖTÖDIK VASÁRNAP (HA VAN ILYEN).  A püspök 
határozza meg a gyűlés témáját, ő választja ki a tanítót 
(általában az egyházközség vagy cövek egyik tagja), 
illetve ő dönti el, hogy a segítőegyleti nőtestvérek és a 
melkisédeki papságot viselő férfi testvérek külön-külön 
vagy összevontan gyűléseznek-e. 

    Ároni papság és Fiatal Nők

  (Lásd   2. kézikönyv,  8.11 ,  10.6 .)

  Normális körülmények között az ároni papság kvórumai 
külön-külön gyűlnek össze a vasárnapi kvórumgyűlé-
sekre és tanításokra. Ha azonban csak kevés ároni pap-
sági korban lévő fi ú van az egységben, akkor össze is 
vonhatják őket. Ugyanezen 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 papsághoz tartozó fi atal férfi akat, valamint a fi a-
tal nőket a  2. , illetve a  4. oldalon  felsorolt kézikönyvekből 

Vasárnapi kvórumok  és  osztályok
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tanítják. A vezetők felkérhetik a fi atalokat, hogy segítse-
nek egy-egy lecke tanításában.

    Elemi

  (Lásd   2. kézikönyv,  11.4 .)

  A vezetőknek aszerint kell beosztaniuk a gyermekeket az 
Elemi osztályaiba, hogy hány évesek január 1-jén. Ha van 
elegendő számú gyermek, akkor minden korcsoportnak 
hozzanak létre külön osztályt. Ha csak korlátozott 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 2012. év végéig a bölcsődében maradnak. Azok a gyer-
mekek, akik január 1-jén háromévesek, a Napsugár 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 foglalkozásán, 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-
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, 
a közös foglalkozás ideje alatt elkezdik az ároni papság 
és a Fiatal Nők gyűléseit látogatni. Ők rendszerint azon-
ban a következő év januárjáig továbbra is részt vesznek 
az Elemi óráin. A püspök és más egyházközségi vezetők 
tanácskozhatnak arról, hogy hasznosabb lenne-e ezek-
nek a 12 éves gyermekeknek, ha inkább a 12-13 évesek-
nek szóló vasárnapi iskolai órákat látogatnák. E döntés 
során a vezetők fi gyelembe veszik a gyermekek szükség-
leteit, valamint azt, hogy az év során hányan és mikor 
töltik be a 12. életévüket. Döntésük minden olyan gyer-
mekre érvényes, aki év közben lesz 12 éves.

    Vasárnapi Iskola

  (Lásd   2. kézikönyv,  12.4 .)

  A Vasárnapi Iskolát a január 1-jén 12 éves vagy annál idő-
sebb egyháztagok számára szervezik. Azok a gyermekek, 
akik az év során töltik be a 12. életévüket, az Elemiben 
maradnak a Vasárnapi Iskola idején, vagy elkezdenek a 
12-13 éveseknek tartott órákra járni, amennyiben a püspök 
a többi egyházközségi vezetővel tanácskozva úgy határoz.

  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. Minden olyan egyházközségben, 
ahol elegendő számú fi atal egyedülálló felnőtt van, külön 
vasárnapi iskolai osztályt hozhatnak nekik létre. 

  A Vasárnapi Iskola kurzusait és a tanításukhoz szükséges 
forrásanyagokat a  3. , illetve az  5.  oldalon található táblá-
zat mutatja be.

    Fakultatív tanfolyamok

  A fakultatív tanfolyamokkal kapcsolatos információkat 
lásd a  3. , illetve az  5. oldalon  lévő táblázatban. Ezeket a 
tanfolyamokat szükség szerint tartják a püspökség irányí-
tásával. A tanfolyamokra a résztvevők számára kényel-
mes időpontban kerül sor, beleértve a Vasárnapi Iskola 
idejét is.

    Fogyatékkal élő egyháztagok

  A vezetők győződjenek meg arról, hogy a fogyatékkal élő 
egyháztagok tudnak róla és ismerik az ő igényeikhez iga-
zított egyházi tananyagokat. Amennyiben információra 
van szüksége ezekről az anyagokról, vegye fel a kapcso-
latot az egységét kiszolgáló elosztóközponttal, vagy láto-
gasson el a   store   .lds   .org   internetes oldalra. További hasz-
nos információk találhatók a   disabilities   .lds   .org   címen.

    A tanulás és a tanítása fejlesztése

  (Lásd   2. kézikönyv,  5.5 ,  12.5 .) 

  A papsági és a segédszervezeti vezetők felelősek a szer-
vezetükben folyó tanulás és tanítás minőségének javítá-
sára irányuló erőfeszítésekért. Iránymutatást adnak az új 
tanítóknak, valamint folyamatos képzést és támogatást 
nyújtanak nekik. Az egyházközségi Vasárnapi Iskola 
elnökségének tagjai szakértőkként szolgálnak az egyház-
községnek a tanulás és tanítás javítására irányuló törekvé-
seiben. A püspökség, illetve a papsági és segédszervezeti 
vezetők felkérésére tanácsadást, képzést és támogatást 
nyújtanak ebben. Segítenek a vezetőknek az újonnan 
elhívott tanítók eligazításában, valamint a szervezetük-
ben folyó evangéliumi tanulás és tanítás fejlesztésében. 
Az egyházközségi tanács tagjai rendszeresen tanácskoz-
nak arról, hogyan javíthatnak az evangéliumi oktatás és 
tanulás színvonalán.

  A tanítóképzés forrásanyaga a  Tanítás, nincs nagyobb 
elhívás  (36123 135) című kézikönyv. Azokon a területe-
ken, ahol ez nem áll rendelkezésre, az egységek használ-
ják a  Tanítási kalauz  című kiadványt (34595 135).  

Vasárnapi kvórumok és osztályok
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 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)

      Örökségünk: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza rövid története   (35448 135)

      A fi atalság erősségéért   (36550 135)

      Hűek a hithez   (36863 135)

      Nézzétek kicsinyeiteket!: Bölcsődei kézikönyv   
(37108 135)

      Scripture Stories   DVD-k (06598)

      Gondolataidat díszítse szüntelenül az erény   [a por-
nográfi a problémájával foglalkozik] (00460 135)

      Készítsetek elő minden szükséges dolgot! Családi 
pénzügyek   (04007 135)

      Készítsetek elő minden szükséges dolgot! Házi raktá-
rozás   (04008 135)  

 ©    Intellectual Reserve, Inc. , 2011. Minden jog fenntartva. Printed in Germany. Az angol eredeti jóváhagyva: 06/10. A fordítás jóváhagyva: 06/10. 

Az  Instructions for Curriculum 2012.  fordítása.  Hungarian.  09330 135 

 Anyagok otthoni használatra   

A fenti anyagok többsége elektronikus formá-
ban is hozzáférhető az   lds   .org/   manuals   oldalon. 
Nyomtatott példányok beszerzéséért látogasson el 
a   store   .lds   .org   webáruház oldalára, vagy vegye fel 
a kapcsolatot az egységét kiszolgáló elosztóköz-
ponttal.
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