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Organizacija Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga

Melchizedeko 
kunigija ir Paramos 
bendrija

1-i sekmadieniai
Temas paskiria Vyresniųjų kvorumo ir Paramos bendrijos vadovai; galima naudotis tokia mokymo medžiaga: Raštais; Handbook 
2: Administering the Church (08702 000); Bažnyčios žurnalais; Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society 
(06500 000); vadovų pasaulinių mokymų medžiaga; Šeimos vadovėliu (31180 156); kita Bažnyčios patvirtinta medžiaga.

2-i iR 3-i sekmadieniai
Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Fildingas Smitas (36907 156)
Jei šios knygos jūsų kalba nėra, naudokite Kunigystės pareigos ir palaiminimai, B dalis (31112 156) arba Pastarųjų dienų šventoji 
moteris, B dalis (31114 156).

4-i sekmadieniai
naudokitės pastarosios visuotinės konferencijos medžiaga.
Jei šių žurnalų jūsų kalba nėra, galite naudotis Pirmosios Prezidentūros ir Lankomojo mokymo žiniomis.

5-i sekmadieniai
Temas paskiria vyskupija arba skyriaus prezidentūra (galima mokymo medžiaga nurodyta skyriuje „Pirmi sekmadieniai“).

Aarono kuni-
gija ir Merginų 
organizacija

Ateik, sek paskui mane: Mokymo medžiaga jaunimui, internete lds .org/ youth/ learn.
Jei šios medžiagos jūsų kalba nėra, tada:
1-i, 4-i iR 5-i sekmadieniai
naudokitės Aarono kunigijos vadovėliu 1 (34820 156) ir Merginų organizacijos vadovėliu 1 (34823 156). Jei šių vadovėlių 
jūsų kalba nėra, naudokitės Kunigystės pareigos ir palaiminimai, A dalis (31111 156) arba Pastarųjų dienų šventoji moteris,  
A dalis (31113 156).
2-i iR 3-i sekmadieniai
naudokitės Kunigystės pareigos ir palaiminimai, B dalis (31112 156) arba Pastarųjų dienų šventoji moteris, B dalis (31114 156)
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Žemiau išvardinta 2014 metų sekmadieninėms pamokoms skirta mokymo medžiaga. Ne visa ji prieinama visomis kalbomis. Apylinkės ir skyriai jau 
turėtų turėti didžiąją dalį šios medžiagos. 2014 metams skirtos naujos priemonės yra paryškintos.

Nurodymai dėl 
2014 m. mokymo 
programos
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Pradinukų 
organizacija

nuo 1,5 iki 2 meTų (LoPšeLinukai)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108).

nuo 3 iki 11 meTų (BendRaVimo VaLandėLės)
2014 m. bendravimo valandėlių planas: Šeimos yra amžinos (10940 156)

3 meTų (sPinduLėLių kLasė)
Pradinukų pamokos 1. Dievo vaikas aš (34969 156).

nuo 4 iki 7 meTų (PkT Pamokos 4–7 meTų Vaikams)
Pradinukų pamokos 2. Pasirink teisingai, A (34484 156)

 nuo 8 iki 11 meTų (Pamokos 8–11 m. šaunuoLiams)
Primary 6: Old Testament (34603)
Jei šio vadovėlio jūsų kalba nėra, naudokitės Pradinukų pamokos 4: Mormono Knyga (34594 156)

Sekmadieninė 
mokykla

nuo 12 iki 18 meTų
Ateik, sek paskui mane: Mokymo medžiaga jaunimui, internete lds .org/ youth/ learn.
Jei šios medžiagos jūsų kalba nėra, naudokitės knyga Senasis Testamentas. Evangelijos doktrinos mokytojo vadovėlis (35570 156).

suaugusieJi
Senasis Testamentas. Evangelijos doktrinos mokytojo vadovėlis (35570 156) ir Old Testament Class Member Study Guide (34592)
Evangelijos principai, naujas leidimas (06195 156), kursas besidomintiesiems, naujiems nariams ir vėl aktyviais tampantiems 
nariams.
Jei naujojo vadovėlio Evangelijos principai jūsų kalba nėra, naudokitės ankstesniu leidimu (31110 156); jei nė vieno jų nėra, naudo-
kitės vadovėliuEvangelijos pagrindai (31129 156).

Papildomi 
kursai (jei yra 
vadovėliai)

Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga

Šventykla ir šeimos 
istorija

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804) ir Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795).

Pasiruošimas 
šventyklai

Apdovanotas iš aukštybių. Pasiruošimo šventyklai seminaras (36854 156) ir Ruoškimės įžengti į šventąją šventyklą (36793 156).

Evangelijos 
mokymas

Teaching, No Greater Call (36123 000), p. 185–239.
Jei šios knygos jūsų kalba nėra, naudokitės Mokytojų vadovėliu (34595 156).

Santuoka ir šeimos 
santykiai

Santuoka ir šeimos santykiai. Mokytojo vadovėlis (35865 156) ir Santuoka ir šeimos santykiai. Kurso klausytojo vadovėlis  
(36357 156).

Na
uja

 
20

14
 

me
tam

s

Daugiau informacijos apie sekmadieninį mokymą ir kvorumų bei klasių organizavimą ieškokite vadovėlyje Handbook 2: administering the Church, 7.8.1 (apie 
Melchizedeko kunigystę); 9.4.1 (apie Paramos bendriją); 8.11 (apie Aarono kunigiją); 10.6 (apie Merginų organizaciją); 11.4 (apie Pradinukų organizaciją);  
12.4 (apie Sekmadieninę mokyklą).
Informacijos apie tai, kaip patobulinti Evangelijos mokymąsi ir mokymą, ieškokite Handbook 2: administering the Church, 5.5, 12.5.
Norėdami užsisakyti įgarsintą medžiagą arba medžiagą Brailio raštu, stambiu šriftu ar su titrais, apsilankykite store .lds .org ir pasirinkite Materials for Those 
with Disabilities.


