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Organizācija Rokasgrāmatas un citi palīgmateriāli

Melhisedeka pries-
terība un Palīdzības 
biedrība

1. svētdiena
tēmas nosaka elderu kvoruma, augsto priesteru grupas un Palīdzības biedrības vadītāji; iespējamie resursi: svētie Raksti; Handbook 
2: Administering the Church (08702); Baznīcas žurnāli; Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500); 
vadītāju vispasaules apmācību materiāli; Ģimenes rokasgrāmata (31180); un citi Baznīcas apstiprinātie materiāli

2. un 3. svētdiena
Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Fīldings Smits (36907)
Ja šī grāmata nav pieejama jūsu valodā, izmantojiet Priesterības pienākumi un svētības, B daļa (31112) vai Pēdējo dienu svēto 
sieviete, B daļa (31114).

4. svētdiena
Mācības mūsdienām: stundās tiek mācītas runas no žurnālu Ensign vai Liahona jaunākā vispārējās konferences izdevuma.
Ja šie žurnāli nav pieejami jūsu valodā, var izmantot augstākā prezidija un apmeklējuma mācības vēstījumus.

5. svētdiena
tēmas nosaka bīskapība vai draudzes prezidijs (iespējamos resursus skat. sadaļā „Mēneša 1. svētdiena”)

Ārona priesterība un 
Jaunās sievietes

Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, tiešsaistē lds .org/ youth/ learn.
Ja šie resursi nav pieejami jūsu valodā, tad:
1., 4. un 5. svētdiena
izmantojiet rokasgrāmatas Ārona priesterības rokasgrāmata 1 (34820) un Jauno sieviešu rokasgrāmata 1 (34823). Ja šīs rokasgrāma-
tas nav pieejamas jūsu valodā, izmantojiet Priesterības pienākumi un svētības, A daļa (31111) vai Pēdējo dienu svēto sieviete, A daļa 
(31113).
2. un 3. svētdiena
izmantojiet Priesterības pienākumi un svētības, B daļa (31112) vai Pēdējo dienu svēto sieviete, B daļa (31114).
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Zemāk ir norādīti materiāli 2014. gada svētdienu nodarbībām; ne visi materiāli ir pieejami visās valodās. Bīskapijās un draudzēs jau vajadzētu būt 
daudziem no šiem materiāliem. Jaunie 2014. gada mācību materiāli ir izcelti.

Norādījumi 2014. 
gada mācību plānam
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Sākumskola vecuMs: 18 Mēneši – 2 gadi („šūPulīša” klase)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual („Šūpulīša” rokasgrāmata) (37108)

vecuMs: 3–11 gadi („sanāksiM koPā”)
Satura izklāsts „Sanāksim kopā” nodarbībām 2014. gadā:  
Ģimenes ir mūžīgas (10940)

vecuMs: 3 gadi („saulesstaRiņu” klase)
Sākumskola 1: Es esmu Dieva bērns (34969)

vecuMs: 4–7 gadi (klases — izvēlies PaReizo, 4–7 gadi)
Sākumskola 2: Izvēlies pareizo A (34484)

vecuMs: 8–11 gadi („dRošsiRdīgo” klases, 8–11 gadi)
Sākumskola 6: Vecā Derība (34603)
Ja šī rokasgrāmata nav pieejama jūsu valodā, izmantojiet Sākumskola 4: Mormona Grāmata (34594)

Svētdienas skola vecuMs: 12–18 gadi
Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, tiešsaistē lds .org/ youth/ learn.
Ja šie resursi nav pieejami jūsu valodā, izmantojiet Vecās Derības evaņģēlija mācību rokasgrāmatu skolotājam (35570).

PieaugušaJieM
Vecās Derības evaņģēlija mācību rokasgrāmata skolotājam (35570) un Old Testament Class Member Study Guide (34592)
Evaņģēlija principi, jauns izdevums (06195), šis mācību kurss paredzēts klausītājiem, jaunajiem Baznīcas locekļiem un tiem Baznīcas 
locekļiem, kuri atkal sāk apmeklēt Baznīcu pēc neaktivitātes perioda.
Ja Evaņģēlija principi jaunais izdevums nav pieejams jūsu valodā, lietojiet iepriekšējo izdevumu (31110); vai, ja nav pieejams neviens 
no šiem izdevumiem, lietojiet rokasgrāmatu Evaņģēlija pamati (31129).

Izvēles kursi  
(ja rokasgrāmatas 
ir pieejamas)
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Templis un ģimenes 
vēsture

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (Skolotāja rokasgrāmata par tempļa un ģimenes vēstures darbu) (35804) un 
Member’s Guide to Temple and Family History Work (Baznīcas locekļa ceļvedis par tempļa un ģimenes vēstures darbu) (36795)

Sagatavošanās tem-
pļa apmeklējumam

Dāvinājums no Debesu augstumiem: rokasgrāmata tempļa apmeklējuma sagatavošanās semināra skolotājam (36854) un Sagatavoša-
nās ienākt svētajā templī (36793)

Evaņģēlija mācīšana Teaching, No Greater Call (Mācīšana — nav lielāka aicinājuma) (36123), 185.–239. lpp.
Ja šī grāmata nav pieejama jūsu valodā, izmantojiet Mācīšanas rokasgrāmatu (34595).

Laulība un ģimenes 
attiecības

Laulība un ģimenes attiecības: skolotāja rokasgrāmata (35865) un Laulība un ģimenes attiecības: nodarbību dalībnieka mācību 
ceļvedis (36357)
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Vairāk informācijas par svētdienas mācību plānu un kvorumu un klašu organizēšanu skat. Handbook 2: administering the church, 7.8.1 (Melhisedeka prieste-
rība); 9.4.1 (Palīdzības biedrība); 8.11 (Ārona priesterība); 10.6 (Jaunās sievietes); 11.4 (Sākumskola); 12.4 (Svētdienas skola).
Informāciju par to, kā uzlabot evaņģēlija mācīšanos un mācīšanu, skat. Handbook 2: administering the church, 5.5, 12.5.
Lai pasūtītu materiālus audio formātā, Braila rakstā, lielu burtu salikumā vai ar titriem, apmeklējiet vietni store .lds .org un uzklikšķiniet uz Materials for Those 
with Disabilities.


