
1

Organisation Lektionsböcker och resursmaterial

Melkisedekska 
prästadömet och 
Hjälpföreningen

FÖRSTA SÖNDAGEN
Ämnen fastställda av äldstekvorum, högprästernas grupp och Hjälpföreningens ledare. Tänkbart material inbegriper: Skrifterna;  
Handbok 2: Kyrkans förvaltning (08702 180); kyrkans tidningar; Döttrar i mitt rike: Hjälpföreningens historia och verksamhet (06500 
180); Handledning för prästadömets och biorganisationernas ledare (31178 180); material från världsomfattande ledarskapsmöten; 
Handledning för familjen (31180 180); annat resursmaterial som godkänts av kyrkan

ANDRA OCH TREDJE SÖNDAGEN
Kyrkans presidenters lärdomar: Lorenzo Snow (36787 180)
Om denna bok inte finns tillgänglig, använd Prästadömets plikter och välsignelser, del A (31111 180) eller Den sista dagars heliga 
kvinnan, del A (31113 180).

FJÄRDE SÖNDAGEN
Lärdomar för vår tid: Tal från det senaste generalkonferensnumret av Ensign eller Liahona
Om dessa tidningar inte finns att tillgå kan budskap från första presidentskapet och besökslärarnas budskap användas.

FEMTE SÖNDAGEN
Ämnen fastställs av biskopsrådet eller grenspresidentskapet (se listan under ”Första söndagen” för möjliga resurser)

Aronska  
prästadömet  
och Unga  
kvinnor

Kom och följ mig: Utbildningsresurser för ungdomar, finns på internet på lds.org/youth/learn. Tryckta exemplar tillhandahålls enligt 
vad områdesledarna fastställer.

Andra tänkbara resurser: kyrkans tidningar; Min plikt mot Gud: För aronska prästadömsbärare (06746 180); Unga kvinnor: Personlig 
tillväxt (36035 180); Vägledning för de unga (09403 180); Stå fast i din tro (36863 180); Predika mitt evangelium (36617 180); 
DVD:n Strength of Youth Media 2013
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Här följer en förteckning över söndagens studiematerial för 2013, men inte allt finns att tillgå på alla språk. Församlingar och grenar bör redan ha 
mycket av det här materialet. Det material som är nytt för 2013 är markerat med gult.

ANVISNINGAR GÄLLANDE 
STUDIEMATERIAL FÖR 2013
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Primär 18 MÅNADER–2 ÅR (BARNTILLSYNSKLASSEN)
Sen edra små: Lektionsbok för barntillsynen (37108 180)

3–11 ÅR (SAMLINGSSTUNDEN)
Programförslag till samlingsstunden 2013: Jag är ett Guds barn (08994 180)

3 ÅR (SOLSTRÅLEKLASSEN)
Primär 1: Jag är Guds lilla barn (34969 180)

4–7 ÅR (VDR 4–7)
Primär 3: Välj det rätta B (34499 180)

8–11 ÅR (KÄMPAR-KLASSER 8–11)
Primär 5: Läran och förbunden/Kyrkans historia (34602 180)
Om den här boken inte finns tillgänglig, använd Primär 7: Nya testamentet (34604 180)

Söndagsskolan 12–18 ÅR
Kom och följ mig: Utbildningsresurser för ungdomar finns på internet på lds.org/youth/learn. Tryckta exemplar tillhandahålls enligt 
vad områdesledarna fastställer.

VUXNA
Läran och förbunden och kyrkans historia, Evangeliets lära, lärarhandledning (35685 180); Läran och förbunden och kyrkans historia, 
Elevens studievägledning (35686 180) och Vår arvedel (35448 180).
Evangeliets principer, nyutgåva (06195 180), en kurs för undersökare, nya medlemmar och medlemmar som arbetar på att bli aktiva
Om den nya upplagan av Evangeliets principer inte finns att tillgå, använd tidigare utgåvan (31110 180), eller, om ingen av dessa 
finns att tillgå, använd Gospel Fundamentals (31129).

Valfria kurser  
(om lektionsböcker 
finns att tillgå)

Lektionsböcker och resursmaterial

Tempeltjänst och 
släktforskning

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work [Lärarens handledning till tempeltjänst och släktforskning] (35804) och  
Member’s Guide to Temple and Family History Work [Medlemmens handledning till tempeltjänst och släktforskning] (36795)

Tempelförberedelse Undervisning från höjden: Förberedande tempelseminarium, lärarhandledning (36854 180) och Förbered dig för det heliga templet 
(36793 180)

Undervisning om 
evangeliet

Undervisning: Den högsta kallelsen (36123 180), sidorna 185–239
Om boken inte finns att tillgå kan ni använda Handledning för undervisning (34595 180), sidorna 19–20.

Relationer i äkten-
skapet och familjen

Relationer i äktenskapet och familjen, lärarhandledning (35865 180) och Relationer i äktenskapet och familjen, studiehandledning 
(36357 180)
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För ytterligare information om söndagens studiematerial och att organiserar kvorum och klasser, se Handbok 2: Kyrkans förvaltning, 7.8.1 (Melkisedekska  
prästadömet); 9.4.1 (Hjälpföreningen); 8.11 (Aronska prästadömet); 10.6 (Unga kvinnor); 11.4 (Primär) och 12.4 (Söndagsskolan).
För information om hur man förbättrar undervisning och inlärning av evangeliet, se Handbok 2: Kyrkans förvaltning, 5.5, 12.5.
För att beställa material i ljudformat, i blindskrift, i stora bokstäver, eller med bildtexter, gå till store .lds .org och klicka på Materials for Those with 
Disabilities.


