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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); egyházi folyóiratok; Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet 
története és munkássága (06500 135); Papsági és segédszervezeti vezetők kalauza (31178 135); a világméretű vezetőképző gyűlés 
anyagai; Családi kalauz (31180 135); és más jóváhagyott egyházi forrásanyagok

2. ÉS 3. VASÁRNAP
Az egyház elnökeinek tanításai: Lorenzo Snow (36787 135)
Ha ez a könyv 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 nem állnak rendelkezésre, akkor helyettük az Első elnökségi üzenetek és Látogatótanítói üzenetek használhatók.

5. VASÁRNAP
A témákat a püspökségek vagy a gyülekezeti elnökségek határozzák meg (lásd az „1. vasárnap” alatt felsorolt lehetséges 
forrásanyagokat)

Ároni papság  
és Fiatal Nők

Jöjj, kövess engem: tanulási forrásanyagok fiataloknak, online az lds.org/youth/learn honlapon. Az anyag nyomtatott változatának 
elérhetőségéről a területi vezetők döntenek.

További lehetséges forrásanyagok: egyházi folyóiratok; Az Isten iránti kötelességem teljesítése: ároni papságviselők részére  
(06746 135); Fiatal Nők Személyes fejlődés (36035 135); A fiatalság erősségéért (09403 135); Hűek a hithez (36863 135);  
Prédikáljátok evangéliumomat (36617 135); Strength of Youth Media 2013 DVD
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Az alábbi listában a 2013. évi vasárnapi tananyag forrásanyagait soroltuk fel, köztük azokat is, melyek még nem minden nyelven állnak rendelkezésre. 
Az egyházközségeknek és a gyülekezeteknek már rendelkezniük kell az alább felsorolt anyagok többségével.  A 2013. évben bevezetésre kerülő új 
anyagokat külön kiemeltük.

UTASÍTÁSOK A 2013. ÉVI  
TANANYAGHOZ
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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 FOGLALKOZÁSHOZ)
A közös foglalkozás 2013-as vázlata: Isten gyermeke vagyok (08994 135)

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

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

8–11 ÉVESEK (BÁTRAK 8–11 OSZTÁLYOK)
Elemi 5: Tan és a szövetségek és egyháztörténet (34602 135)
Ha ez a kézikönyv nem áll rendelkezésre, használják az Elemi 7: Újszövetség (34604 135) című kézikönyvet.

Vasárnapi  
Iskola

12–18 ÉVESEK
Jöjj, kövess engem: tanulási forrásanyagok fiataloknak, online az lds.org/youth/learn honlapon. Az anyag nyomtatott változatának 
elérhetőségéről a területi vezetők döntenek.

FELNŐTTEK
Tanok és szövetségek és egyháztörténet Evangéliumi tanok tanári kézikönyv (35685 135); Tanok és szövetségek és egyháztörténet 
Evangéliumi tanok tanulók tanulmányi kalauza  (35686 135); és Örökségünk (35448 135)
Az evangélium tantételei, új kiadás (06195 135), tanfolyam az érdeklődők, 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

Templomi és család-
történeti munka

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

Templomi 
felkészülés

Felruházva a magasságból: Templomi előkészítő szeminárium tanári kézikönyv (36854 135) és Felkészülés a szent templomba való 
belépésre (36793 135)

Az evangélium 
tanítása

Tanítás, nincs nagyobb elhívás (36123 135), 185–239. oldal.
Ha ez a könyv nem áll rendelkezésre, használják a Tanítási kalauz (34595 135) című könyvet (21–22. oldal).

Házasság és családi 
kapcsolatok

Házasság és családi kapcsolatok – Oktatói segédkönyv (35865 135) and Házasság és családi kapcsolatok – Résztvevők tanulmányi 
kalauza (36357 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 igazgatásacímű kiadvány 5.5 és 12.5. részében.
Az anyagok audioformátumban, Braille-írással, nagyobb betűszedéssel nyomtatott vagy feliratozott változata megrendelhető az store .lds .org honlapon a 
Materials for Those with Disabilities opció alatt.




