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Указания  за  учебна 
програма 2011 г. 

В това ръководство е изложен списък с учебни материали, 
които да бъдат използвани в неделни събрания през 
2011   г., инструкции за организиране на неделни кворуми 
и класове и списък с материали на Църквата, които да 
бъдат използвани у дома. 
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 Разпространение
   КОЛОВЕ:  Президентите на кол следва да раздадат екземп-
ляри на ръководителите в клона, колкото е необходимо.

   РАЙОН:  Епископите и президентите на клон следва да 
раздадат екземпляри на членове на епископствата, чинов-
ници, ръководители на Мелхиседековото свещеничество, 
президентствата на помощните организации и на други 
ръководители в района, колкото е необходимо.

  Коловите и районните съвети следва да преразглеждат 
това издание всяка година. 
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Обща програма за 2011 г.
Използва се, където Църквата е отдавна установена

Организация Ръководства и материали-източници
Мелхиседеково свещеничество и 
Общество за взаимопомощ

1-ви недели
Писанията; Църковни списания; Наръчник за ръководителите на свещеничеството и 
помощните организации (31178 112); Събрание за обучение на ръководителите по света, 
брошури; Семейно ръководство (31180 112); други одобрени от Църквата източници

2-ри и 3-ти недели
Евангелски принципи, ново издание (06195 112); продължение от 2010 г. Този учебник 
временно заменя книгите Учения на президентите на Църквата. Уроците следва да бъдат 
преподавани по реда, в който са представени в наръчника.

4-ти недели
Учения за нашето време: речи от общата конференция; вж. стр. 6

5-ти недели
Теми и одобрени от Църквата източници, определени от епископството

Аароново свещеничество и 
Млади жени

Aaronic Priesthood 3 (34822, Аароново свещеничество 3) и Aaronic Priesthood Resource Guide 
2011 (08659, Ръководство-източник за Аароновото свещеничество, 2011 г.)
Young Women Manual 3 (34825, Млади жени 3) и Young Women Resource Guide 2011 
(08660, Ръководство-източник за Младите жени, 2011 г.)

Други източници включват Писанията; Църковни списания; Да изпълним своя дълг към Бог: 
За носители на Аароновото свещеничество (06746 112); Личен напредък на Младите 
жени (36035 112); За укрепването на младежите (36550 112); и Предани ще сме на 
вярата (36863 112).

Неделно училище за деца възраст 18 месеца-2 години (ясли)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108, Вижте малките си деца: наръчник за 
яслите в НУД)

възраст 3-11 години (време за споделяне)
Програма за времето за споделяне 2011 г: Знам, че Писанията са истинни (08635 112)

възраст 3 години (клас слънчев лъч)
Неделно училище за деца 1: Чедо на Бога съм (34969 112)

възраст от 4-7 г. (класове ип 4, 5, 6 и 7))
Неделно училище за деца 3: Избери правилното Б (34499 112)

възраст от 8-11 г. (класове доблестни 8, 9, 10 и 11)
Неделно училище за деца 7: Нов завет (34604 112)

Други източници за всички класове включват Църковни списания, илюстрираните книжки по 
Светите писания, Евангелски произведения на изкуството (06048 090), Children’s Songbook 
(35395, Детска песнопойка) и Visual Aids Cutouts (Нагледни помагала за изрязване (индиви-
дуални комплекти 1-10).

Нови
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Организация Ръководства и материали-източници
Неделно училище възраст 12-13 години

The Presidents of the Church Teacher’s Manual (31382)

възраст 14-18 години
Нов завет: Ръководство на учителя по евангелско учение (35681 112)
Ръководство за изучаване на Новия завет за членовете на класа (35682)

възрастни
Нов завет: Ръководство на учителя по евангелско учение (35681 112)
Ръководство за изучаване на Новия завет за членовете на класа (35682)

възрастни
Евангелски принципи, ново издание (06195 112).Този курс е за проучватели, нови членове, 
членове, връщащи се към активност и други хора, които се нуждаят от основно евангелско 
обучение. Преподавателят избира реда на уроците съобразно нуждите на членовете на класа.

Класове по избор Ръководства и материали-източници

Преподаване на Евангелието Преподаването – няма по-велико призование (36123 112), стр. 185-239
(12 седмици)

Брак и семейни 
 взаимоотношения

Брак и семейни взаимоотношения Наръчник на учителя (35865 112)
Брак и семейни взаимоотношения: Учебно ръководство на участника (36357 112)
(16 седмици)

Храмова и семейна история Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804, Храмова работа и работа по 
семейна история: Ръководство на учителя)
Instructor’s Guide to Temple and Family History Work (35804, Храмова работа и работа по 
семейна история: Ръководство на членовете)

Подготовка за храма Надарени от небесата: Семинар за подготовка за храма: Ръководство за учителя (36854 112)
Подготовка за посещение на светия храм (36793 112)
(7 седмици)

Не всички материали в тази таблица са били преведени на всичките езици, които използват основната 
програма. Молим да използвате материалите, когато са на разположение. Ако имате въпроси, свързани 
с наличността на материалите, свържете се с центъра за разпространение.
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Организация Ръководства и материали-източници
Мелхиседеково свещеничество и 
Общество за взаимопомощ

1-ви недели
Писанията; Църковни списания; Наръчник за ръководителите на свещеничеството и помощ-
ните организации (31178 112); Семейно ръководство, (31180 112); други одобрени от 
Църквата източници.

2-ри и 3-ти недели
Евангелски принципи, ново издание (06195 112); продължава от 2010 г. Ако тази книга не 
е налична, може да се използва предишното издание на Евангелски принципи (31110 112). 
Ако никоя от двете книги не е налична, може да се използва Gospel Fundamentals (31129, 
Основни евангелски принципи). Уроците следва да бъдат преподавани по реда, по който 
са представени в книгата.

4-ти недели
Уроците Учения за нашето време биват преподавани по речи от последната обща конферен-
ция, публикувани в  Ensign или  Лиахона (вж. стр. 6 на тази публикация относно инструкции за 
избор на речи). Ако тези списания не са на разположение на съответния език, могат да бъдат 
използвани посланията на Първото Президентство и посланията за обучение при посещение.

5-ти недели
Теми и одобрени от Църквата източници, определени от президентството на клон

Аароново свещеничество и 
Млади жени

1-ви, 4-ти и 5-ти недели
Аароново свещеничество 1 (34820 112) или Млади жени 1 (34823 112). Преподавайте 
уроците по ред за период от две години и след това започнете отново. Ако наръчниците 
Аароновото свещеничество 1 и Млади жени 1 не са на разположение, използвайте Задъл-
жения и благословии на свещеничеството и Жената светия от последните дни за уроци през 
1-та, 4-та и 5-та недели.

2-ри и 3-ти недели
Задължения и благословии на свещеничеството, част Б (31112 112) или Жената светия от 
последните дни, част Б (31114 112)

Други източници включват Писанията; Църковни списания; Да изпълним своя към Бог: За 
носители на Аароновото свещеничество (06746 112); Личен напредък на Младите жени 
(36035 112); За укрепването на младежите (36550 112); и Предани ще сме на вярата 
(36863 112).

Основна програма 2011 г.
Използва се в църковни единици с малко членове или където материалите  
по общата учебна програма не са на разположение
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Организация Ръководства и материали-източници
Неделно училище за деца възраст 18 месеца-2 години (ясли)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108, Вижте малките си деца: наръчник за 
яслите в НУД)

възраст 3-11 години (време за споделяне)
Програма за времето за споделяне 2011 г: Знам, че Писанията са истинни (08635 112)

възраст 3 години
Неделно училище за деца 1: Чедо на Бога съм (34969 112)

възраст 4-7 години
Неделно училище за деца 3: Избери правилното Б (34499 112)

възраст 8-11 години
Неделно училище за деца 7: Нов завет (34604 112)

Други източници за всички класове включват Църковни списания, илюстрираните книжки по 
Светите писания, Евангелски произведения на изкуството (06048 112), Children’s Songbook 
(35395, Детска песнопойка) и Visual Aids Cutouts (Нагледни помагала за изрязване (индиви-
дуални комплекти 1-10).

Неделно училище възраст 12-18 години
Нов завет: Ръководство на учителя по евангелско учение (35681 112)

възрастни
Нов завет: Ръководство на учителя по евангелско учение (35681 112)

възрастни
Евангелски принципи, ново издание (06195 112). Ако тази книга не е налична, може да 
се използва предишното издание на Евангелски принципи (31110 112). Ако никоя от двете 
книги не е налична, може да се използва Gospel Fundamentals (31129, Основни евангелски 
принципи). Този курс е за проучватели, нови членове, членове, връщащи се към активност и 
други хора, които се нуждаят от основно евангелско обучение. Преподавателят избира реда 
на уроците съобразно нуждите на членовете на класа.

Класове по избор Ръководства и материали-източници
Преподаване на Евангелието Преподаването – няма по-велико призование (36123 112), стр. 185-239 (12 седмици). Ако 

тази книга не е налична, използвайте Ръководство за преподаване (34595 112), стр. 21-22 
(8 седмици).

Брак и семейни 
 взаимоотношения

Брак и семейни взаимоотношения Наръчник на учителя (35865 112)
Брак и семейни взаимоотношения: Учебно ръководство на участника (36357 112)
(16 седмици)

Не всички материали в тази таблица са били преведени на всичките езици, които използват основната 
програма. Молим да използвате материалите, които са на разположение. Ако имате въпроси, свързани с 
наличността на материалите, свържете се с центъра за разпространение.

Нови
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    Указания за неделните кворуми и класове
  Учебната програма започва по цял свят на 1 януари. Изпол-
звайте следните указания, за да организирате свещеничес-
ките кворуми и неделни класове.

   Мелхиседеково свещеничество и 
Общество за взаимопомощ
  През повечето недели братята от Мелхиседековото све-
щеничество и сестрите от Обществото за взаимопомощ се 
събират поотделно, но изучават едни и същи теми и изпол-
зват същите материали.

   ПЪРВА НЕДЕЛЯ.  Всеки от ръководителите на кворума 
на старейшините, групата на висшите свещеници и на 
Обществото за взаимопомощ планира това събрание за 
своята собствена организация и може да използва материа-
лите-източници, изброени на стр.  2  и  4 .

  През първата неделя преподава член на президентството 
на кворума на старейшините или ръководството на групата 
на висшите свещеници. Ръководителите на кворума или 
групата използват това събрание, за да помагат на братята 
активно да изпълняват своите свещенически задължения. 
Темите могат да включват домашно обучение, изпълнение 
на свещенически обреди и благословии, укрепване на бра-
ковете и семействата, служба, мисионерска работа, активи-
зиране, духовно и материално благосъстояние и работа по 
храмова и семейна история. Ръководителите на кворума 
или групата могат също така да използват това време, за да 
планират начини да помагат на другите, да дават задачи и 
да получават отчети за предишни задачи.

  През първата неделя преподава членка на президентството 
на Обществото за взаимопомощ. Тя използва Писанията 

и одобрените църковни материали. Ръководителките на 
Обществото за взаимопомощ използват това събрание, за 
да преподават ученията на Евангелието и да помагат на 
сестрите да допринасят активно към делото на Общест-
вото за взаимопомощ. Темите могат да включват ролята 
и отговорностите на жените в Евангелието, укрепване на 
браковете и семействата, обучение при посещение, служба, 
мисионерска работа, активизиране, духовно и материално 
благосъстояние и работа по храмова и семейна история. 
Може да бъде отделено време сестрите да споделят сви-
детелствата си.

   ВТОРА И ТРЕТА НЕДЕЛИ.  Братята от Мелхиседековото 
свещеничество и сестрите от Обществото за взаимопомощ 
биват обучавани от новия наръчник  Евангелски прин-
ципи , който временно заменя книгите  Учения на прези-
дентите на Църквата . Уроците могат да бъдат препо-
давани от ръководители или от отделени за това учители 
на кворума, групата или Обществото за взаимопомощ. По 
принцип уроците се преподават по реда, в който са пред-
ставени в учебника.

  Ръководителите на кворума, групата или Обществото за 
взаимопомощ се погрижват всички членове на 18 и повече 
години да получат екземпляр на новия учебник  Евангелски 
принципи  за свое лично изучаване. Ръководителите насър-
чават участниците да носят своите екземпляри в час.

  Ако поради колова конференция или други събрания се 
отмени преподаването на един от тези уроци, президен-
тите на кол или епископите ще решат дали съответният 
урок следва да бъде преподаден друга неделя.

   ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ – УЧЕНИЯ ЗА НАШЕТО ВРЕМЕ.
Уроците се преподават от речи на последната обща кон-
ференция, публикувани в последното издание на   Ensign
или   Лиахона.  Тeзи речи също така са на разположение и 
онлайн (на много езици) на  www.conference.lds.org . Уро-
ците могат да бъдат преподавани от ръководители или от 
отделени за това учители на кворума, групата или Общест-
вото за взаимопомощ. Президентите на кол могат да изби-
рат кои речи да бъдат използвани или могат да възложат 
тази задача на епископите. Изданията от конференцията на 
списанията могат да съдържат допълнителни инструкции.

   ПЕТА НЕДЕЛЯ (КОГАТО ИМА ТАКАВА).  Темата за това 
събрание е определена от епископството, за да посрещне 
местните нужди. В тази неделя кворумът на старейшините 
и групата на висшите свещеници могат да се срещат поот-
делно или заедно, или да се комбинират с Обществото за 
взаимопомощ.
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    Аароново свещеничество и Млади жени
  Кворумите на Аароновото свещеничество обикновено се 
събират отделно за неделните събрания и напътствия на 
кворумите. Обаче те могат да бъдат обединени, когато 
в единицата живеят малко на брой млади мъже на въз-
растта за Аароновото свещеничество. Същите напътствия 
се отнасят и за класовете на Младите жени. Младите мъже 
от Аароновото свещеничество и младите жени могат от 
време на време да се събират заедно за неделните уроци 
под ръководството на епископа.

  Носителите на Аароновото свещеничество и младите жени 
се обучават от наръчниците, изброени на стр.  2  и  4 . Ръко-
водителите могат да канят младежите да помагат в препо-
даването на раздели от уроците.

    Неделно училище за деца
  Ръководителите трябва да групират децата в Неделното 
училище за деца според тяхната възраст към 1 януари. Ако 
има достатъчен брой деца, трябва да бъдат организирани 
отделни класове за всяка възрастова група. Където няма 
достатъчно класни стаи или учители, децата с различна 
възраст могат да бъдат групирани заедно.

  Където е възможно, следва да се организира ясла за децата, 
когато навършат 18 месеца. Записването на деца в този клас 
е по избор на родителите. Деца, които са 2-годишни към 
1 януари, продължават в яслата до края на 2011 г. Децата, 
които са на 3 г. към 1 януари, посещават клас Слънчев лъч 
или смесеният клас за най-малките.

  На децата се преподава от учебниците, показани в табли-
ците на стр.  2  и  5 .

  Където е подходящо, по-малките деца участват във вре-
мето за споделяне на Неделното училище за деца, докато 
по-големите присъстват в класа. Към половината от вре-
метраенето на Неделното училище за деца двете групи си 
сменят местата. Където децата са по-малко, двете групи 
могат да се събират заедно. Ако двете групи се срещат 
отделно, времето за споделяне за по-големите деца трябва 
да бъде провеждано по същото време с класовете на Ааро-
новото свещеничество и Младите жени.

  Децата, които навършат 12 г. през годината, продължа-
ват да посещават своя клас в Неделното училище за деца 
до следващия януари. Обаче през времето за споделяне 
в Неделното училище за деца те започват да посещават 
събранията на своите кворуми на Аароново свещени-
чество или класа на Младите жени.

    Неделно училище
  Неделното училище е за членове, които са на 12 и повече 
години към 1 януари. Децата, които навършат 12 г. през 
годината, остават в своя клас на Неделното училище за 
деца.

  Където има достатъчен брой младежи, могат да бъдат 
 организирани отделни класове за всяка възрастова група. 
Където има малко младежи или няма достатъчно класни 
стаи или учители, младежите с различна възраст могат да 
бъдат групирани заедно.

  Курсовете за Неделно училище и източниците за препода-
ването им са показани в таблицата на стр.  3  и  5 .

    Класове по избор
  За информация, свързана с класовете по избор, вж. табли-
ците на  3  и  5 . Тези класове се провеждат при нужда и под 
ръководството на епископството. Те се провеждат във 
време, удобно за участниците, включително по време на 
Неделното училище.

    Членове с недъзи
  Ръководителите следва да имат грижата членовете с недъзи 
да са запознати с материалите по църковната учебна про-
грама, които са пригодени за техните нужди. За информа-
ция относно тези материали се свържете с центъра за раз-
пространение, който обслужва вашата църковна единица. 
Полезна информация може да се открие също така и на 
 www.disabilities.lds.org .
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Усъвършенстване на учителите
Ръководителите на свещеничеството и на помощните 
организации са отговорни за качеството на преподаване 
в своите организации. Те ориентират новите учители и 
осигуряват постоянно напътствие и подкрепа. Членовете 
на президентството на Неделното училище в района пома-
гат в усилията за усъвършенстване на учителите. Те пома-
гат на ръководителите на свещеничеството и помощните 
организации в ориентиране, инструктиране и осигуряване 
постоянна подкрепа за учителите. Членовете на районните 
съвети редовно се съветват заедно как да подобрят препо-
даването и изучаването на Евангелието.

Източникът за усъвършенстване на учителите е Препо-
даването – няма по-велико призование (36123 112). В 
областите, където тази книга не е на разположение, еди-
ниците следва да използват Ръководство за преподаване 
(34595 112).

Материали за в къщи
Епископът и ръководителите на района следва да се гри-
жат всички членове да са запознати със следните матери-
али и да имат достъп до тях, доколкото са на разположение 
на съответния език:

Писания

Църковни списания

Химни (34832 112)

Семейството: прокламация към света (35602 112)

Живият Христос: свидетелството на  апостолите 
(36299 112)

Семейно ръководство (31180 112)

Family Home Evening Resource Book (31106, 
 Ръководство-източник за семейна домашна вечер)

Евангелски произведения на изкуството (06048 112)

Предани ще сме на вярата: Евангелски  справочник 
(36863 112)

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108, Вижте 
малките си деца: наръчник за яслите в НУД)

Old Testament Visual Resource DVDs (00492, DVD-та по 
Стария завет)

Подгответе всяко нужно нещо: Семейни финанси 
(04007 112)

Подгответе всяко нужно нещо: Семеен  домашен 
склад (04008 112)

За да получите тези материали, посетете сайта www.
ldscatalog.com в Интернет или да се свържете с центъра за 
разпространение, който обслужва вашата единица. Много 
от тези източници също са на разположение за гледане, 
слушане или изтегляне от www.GospelLibrary.lds.org.
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