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Pentru episcopi şi preşedinţii de ramuri
Vă rugăm să revedeţi aceste instrucţiuni şi, apoi, să 
înmânaţi acest exemplar tipărit preşedintelui Şcolii de 
duminică. 

Pentru preşedinţii Şcolii de duminică
•	După	ce	revedeţi	aceste	instrucţiuni,	prezentaţi-le	mem-

brilor consiliului episcopiei sau ramurii la următoarea 
adunare a consiliului . Puteţi viziona aceste instrucţiuni 
sau puteţi descărca exemplare suplimentare la lds  .org/ 
manuals .

•	Rugaţi-i	pe	membrii	consiliului	să	decidă	ce	materiale	
sunt necesare pentru anul 2012 (reţineţi faptul că în 
unele zone ale Bisericii materialele sunt trimise auto-
mat la episcopii şi ramuri) . 

•	Invitaţi-i	 pe	membrii	 consiliului	 să-i	 informeze	pe	 în-
văţători că majoritatea materialelor pot fi vizionate şi 
descărcate online la lds  .org/ manuals .

•	Dacă	 este	 nevoie	 de	materiale	 tipărite,	 acestea	 pot	 fi	
comandate la centrele locale de distribuire sau la store 
 .lds  .org .

Instrucţiuni cu privire la programa 
de învăţământ pentru anul 2012



2

Programa de învăţământ generală 
pentru duminicile din anul 2012
Se foloseşte în zonele în care Biserica este bine stabilită 

Majoritatea acestor materiale pot fi vizionate şi descărcate online la lds .org/ manuals.
Dacă este nevoie de materiale tipărite, acestea pot fi comandate la centrul dumneavoastră local de distribuire sau la store .lds .org.

Organizaţie Manuale şi materiale

Preoţia lui Melhisedec 
şi Societatea de Alinare

Prima duminică 
Scripturile; Handbook 2: Administering the Church (08702); revistele Bisericii; Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society (06500); Îndrumarul pentru conducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor 
auxiliare (31178); materialele de la adunările de pregătire a conducătorilor din întreaga lume; Îndrumarul 
familiei (31180) şi alte materiale aprobate de Biserică

a doua şi a treia duminică
Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith (36786) 

a Patra duminică 
Învăţături pentru timpul nostru: cuvântări de la conferinţa generală; vezi pagina 6

a cincea duminică
Subiecte şi materiale aprobate de Biserică, alese de episcopat

Preoţia aaronică 
şi Tinerele fete

 Preoţia aaronică – Manual 1 (34820) 
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 (disponibil numai online la lds .org/ manuals)
Tinerele Fete ‒ Manual 1 (34823) 
Young Women Resource Guide 2012 (disponibil numai online la lds .org/ manuals)

alte resurse includ revistele Bisericii; Să ne îndeplinim datoria faţă de Dumnezeu: pentru deţinătorii Preo-
ţiei aaronice (06746); Progresul personal al tinerelor fete (36035); Pentru întărirea tineretului (36550); 
Fideli credinţei (36863); Predicaţi Evanghelia Mea (36617); şi Strength of Youth Media 2012 DVD.

Societatea Primară VârSta 18 luni–2 ani (claSa creşă)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108) 

VârSta 3–11 ani (timPul Petrecut ÎmPreună)
Planul pe anul 2012 pentru Timpul petrecut împreună: Alege ce e drept (08710) 

VârSta de 3 ani (claSa rază de Soare)
Societatea Primară 1: Sunt un copil al lui Dumnezeu (34969) 

VârSta 4–7 ani (claSele acd 4, 5, 6 şi 7 )
Societatea Primară 2: Alege ce-i drept A (34484) 

VârSta 8–11 ani (claSele cutezătorul 8, 9, 10 şi 11 )
Societatea Primară 4: Cartea lui Mormon (34594) 

alte resurse pentru toate clasele includ revistele Bisericii; cărţile de citit cu scripturi ilustrate; Cartea cu 
picturi inspirate din Evanghelie (06048 090); Children’s Songbook (34831); şi ilustraţii şi decupaje (seturi 
individuale 1–10). 
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Organizaţie Manuale şi materiale

Şcoala de duminică VârSta 12–13 ani
Preparing for Exaltation Teacher’s Manual (31384) 

VârSta 14–18 ani
Cartea lui Mormon – Manualul învăţătorului pentru Doctrina Evangheliei (35683) 
Book of Mormon Class Member Study Guide (35684) 

adulţi
Cartea lui Mormon – Manualul învăţătorului pentru Doctrina Evangheliei (35683) 
Book of Mormon Class Member Study Guide (35684) 

adulţi
Principiile Evangheliei, ediţie nouă (06195). acest curs este pentru simpatizanţi, membri noi, membri care 
redevin activi şi alte persoane care au nevoie de instruire de bază despre evanghelie. Învăţătorul alege 
ordinea lecţiilor conform nevoilor membrilor clasei. 

Cursuri opţionale Manuale şi materiale

Predarea Evangheliei Predarea, nu este chemare mai mare (36123), paginile 185–239
(12 săptămâni) 

Relaţii de căsătorie 
şi de familie

Relaţii de căsătorie şi de familie – Manualul instructorului (35865) 
Relaţii de căsătorie şi de familie – Ghidul de studiu al participantului (36357) 
(16 săptămâni) 

Templul şi istoria 
familiei

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804) 
Îndrumarul membrilor pentru munca din templu şi pentru munca de istorie a familiei (36795) 
(7 săptămâni) 

Pregătirea pentru 
templu

Înzestraţi din cer: seminar de pregătire pentru templu – Manualul învăţătorului (36854) 
Să ne pregătim pentru intrarea în templul sfânt (36793) 
(7 săptămâni) 

Nu toate materialele din acest tabel au fost traduse sau sunt disponibile online în toate limbile care folosesc programa de învăţământ generală. 
Vă rugăm să folosiţi aceste materiale pe măsură ce sunt disponibile. 

Programa de învăţământ generală pentru duminicile din anul 2012
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Programa de învăţământ de bază 
pentru duminicile din anul 2012
Se foloseşte în zonele în care Biserica a fost organizată de curând sau unde materialele din Programa de învă-
ţământ generală pentru duminicile din anul 2012 nu sunt încă disponibile în limba respectivă. Având aprobare 
din partea preşedinţiei Celor Şaptezeci sau din partea preşedinţiei zonei, preşedinţii de ţăruş pot decide să 
folosească Programa de învăţământ de bază pentru duminici în zonele şi limbile unde Biserica este mai bine 
stabilită, atunci când aceasta va fi mai de folos membrilor decât Programa de învăţământ generală pentru 
duminici.

Majoritatea acestor materiale pot fi vizionate şi descărcate online la lds .org/ manuals.
Dacă este nevoie de materiale tipărite, acestea pot fi comandate la centrul dumneavoastră local de distribuire sau la store .lds .org.

Organizaţie Manuale şi materiale

Preoţia lui Melhisedec 
şi Societatea de Alinare

Prima duminică
Scripturile; revistele Bisericii; Îndrumarul pentru conducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare (31178); 
Îndrumarul familiei (31180) şi alte materiale aprobate de Biserică. 

a doua şi a treia duminică
Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea B (31112) 
Femeia sfântă din zilele din urmă, partea B (31114) 

a cincea duminică 
lecţiile Învăţături pentru timpul nostru vor fi predate din cuvântările conferinţei generale prezentate în cel 
mai recent număr al revistei Ensign sau Liahona (vezi pagina 6 din această publicaţie pentru instrucţiuni 
cu privire la alegerea cuvântărilor). dacă aceste reviste nu sunt disponibile în limba dumneavoastră, pot fi 
folosite mesajele Primei Preşedinţii şi mesajele învăţătoarelor vizitatoare. 

a cincea duminică 
Subiecte şi materiale aprobate de Biserică, alese de preşedinţia ramurii

Preoţia aaronică 
şi Tinerele fete

Prima, a Patra şi a cincea duminică
Preoţia aaronică ‒ Manualul 1 (34820) sau Tinerele Fete ‒ Manualul 1 (34823). Predaţi lecţiile în ordine 
timp de doi ani, apoi reluaţi. dacă Preoţia aaronică – Manualul 1 şi Tinerele Fete – Manualul 1 nu sunt 
disponibile, folosiţi manualele Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea A (31111) şi Femeia sfântă 
din zilele din urmă, partea A (31113) pentru lecţiile din prima, a patra şi a cincea duminică. 

a doua şi a treia duminică
Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea B (31112) 
Femeia sfântă din zilele din urmă, partea B (31114) 

alte resurse includ revistele Bisericii; Să ne îndeplinim datoria faţă de Dumnezeu: pentru deţinătorii Preo-
ţiei aaronice (06746); Progresul personal pentru tinerele fete (36035); Pentru întărirea tineretului (36550) 
şi Fideli credinţei (36863). 
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Organizaţie Manuale şi materiale

Societatea Primară VârSta 18 luni–2 ani (claSa creşă)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108) 

VârSta 3–11 ani (timPul Petrecut ÎmPreună)
Planul pe anul 2012 pentru Timpul petrecut împreună: Alege ce e drept (08710) 

VârSta de 3 ani
Societatea primară 1: Sunt un copil al lui Dumnezeu (34969) 

VârSta 4–7 ani
Societatea primară 2: Alege ce-i drept A (34484) 

VârSta 8–11 ani 
Societatea primară 4: Cartea lui Mormon (34594) 

alte resurse pentru toate clasele includ revistele Bisericii; cărţile de citit cu scripturi ilustrate; Cartea cu 
picturi inspirate din Evanghelie (06048 090); Children’s Songbook (34831); şi ilustraţii şi decupaje (seturi 
individuale 1–10). 

Şcoala de duminică VârSta 12–18 ani
Cartea lui Mormon – Manualul învăţătorului pentru Doctrina Evangheliei (35683) 

adulţi
Cartea lui Mormon – Manualul învăţătorului pentru Doctrina Evangheliei (35683) 

adulţi
Principiile Evangheliei, ediţia nouă (06195). dacă această carte nu este disponibilă, poate fi folosită ediţia 
precedentă Principiile Evangheliei (31110). dacă niciuna dintre acest cărţi nu este disponibilă, poate fi 
folosit manualul Gospel Fundamentals (31129). acest curs este pentru simpatizanţi, membri noi, membri 
care redevin activi şi alte persoane care au nevoie de instruire de bază despre evanghelie. Învăţătorul alege 
ordinea lecţiilor conform nevoilor membrilor clasei. 

Cursuri opţionale Manuale şi materiale

Predarea Evangheliei Predarea, nu este chemare mai mare (36123), paginile 185–239 (12 săptămâni). dacă acest manual nu 
este disponibil, folosiţi manualul Îndrumarul învăţătorului (34595), paginile 21–22 (8 săptămâni). 

Relaţii de căsătorie 
şi de familie

Relaţii de căsătorie şi de familie – Manualul instructorului (35865) 
Relaţii de căsătorie şi de familie – Ghidul de studiu al participantului (36357) 
(16 săptămâni) 

Nu toate materialele din acest tabel au fost traduse sau sunt valabile online în toate limbile care folosesc programa de învăţământ de bază 
pentru duminici. Vă rugăm să folosiţi aceste materiale pe măsură ce sunt disponibile. 

Programa de învăţământ de bază pentru duminicile din anul 2012
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Programa de învăţământ începe peste tot în lume la 
1 ianuarie. Folosiţi următoarele instrucţiuni pentru a 
organiza clasele pentru cvorumurile preoţiei şi celelalte 
clase de duminică. 

Preoţia lui Melhisedec şi Societatea 
de Alinare
(Vezi Handbook 2: Administering the Church	 [2010],
7.8.1,	9.4.1)

În	majoritatea	duminicilor,	fraţii	deţinători	ai	preoţiei	lui	
Melhisedec şi surorile de la Societatea de Alinare se întru-
nesc	 separat,	 dar	 studiază	 aceleaşi	 subiecte	 şi	 folosesc	
aceleaşi materiale . 

PRIma	DumInIcă. Fiecare dintre conducătorii cvoru-
mului	 vârstnicilor,	 ai	 grupului	 înalţilor	 preoţi	 şi	 condu-
cătoarele Societăţii de Alinare planifică această întrunire 
pentru organizaţia lor şi pot folosi materialele pentru 
prima duminică menţionate la paginile 2 şi 4 . 

În	 prima	 duminică,	 lecţia	 este	 predată	 de	 un	 membru	
al preşedinţiei cvorumului vârstnicilor sau al conducerii 
grupului de înalţi preoţi . Conducătorii Preoţiei lui Mel-
hisedec predau doctrinele Evangheliei la această adu-
nare	pentru	a-i	ajuta	pe	fraţi	să	devină	implicaţi	în	mod	
activ în îndeplinirea îndatoririlor preoţiei . Conducătorii 
cvorumului şi cei ai grupului caută îndrumarea Spiritului 
atunci când hotărăsc ce subiecte să predea . Subiectele 
pot	include	învăţământul	de	acasă,	efectuarea	rânduieli-
lor	şi	oferirea	binecuvântărilor	preoţiei,	 întărirea	căsăto-
riilor	şi	a	 familiilor,	slujirea,	munca	misionară,	păstrarea	
convertiţilor,	activarea	membrilor,	bunăstarea	spirituală	şi	
temporală,	munca	în	templu	şi	munca	de	istorie	a	fami-
liei.	conducătorii	cvorumului	şi	ai	grupului	se	pot	folosi,	
de	 asemenea,	 de	 acest	 timp	 pentru	 a	 planifica	moduri	
de	a-i	ajuta	pe	alţii,	pentru	a	desemna	sarcini	şi	pentru	a	
solicita rapoarte cu privire la sarcinile anterioare . 

În	 prima	 duminică,	 lecţia	 este	 predată	 de	 o	membră	 a	
preşedinţiei Societăţii de Alinare la nivel de episcopie . 
Conducătoarele Societăţii de Alinare predau doctrine ale 
Evangheliei pentru a le ajuta pe surori să se implice în 
mod activ în lucrarea Societăţii de Alinare . Membrele pre-
şedinţiei Societăţii de Alinare caută îndrumarea Spiritului 
atunci când hotărăsc ce subiecte să predea . Subiectele 
pot include rolurile şi responsabilităţile femeilor în cadrul 
Evangheliei,	întărirea	căsătoriilor	şi	a	familiilor,	vizitele	de	
acasă,	slujirea,	munca	misionară,	păstrarea	convertiţilor,	
activarea	membrilor,	 bunăstarea	 spirituală	 şi	 temporală,	
munca în templu şi munca de istorie a familiei şi scopu-
rile Societăţii de Alinare . Se poate acorda timp ca surorile 
să-şi	împărtăşească	mărturiile.	

a	Doua	 şI	a	tREIa	DumInIcă. Fraţilor din Preoţia 
lui Melhisedec şi surorilor de la Societatea de Alinare 
li se predă din manualul Teachings of Presidents of the 
Church: George Albert Smith. Lecţiile pot fi predate de 
conducători	sau	de	învăţători	ai	cvorumului,	ai	grupului	
sau de conducătoare sau învăţătoare ale Societăţii de Ali-
nare.	Lecţiile	sunt	predate,	de	obicei,	în	ordinea	în	care	
sunt prezentate în manual . 

conducătorii	cvorumului	vârstnicilor,	ai	grupului	de	înalţi	
preoţi şi conducătoarele Societăţii de Alinare trebuie să 
se asigure că toţi membrii care au peste 18 ani au primit 
un exemplar al manualului Teachings of Presidents of the 
Church: George Albert Smith pentru studiul lor perso-
nal,	indiferent	dacă	pot	sau	nu	să	participe	la	adunările	
lor . Conducătorii îi încurajează pe participanţi să aducă 
propriile	exemplare	ale	manualului	şi,	când	este	posibil,
exemplarele lor personale din scripturi . 

Dacă	are	loc	o	conferinţă	de	ţăruş	sau	o	altă	întrunire	care	
împiedică	desfăşurarea	uneia	dintre	aceste lecţii,	preşe-
dinţii de ţăruş şi episcopii decid dacă aceasta trebuie pre-
dată	într-o	altă	duminică.	

a	 PatRa	 DumInIcă	 –	 ÎnvăţătuRI	 PEntRu	 tIm-
PuL	 nostRu. Lecţiile vor fi predate din cuvântările 
conferinţei generale prezentate în cel mai recent număr 
al revistei Ensign sau Liahona. Aceste cuvântări sunt dis-
ponibile şi online (în multe limbi) la conference  .lds  .org . 
Lecţiile pot fi predate de conducătorii sau de învăţătorii 
cvorumului,	grupului	sau	societăţii	de	alinare.	Preşedin-
tele	 de	 ţăruş	 sau	 episcopul	 alege	 cuvântările.	 Revistele	
care cuprind cuvântări din cadrul conferinţelor generale 
conţin mai multe instrucţiuni . 

a	cIncEa	DumInIcă	(cânD	EstE	cazuL). Episco-
pul	 hotărăşte	 subiectul	 ce	 va	 fi	predat,	 alege	 instructo-
rul	(de	obicei,	un	membru	al	episcopiei	sau	al	ţăruşului)	
şi dacă surorile de la Societatea de Alinare şi deţinătorii 
Preoţiei lui Melhisedec se întrunesc separat sau laolaltă . 

Preoţia aaronică şi Tinerele fete
(Vezi Handbook 2,	8.11,	10.6)

cvorumurile	Preoţiei	aaronice,	în	mod	normal,	se	întru-
nesc separat pentru întrunirile de duminică ale cvorumu-
lui	şi	pentru	instruire.	totuşi,	atunci	când	în	cadrul	unităţii	
sunt	puţini	tineri	care	deţin	Preoţia	aaronică	–	aceştia	se	
pot întruni laolaltă . Aceleaşi îndrumări sunt valabile şi în 
cazul	claselor	tinerelor	Fete.	ocazional,	tinerii	băieţi	din	
Preoţia aaronică şi tinerele fete se pot întruni împreună 
pentru lecţiile de duminică sub îndrumarea episcopului .

Tinerilor băieţi din Preoţia aaronică şi tinerelor fete li 
se predă din manualele menţionate la paginile  2 şi 4 . 

Cvorumurile şi clasele de duminică
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Conducătorii îi pot invita pe tineri să ajute la predarea 
unor părţi din lecţii . 

Societatea Primară
(Vezi Handbook 2, 11 .4)

Conducătorii trebuie să grupeze copiii în clasele Societă-
ţii Primare în funcţie de vârsta pe care o au la 1 ianuarie .
Dacă	 este	 un	 număr	 suficient	 de	 copii,	 trebuie	 organi-
zată o clasă separată pentru fiecare grup de vârstă . Când 
numărul sălilor de clasă sau numărul de învăţători nu este 
suficient,	copiii	de	diferite	vârste	pot	fi	grupaţi	laolaltă.	

unde	este	posibil,	o	clasă	de	creşă	ar	trebui	pusă	la	dis-
poziţie pentru copiii care au împlinit vârsta de 18 luni . 
Înscrierea copiilor în această clasă este opţiunea părinţi-
lor . Copiii cu vârsta de 2 ani împliniţi până la 1 ianuarie 
vor continua să meargă la clasele de creşă până la sfârşi-
tul anului 2012 . Copiii cu vârsta de 3 ani împliniţi până la 
1	ianuarie	participă	la	clasele	Rază	de	soare	sau	la	clasele	
combinate ale celor mai mici . 

Copiilor li se predă din manualele prezentate în tabelele 
de la paginile 2 şi 5 .

când	 este	 cazul,	 copiii	 mai	 mici	 iau	 parte	 la	 timpul	
petrecut	 împreună	 în	 cadrul	 societăţii	 Primare,	 în	 timp	
ce copiii mai mari participă la oră . La jumătatea orelor de 
la	societatea	Primară,	cele	două	grupe	îşi	schimbă	locu-
rile.	 atunci	 când	 sunt	 puţini	 copii,	 cele	 două	 grupe	 se	
pot	întruni	împreună.	Dacă	cele	două	grupe	se	întrunesc	
separat,	timpul	petrecut	împreună	pentru	copiii	mai	mari	
trebuie ţinut în acelaşi timp cu clasele Preoţiei aaronice şi 
ale Tinerelor Fete . 

Copiii care împlinesc 12 ani în timpul anului încep să 
participe la întrunirile cvorumului Preoţiei aaronice sau 
la	clasa	tinerelor	Fete,	în	timp	ce	în	cadrul	societăţii	Pri-
mare se desfăşoară Timpul petrecut împreună . În timpul 
orelor	de	la	societatea	Primară,	copiii	care	împlinesc	12	
ani	 în	 cursul	 anului	 continuă,	 în	mod	normal,	 să	parti-
cipe la clasele lor de la Societatea Primară până în luna 
ianuarie	a	anului	următor.	totuşi,	episcopul	şi	alţi	condu-
cători ai episcopiei se pot sfătui împreună pentru a hotărî 
dacă aceşti copii în vârstă de 12 ani ar beneficia mai mult 
participând la clasa Şcolii de duminică pentru vârstele 
cuprinse	între	12	şi	13	ani.	Luând	această	hotărâre,	con-
ducătorii ţin cont de nevoile copiilor şi de momentul din 
an	când	fiecare	copil	va	împlini	vârsta	de	12 ani.	Decizia	
lor este valabilă pentru toţi copiii care împlinesc 12 ani 
pe parcursul anului . 

Şcoala de duminică
(Vezi Handbook 2, 12 .4 ) 

Şcoala de duminică se desfăşoară pentru membrii care 
au 12 ani sau mai mult la data de 1 ianuarie . Copiii care 
împlinesc 12 ani pe parcursul anului fie rămân în cadrul 

clasei lor de la Societatea Primară în timpul Şcolii de 
duminică, fie	participă	 la	clasa	pentru	vârstele	cuprinse	
între	12	şi	13	ani,	după	cum	hotărăşte	episcopul	când	se	
sfătuieşte cu alţi conducători ai episcopiei . 

atunci	când	este	un	număr	suficient	de	tineri,	pot	fi	orga-
nizate clase separate pentru fiecare grup de vârstă . Atunci 
când sunt puţini tineri sau numărul sălilor de clasă ori 
numărul	 de	 învăţători	 nu	 este	 suficient, tinerii	 de	 dife-
rite vârste pot fi grupaţi laolaltă . Fiecare episcopie care 
are suficienţi tineri adulţi necăsătoriţi poate avea o clasă 
separată pentru aceştia în timpul Şcolii de duminică . 

Cursurile Şcolii de duminică şi materialele de predare 
pentru acestea sunt prezentate în tabelele de la pagi-
nile 3 şi 5 . 

Cursuri opţionale
Pentru	 informaţii	 privind	 cursurile	opţionale,	 vezi	 tabe-
lele de la paginile  3 şi 5 . Aceste cursuri sunt ţinute în 
funcţie de necesităţi sub îndrumarea episcopatului . Ele 
sunt	ţinute	la	ore	convenabile	participanţilor,	inclusiv	în	
timpul Şcolii de duminică . 

Membri cu dizabilităţi
Conducătorii trebuie să se asigure că membrii care au 
dizabilităţi sunt înştiinţaţi de materialele programei de 
învăţământ a Bisericii care au fost adaptate conform 
nevoilor	 lor.	 Pentru	 informaţii	 privind	 aceste	materiale,	
contactaţi centrul de distribuire care deserveşte unitatea 
dumneavoastră	sau	accesaţi	store	.lds	.org.	Informaţii	utile	
pot fi găsite şi la disabilities  .lds  .org . 

Îmbunătăţirea metodei de învăţare  
şi de predare
 (Vezi Handbook 2,	5.5,	12.5)	

Conducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare răs-
pund de îmbunătăţirea metodei de învăţare şi predare din 
cadrul organizaţiilor lor . Ei îi îndrumă pe noii învăţători şi 
le oferă instrucţiuni şi sprijin neîntrerupt . Membrii preşe-
dinţiei Şcolii de duminică la nivel de episcopie oferă asis-
tenţă pentru îmbunătăţirea metodei de învăţare şi predare .
Atunci când sunt invitaţi de episcopat sau de conducătorii 
preoţiei	 şi	 ai	 organizaţiilor	 auxiliare,	 ei	 oferă	 consiliere,	
instruire	şi	sprijin.	Ei	îi	ajută	pe	conducători	să-i	îndrume	
pe învăţătorii nou chemaţi şi să îmbunătăţească modul de 
învăţare şi predare a Evangheliei în organizaţiile lor . Mem-
brii	consiliilor	episcopiei	se	sfătuiesc	împreună,	cu	regu-
laritate,	cu	privire	la	modul	de	îmbunătăţire	a	metodei	de	
învăţare şi de predare a Evangheliei . 

Predarea, nu este chemare mai mare (36123) este mate-
rialul pentru îmbunătăţirea pregătirii învăţătorilor . În 
zonele	în	care	acest	manual	nu	este	disponibil,	unităţile	
trebuie să folosească Îndrumarul învăţătorului	(34595).	

Cvorumurile şi clasele de duminică
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Episcopul şi conducătorii episcopiei trebuie să se asigure 
că toţi membrii sunt familiarizaţi cu următoarele mate-
riale	şi	că	au	acces	la	ele,	în	măsura	în	care	sunt	disponi-
bile în limba respectivă: 

Scripturile

Revistele	Bisericii

Imnuri (34832) 

Familia: o declaraţie oficială către lume (35602) . 

Hristos cel Viu: mărturia apostolilor	(36299)	

Îndrumarul familiei (31180) 

Family Home Evening Resource Book (31106) 

Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie 
(06048 090)	

Our Heritage: A Brief History of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints (35448) 

Pentru întărirea tineretului (36550) 

Fideli credinţei (36863) 

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108) 

Scripture Stories	DvDs	(06598)	

Virtutea să înfrumuseţeze gândurile tale [referitor la 
problema pornografiei] (00460) 

Pregătiţi tot ce este necesar: finanţele familiei 
(04007) 

Pregătiţi tot ce este necesar: proviziile de alimente 
ale familiei (04008) 
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Materiale pentru acasă

Multe dintre aceste resurse sunt valabile în for-
mat electronic la lds .org/ manuals. Pentru a obţine 
exemplare tipărite, accesaţi store .lds .org sau con-
tactaţi centrul de distribuire care deserveşte unita-
tea dumneavoastră. 




