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  Kepada Para Uskup dan Presiden Cabang
Mohon mengkaji petunjuk ini dan kemudian berikan 
salinan cetakan ini kepada presiden Sekolah Minggu.

    Kepada Para Presiden Sekolah Minggu
•  Setelah mengkaji petunjuk ini, sampaikanlah hal itu 

kepada para anggota dewan lingkungan atau cabang 
pada pertemuan dewan berikutnya. Anda dapat me-
lihat petunjuk atau mengunduh salinan tambahan di 
lds.org/manuals  .

•  Mintalah para anggota dewan untuk memutuskan apa 
saja materi-materi yang diperlukan untuk tahun 2012 
(perhatikan bahwa di sejumlah area Gereja, materi-materi 
secara otomatis dikirimkan ke lingkungan-lingkungan 
atau cabang-cabang).

•  Mintalah para anggota dewan untuk menginformasikan 
kepada para guru bahwa sebagian besar materi dapat 
dilihat dan diunduh  online  di   lds.org/manuals  .

•  Jika materi-materi cetakan diperlukan, itu dapat dipesan 
dari pusat distribusi lokal Anda atau di   store.lds.org  .        

PETUNJUK untuk KURIKULUM 2012 
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KURIKULUM HARI MINGGU UMUM 2012
  Digunakan di area-area jika Gereja telah mapan 

Sebagian besar dari materi ini dapat dilihat dan diunduh  online  di   lds.org/manuals  .

Jika materi-materi cetakan diperlukan, itu dapat dipesan dari pusat distribusi lokal Anda atau di   store.lds.org  .

 Organisasi  Buku Pedoman dan Materi Sumber 

 Imamat  Melkisedek 
dan Lembaga 
 Pertolongan 

  MINGGU PERTAMA 

   Tulisan suci ;   Buku-Pegangan 2: Mengelola Gereja   (08702 299);  Majalah-majalah Gereja ;   Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief Society   (06500);   Buku Penuntun Pemimpin Imamat dan Orga-

nisasi Pelengkap   (31178 299); materi-materi pelatihan kepemimpinan sedunia;   Buku Petunjuk Keluarga   

(31180 299); dan sumber-sumber yang disetujui Gereja lainnya. 

  MINGGU KEDUA DAN KETIGA 

    Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: George Albert Smith   (36786 299) 

  MINGGU KEEMPAT 

  Ajaran-Ajaran untuk Zaman Kita: ceramah-ceramah dari konferensi umum; lihat  halaman   6  

  MINGGU KELIMA 

  Topik dan sumber yang disetujui Gereja ditentukan oleh keuskupan 

 Imamat Harun dan 
Remaja Putri 

Buku Pedoman Imamat Harun 1   (34820 299)

Petunjuk Sumber Imamat Harun 2012  (hanya tersedia  online  di   lds.org/manuals  )

    Buku Pedoman Remaja Putri 1   (34823 299)

   Petunjuk Sumber Remaja Putri 2012  (hanya tersedia  online  di   lds.org/manuals  ). 

 Sumber-sumber lainnya termasuk  Majalah-majalah Gereja ;   Memenuhi Tugas Saya kepada Allah: Untuk 

Pemegang Imamat Harun   (06746 299);   Kemajuan Pribadi Remaja Putri   (36035 299);   Untuk Kekuatan 

Remaja   (36550 299);   Teguh pada Iman   (36863 299);   Mengkhotbahkan Injil-Ku   (36617 299); dan  DVD 

Media Strength of Youth.  

 Pratama   USIA 18 BULAN–2 TAHUN (KELAS PENITIPAN ANAK) 

Lihatlah Anak-Anak Kecilmu: Buku Pedoman Kelas Penitipan Anak   (37108 299) 

  USIA 3–11 (WAKTU BERSAMA) 

Garis Besar untuk Waktu Bersama Tahun 2012: Memilih Yang Benar   (08710 299) 

  USIA 3 (KELAS SINAR MATAHARI) 

    Pratama 1: Aku Anak Allah   (34969 299) 

  USIA 4–7 (KELAS-KELAS MYB 4, 5, 6, DAN 7) 

    Pratama 2: Memilih Yang Benar A   (34484 299) 

  USIA 8–11 (KELAS-KELAS PEMBERANI 8, 9, 10, DAN 11) 

    Pratama 4: Kitab Mormon   (34594 299) 

 Sumber-sumber lainnya untuk semua kelas mencakup  Majalah-Majalah Gereja ;  cerita tulisan suci 

bergambar ;   Buku Seni Injil   (06048 299);   Buku Nyanyian Anak-Anak   (35395 299); dan Visual Aids Cutouts 

[Alat Peraga Guntingan Gambar] (set individual 1–10). 
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 Organisasi  Buku Pedoman dan Materi Sumber 

 Sekolah Minggu USIA 12–13 

Buku Pedoman Mempersiapkan Diri bagi Permuliaan   (31384 299) 

USIA 14–18 

Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Kitab Mormon   (35683 299)

Penuntun Belajar Anggota Kelas Kitab Mormon   (35684 299) 

DEWASA 

Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Kitab Mormon   (35683 299)

Penuntun Belajar Anggota Kelas Kitab Mormon   (35684 299) 

DEWASA 

Asas-Asas Injil,   edisi baru (06195 299). Kursus ini untuk para simpatisan, anggota baru, anggota yang 

kembali aktif, dan yang memerlukan petunjuk Injil dasar. Pengajar memilih urutan dari pelajaran sesuai 

kebutuhan anggota kelas. 

 Kursus Pilihan  Buku Pedoman dan Materi Sumber 

 Mengajarkan Injil Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia   (36123 299), halaman 185–239

  (12 minggu) 

 Pernikahan dan 
Hubungan Keluarga 

Buku Pedoman Instruktur Pernikahan dan Hubungan Keluarga   (35865 299)

Penuntun Belajar Peserta Pernikahan dan Hubungan Keluarga   (36357 299)

  (16 Minggu) 

 Pekerjaan Bait Suci 
dan Sejarah Keluarga 

Penuntun Instruktur untuk Pekerjaan Bait Suci dan Sejarah Keluarga   (35804 299)

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

  (7 minggu) 

 Persiapan Bait Suci Dianugerahi dengan Kuasa dari Atas: Buku Pedoman Guru Seminar Persiapan Bait Suci   (36854 299)

Mempersiapkan Diri untuk Memasuki Bait Suci yang Kudus   (36793 299)

  (7 minggu) 

   Tidak semua materi dalam bagan ini telah diterjemahkan atau tersedia online untuk semua bahasa yang menggunakan kurikulum hari 
Minggu umum. Mohon menggunakan materi-materi ini sewaktu sudah tersedia.

Kurikulum Hari Minggu Umum 2012
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KURIKULUM HARI MINGGU DASAR 2012
  Digunakan jika Gereja baru saja diorganisasi di sebuah area atau jika materi-materi  kurikulum hari Minggu umum  
tidak tersedia dalam sebuah bahasa. Dengan persetujuan dari Presidensi Tujuh Puluh atau Presidensi Area, pre-
siden pasak dapat menentukan untuk menggunakan  kurikulum hari Minggu dasar  di area-area dan bahasa-bahasa 
yang lebih mapan ketika itu akan melayani anggota dengan lebih baik daripada  kurikulum hari Minggu umum.  

Sebagian besar dari materi ini dapat dilihat dan diunduh  online  di   lds.org/manuals  .

Jika materi-materi cetakan diperlukan, itu dapat dipesan dari pusat distribusi lokal Anda atau di   store.lds.org  .

 Organisasi  Buku Pedoman dan Materi Sumber 

 Imamat  Melkisedek 
dan Lembaga 
 Pertolongan 

  MINGGU KE-1 

   Tulisan suci ;  Majalah-Majalah Gereja ;   Buku Penuntun Pemimpin Imamat dan Organisasi Pelengkap   

(31178 299);   Buku Petunjuk Keluarga   (31180 299); dan sumber-sumber lain yang disetujui Gereja 

  MINGGU KEDUA DAN KETIGA 

    Tugas dan Berkat Keimamatan, Bagian B   (31112 299)

Wanita Orang Suci Zaman Akhir, Bagian B   (31114 299) 

  MINGGU KEEMPAT 

  Pelajaran-pelajaran Ajaran untuk Zaman Kita diajarkan dari ceramah-ceramah dalam terbitan konferensi 

umum terkini dalam  Ensign  atau  Liahona  (lihat  halaman   6  dari terbitan ini untuk petunjuk mengenai 

memilih ceramah). Jika majalah-majalah ini tidak tersedia dalam bahasa [Anda], Pesan Presidensi Utama 

dan Pesan Pengajaran Berkunjung dapat digunakan. 

  MINGGU KELIMA 

  Topik dan sumber yang disetujui Gereja ditentukan oleh presidensi cabang 

 Imamat Harun dan 
Remaja Putri 

  MINGGU PERTAMA, KEEMPAT, DAN KELIMA 

Buku Pedoman Imamat Harun 1   (34820 299) atau   Buku Pedoman Remaja Putri 1   (34823 299). Ajarkan 

pelajaran secara berurutan selama dua tahun, kemudian ulangilah. Jika  Buku Pedoman Imamat Harun 1  

dan  Buku Pedoman Remaja Putri 1  tidak tersedia, gunakan   Tugas dan Berkat Keimamatan, Bagian A   

(31111 299) serta   Wanita Orang Suci Zaman Akhir, Bagian A   (31113 299) untuk pelajaran Minggu per-

tama, keempat, dan kelima. 

  MINGGU KEDUA DAN KETIGA 

Tugas dan Berkat Keimamatan, Bagian A   (31112 299)

Wanita Orang Suci Zaman Akhir, Bagian A   (31114 299) 

 Sumber-sumber lainnya termasuk  tulisan suci; Majalah-Majalah Gereja ;   Memenuhi Tugas Saya kepada 

Allah: Untuk Pemegang Imamat Harun   (06746 299);   Kemajuan Pribadi Remaja Putri   (36035 299);   Untuk 

Kekuatan Remaja   (36550 299); dan   Teguh pada Iman   (36863 299). 
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 Organisasi  Buku Pedoman dan Materi Sumber 

 Pratama USIA 18 BULAN–2 TAHUN (KELAS PENITIPAN ANAK) 

Lihatlah Anak-Anak Kecilmu: Buku Pedoman Kelas Penitipan Anak   (37108 299) 

 USIA 3–11 (WAKTU BERSAMA) 

Garis Besar untuk Waktu Bersama Tahun 2012: Memilih yang Benar   (08710 299) 

USIA 3 

Pratama 1: Aku Anak Allah   (34969 299) 

USIA 4–7 

Pratama 2: Memilih yang Benar A   (34484 299) 

USIA 8–11 

Pratama 4: Kitab Mormon   (34594 299) 

 Sumber-sumber lainnya untuk semua kelas mencakup  Majalah-Majalah Gereja ;  cerita tulisan suci 

bergambar ;   Buku Seni Injil   (06048 299);   Buku Nyanyian Anak-Anak   (35395 299); dan Visual Aids Cutouts 

[Alat Peraga Guntingan Gambar] (set individual 1–10). 

 Sekolah Minggu USIA 12–18  

Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Kitab Mormon   (35683 299) 

DEWASA 

Buku Pedoman Guru Ajaran Injil Kitab Mormon   (35683 299) 

DEWASA 

Asas-Asas Injil,   edisi baru (06195 299). Jika buku ini tidak tersedia, edisi sebelumnya dari   Asas-Asas 

Injil   (31110 299) dapat digunakan. Jika kedua buku tersebut tidak tersedia,   Gospel Fundamentals   (31129 

299) dapat digunakan. Kursus ini untuk para simpatisan, anggota baru, anggota yang kembali aktif, dan 

lainnya yang memerlukan petunjuk Injil dasar. Instruktur memilih urutan pelajaran sesuai kebutuhan 

anggota kelas. 

 Kursus Pilihan  Buku Pedoman dan Materi Sumber 

 Mengajarkan Injil Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia   (36123 299), halaman 185–239 (12 minggu). Jika buku 

ini tidak tersedia, gunakan   Buku Petunjuk Mengajar   (34595 299), halaman 21–22 (8 minggu). 

 Pernikahan dan 
Hubungan Keluarga 

Buku Pedoman Instruktur Pernikahan dan Hubungan Keluarga   (35865 299)

Penuntun Belajar Peserta Pernikahan dan Hubungan Keluarga   (36357 299)

  (16 minggu) 

   Tidak semua materi dalam bagan ini telah diterjemahkan atau tersedia online untuk semua bahasa yang menggunakan kurikulum hari 
Minggu dasar. Mohon menggunakan materi-materi ini jika itu tersedia.        

Kurikulum Hari Minggu Dasar 2012
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Tahun kurikulum seluruh dunia dimulai pada 1 Januari. 
Gunakan petunjuk berikut untuk mengorganisasi kuo-
rum imamat dan kelas-kelas hari Minggu.

Imamat Melkisedek dan 

Lembaga Pertolongan

(Lihat   Buku-Pegangan 2: Mengelola Gereja  [2010], 7.8.1 ,  
9.4.1 )

  Pada kebanyakan hari Minggu, para brother Imamat 
Melkisedek dan sister Lembaga Pertolongan bertemu 
secara terpisah namun mempelajari pokok bahasan yang 
sama dan menggunakan materi yang sama.

   MINGGU PERTAMA.  Para pemimpin kuorum penatua, 
kelompok imam tinggi, dan Lembaga Pertolongan masing-
masing merencanakan pertemuan ini bagi organisasi mereka 
sendiri dan dapat menggunakan materi sumber Minggu per-
tama yang terdaftar pada  halaman   2  dan  4 .

  Seorang anggota presidensi kuorum penatua atau kepe-
mimpinan kelompok imam tinggi mengajar pada hari 
Minggu pertama. Para pemimpin Imamat Melkisedek 
menggunakan pertemuan ini untuk mengajarkan ajaran-
ajaran Injil dan menolong para brother menjadi secara 
aktif terlibat dalam tugas-tugas keimamatan mereka. Para 
pemimpin kuorum dan kelompok mencari bimbingan 
Roh sewaktu mereka menentukan tema untuk mengajar. 
Pokok bahasan dapat mencakup pengajaran ke rumah, 
melaksanakan tata cara dan berkat-berkat keimamatan, 
memperkuat pernikahan dan keluarga, pelayanan, peker-
jaan misionaris, retensi orang insaf, pengaktifan, kesejah-
teraan rohani dan jasmani, serta pekerjaan bait suci dan 
sejarah keluarga. Para pemimpin kuorum dan kelompok 
juga dapat menggunakan waktu ini untuk merencanakan 
cara-cara untuk menolong orang lain, memberikan tugas, 
dan meminta laporan mengenai tugas-tugas terdahulu.

  Seorang anggota presidensi Lembaga Pertolongan ling-
kungan mengajar pada Minggu pertama. Para pemim-
pin Lembaga Pertolongan menggunakan pertemuan ini 
untuk mengajarkan ajaran-ajaran Injil dan menolong 
para sister menjadi secara aktif terlibat dalam pekerjaan 
Lembaga Pertolongan. Para anggota presidensi Lembaga 
Pertolongan mencari bimbingan Roh sewaktu mereka 
menentukan pokok bahasan untuk mengajar. Pokok 
bahasan dapat mencakup peran dan tanggung jawab 
wanita dalam Injil, memperkuat pernikahan dan kelu-
arga, pengajaran berkunjung, pelayanan, pekerjaan misi-
onaris, retensi orang insaf, pengaktifan, kesejahteraan 
rohani dan jasmani, serta pekerjaan bait suci dan sejarah 
keluarga, serta sejarah dan tujuan Lembaga Pertolongan. 
Waktu dapat diberikan bagi para sister untuk membagi-
kan kesaksian mereka.

   MINGGU KEDUA DAN KETIGA.  Para brother Imamat 
Melkisedek dan sister Lembaga Pertolongan diajar dari 
buku  Ajaran-Ajaran Presiden Gereja: George Albert Smith.  
Pelajaran dapat diajarkan oleh para pemimpin atau oleh 
guru kuorum, kelompok, atau Lembaga Pertolongan. Pela-
jaran biasanya diajarkan secara berurutan sebagaimana hal 
itu disajikan dalam buku pedoman.

  Para pemimpin kuorum penatua, kelompok imam tinggi, 
dan Lembaga Pertolongan memastikan bahwa semua ang-
gota usia 18 ke atas menerima salinan buku  Ajaran-Ajaran 
Presiden Gereja: George Albert Smith  untuk penelaahan 
pribadi mereka, terlepas dari apakah mereka dapat meng-
hadiri pertemuan mereka. Para pemimpin mengimbau 
mereka yang hadir untuk membawa buku mereka dan, jika 
memungkinkan, kitab-kitab suci pribadi mereka.

  Jika konferensi pasak atau pertemuan lainnya tidak 
menyertakan pengajaran dari salah satu pelajaran ini, 
presiden pasak atau uskup memutuskan apakah itu hen-
daknya diajarkan pada Minggu berikutnya.

   MINGGU KEEMPAT—AJARAN-AJARAN UNTUK ZAMAN 
KITA.  Pelajaran diajarkan dari ceramah-ceramah dalam 
terbitan konferensi terkini dalam  Ensign  atau  Liahona.  
Ceramah-ceramah ini juga tersedia  online  (dalam banyak 
bahasa) di   conference.lds.org  . Pelajaran dapat diajarkan 
oleh para pemimpin atau oleh guru kuorum, kelompok, 
atau Lembaga Pertolongan. Presiden pasak atau uskup 
memilih ceramah-ceramah tersebut. Majalah edisi konfe-
rensi berisikan petunjuk lebih lanjut.

   MINGGU KELIMA ( JIKA BERLAKU).  Uskup menentukan 
pokok bahasan yang akan diajarkan, instruktur (biasanya 
seorang anggota lingkungan atau pasak), dan baik para 
sister Lembaga Pertolongan maupun pemegang Imamat 
Melkisedek bertemu secara terpisah atau digabung. 

Imamat Harun dan Remaja Putri

(Lihat   Buku-Pegangan 2,  8.11 ,  10.6 )

Kuorum Imamat Harun biasanya bertemu secara terpi-
sah dari pertemuan dan petunjuk kuorum hari Minggu. 
Bagaimanapun, mereka dapat bergabung ketika hanya 
sedikit remaja putra usia Imamat Harun di unit tersebut. 
Petunjuk yang sama berlaku bagi kelas Remaja Putri. 
Remaja Putra dari Imamat Harun dan remaja putri dapat 
sekali waktu bertemu bersama untuk pelajaran-pelajaran 
hari Minggu di bawah arahan uskup.

Remaja putra Imamat Harun dan remaja putri diajar dari 
buku pedoman yang tertera di  halaman    2  dan  4 . Para 
pemimpin dapat mengundang para remaja untuk mem-
bantu mengajarkan bagian-bagian dari pelajaran.

KUORUM dan KELAS HARI MINGGU 
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Pratama

(Lihat   Buku-Pegangan 2,  11.4 )

  Para pemimpin hendaknya mengelompokkan anak-anak 
ke dalam kelas-kelas Pratama sesuai dengan usia mereka 
pada tanggal 1 Januari. Jika ada jumlah yang cukup dari 
anak-anak, hendaknya diadakan kelas terpisah untuk 
setiap kelompok usia. Jika jumlah ruang kelas dan guru 
terbatas, anak-anak dari usia berbeda dapat dikelompok-
kan bersama.

  Jika memungkinkan, sebuah kelas penitipan anak hen-
daknya disediakan bagi anak-anak ketika mereka men-
capai usia 18 bulan. Mendaftarkan anak-anak ke kelas ini 
merupakan opsi bagi orang tua. Anak-anak yang berusia 
2 tahun pada tanggal 1 Januari di kelas penitipan anak 
sampai akhir tahun 2012. Anak-anak yang berusia 3 tahun 
pada tanggal 1 Januari menghadiri kelas Sinar Matahari 
atau kelas gabungan anak-anak yang lebih kecil.

  Anak-anak diajar dari buku pedoman yang tertera pada 
bagan di  halaman   2  dan  5 .

  Jika tepat, anak-anak yang lebih kecil berpartisipasi dalam 
waktu bersama Pratama sementara anak-anak lebih besar 
menghadiri kelas. Setengah waktu Pratama, kedua kelom-
pok bertukar tempat. Jika jumlah anak sedikit, kedua 
kelompok dapat bertemu bersama. Jika kedua kelompok 
bertemu terpisah, waktu bersama untuk anak-anak yang 
lebih besar hendaknya diadakan selama waktu yang sama 
dengan kelas-kelas Imamat Harun dan Remaja Putri.

  Anak-anak yang genap berusia 12 selama tahun berja-
lan mulai menghadiri pertemuan kuorum Imamat Harun 
atau kelas Remaja Putri mereka selama waktu bersama 
Pratama. Selama waktu kelas Pratama, anak-anak yang 
berusia 12 tahun-baru itu biasanya terus menghadiri kelas 
Pratama mereka sampai bulan Januari berikutnya. Mes-
kipun demikian, uskup dan para pemimpin lingkungan 
lainnya dapat berunding bersama untuk menentukan 
apakah anak yang berusia 12 tahun ini akan mendapat 
manfaat yang lebih banyak dari menghadiri kelas Seko-
lah Minggu untuk usia 12 sampai 13 tahun. Dalam mem-
buat keputusan ini, para pemimpin mempertimbangkan 
kebutuhan anak-anak tersebut dan saat-saat di tahun 
itu ketika anak-anak individual itu akan mencapai usia 
12 tahun. Keputusan ini berlaku bagi semua anak yang 
genap berusia 12 tahun selama tahun itu.

Sekolah Minggu

(lihat   Buku-Pegangan 2,  12.4 )

  Sekolah Minggu adalah bagi para anggota yang berusia 12 
atau lebih pada tanggal 1 Januari. Anak-anak yang genap 
berusia 12 tahun selama tahun berjalan tetap di kelas Pra-
tama mereka selama Sekolah Minggu atau mulai meng-
hadiri kelas untuk usia 12 sampai 13 tahun, sebagaimana 

ditetapkan oleh uskup dalam berunding bersama para 
pemimpin lingkungan lainnya.

Jika terdapat jumlah remaja yang memadai, kelas-kelas 
terpisah dapat diorganisasi untuk setiap kelompok usia. 
Jika hanya ada sedikit remaja atau jika jumlah ruang kelas 
dan guru terbatas, remaja dari usia yang berbeda dapat 
dikelompokkan bersama. Setiap lingkungan yang memi-
liki cukup dewasa lajang muda dapat memiliki kelas ter-
pisah bagi mereka selama Sekolah Minggu. 

Kursus-kursus Sekolah Minggu dan sumber-sumber untuk 
mengajar mereka tertera pada bagan di halaman  3  dan  5 .

Kursus Pilihan

Untuk informasi mengenai kursus-kursus pilihan, lihat 
bagan pada  halaman   3  dan  5 . Kursus-kursus ini diadakan 
sebagaimana diperlukan di bawah arahan keuskupan. Itu 
diadakan pada saat yang tepat bagi para peserta, terma-
suk selama Sekolah Minggu.

Anggota Penyandang Cacat

Para pemimpin hendaknya memastikan bahwa para ang-
gota penyandang cacat tanggap terhadap materi kuri-
kulum Gereja yang telah disesuaikan untuk kebutuhan 
mereka. Untuk informasi mengenai materi ini, hubungi 
pusat distribusi yang melayani unit Anda atau pergilah 
ke   store.lds.org  . Informasi yang bermanfaat juga dapat 
ditemukan di   disabilities.lds.org  .

Meningkatkan Pembelajaran 

dan Pengajaran

(Lihat   Buku-Pegangan 2,  5.5 ,  12.5 ) 

Para pemimpin imamat dan organisasi pelengkap bertang-
gung jawab terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan 
pembelajaran dan pengajaran dalam organisasi mereka. 
Mereka memperkenalkan guru-guru baru dan menyedi-
akan petunjuk serta dukungan yang berkesinambungan. 
Para anggota presidensi Sekolah Minggu lingkungan 
melayani sebagai spesialis dalam upaya lingkungan untuk 
meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Sebagaimana 
diminta oleh keuskupan atau oleh pemimpin imamat dan 
organisasi pelengkap, mereka menyediakan nasihat, pela-
tihan, dan dukungan. Mereka membantu para pemimpin 
memperkenalkan guru-guru yang baru dipanggil dan 
meningkatkan pembelajaran serta pengajaran Injil dalam 
organisasi mereka. Para anggota lingkungan secara tetap 
berunding bersama mengenai cara meningkatkan pembe-
lajaran serta pengajaran Injil.

Mengajar, Tiada Pemanggilan yang Lebih Mulia  (36123 
299) adalah sumber bagi pengembangan guru. Di area-
area di mana buku ini tidak tersedia, unit-unit hendaknya 
menggunakan  Buku Petunjuk Mengajar  (34595 299).  

Kuorum dan Kelas Hari Minggu 
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Uskup dan para pemimpin lingkungan hendaknya memas-
tikan bahwa semua anggota terbiasa dengan dan memiliki 
akses untuk mengikuti materi-materi berikut ketika itu ter-
sedia dalam bahasa yang sesuai:

Tulisan Suci 

Majalah Gereja 

Buku Nyanyian Rohani   (31243 299)

      Keluarga: Pernyataan kepada Dunia   (35602 299)

Kristus yang Hidup: Kesaksian dari Para Rasul   
(36299 299)

Buku Penuntun Keluarga   (31180 299)

Family Home Evening Resource Book   (31106)

Buku Seni Injil   (06048 299)

      Pusaka Kita: Sejarah Singkat Gereja Yesus Kristus 
dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir   (35448 299)

Untuk Kekuatan Remaja   (36550 299)

      Teguh pada Iman   (36863 299)

      Lihatlah Anak-Anak Kecilmu: Buku Pedoman Kelas 
Penitipan Anak   (37108 299)

DVD   Scripture Stories   (06598)

      Biarlah Kebajikan Tak Henti-Hentinya Menghiasi 
Pikiranmu   [mengemukakan masalah pornografi ] 
(00460 299)

      Persiapkan Segala Hal yang Perlu: Keuangan 
 Keluarga   (04007 299)

      Persiapkan Segala Hal yang Perlu: Penyimpanan 
di Rumah Keluarga   (04008 299)  

©   2011 oleh  Intellectual Reserve, Inc.  Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dicetak di Indonesia. Persetujuan bahasa Inggris: 6/10. 

Persetujuan penerjemahan: 6/10. Terjemahan dari  Instructions for Curriculum 2012.   Bahasa Indonesia.  09330 299 

MATERI-MATERI untuk di RUMAH   

Banyak sumber yang terdaftar di atas terse-
dia secara elektronik di   lds.org/manuals  . Untuk 
memperoleh salinan cetakan, pergilah ke   store.
lds.org   atau hubungi pusat distribusi yang mela-
yani unit Anda.
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