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Към епископите и президентите на клон
Моля прегледайте тези инструкции, след което 
дайте този печатен екземпляр на президента на 
Неделното училище. 

Към президента на Неделното училище
•	След	като	прегледате	тези	инструкции,	представете	

ги на членовете на съвета на района или кола по 
време на следващото му събрание. Можете да пре-
гледате инструкциите или да свалите допълнителни 
екземпляри на lds .org/ manuals.

•	Поканете	членовете	на	съвета	да	решат	какви	мате-
риали ще бъдат нужни за 2012 г. (обърнете внима-
ние,	че	в	някои	райони	на	Църквата	материалите	се	
изпращат автоматично на районите и клоновете). 

•	Поканете	членовете	на	съвета	да	уведомят	учители-
те,	че	повечето	материали	могат	да	бъдат	преглеж-
дани и сваляни онлайн на lds .org/ manuals.

•	Ако	са	необходими	печатни	материали,	те	могат	да	
бъдат	поръчани	от	вашия	център	за	разпростране-
ние или на store .lds .org.

Указания за учебна 
програма 2012 г. 
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Обща неделна програма за 2012 г. 
Ползва се там, където Църквата е отдавна установена

Повечето от тези материали могат да бъдат преглеждани и сваляни от lds .org/ manuals.
Ако са необходими печатни материали, те могат да бъдат поръчани от вашия център за разпространение или на store .lds .org.

Организация Ръководства и материали-източници

Мелхиседеково 
свещеничество 
и Общество за 
взаимопомощ

1-ВИ НЕДЕЛИ
Писанията; Handbook 2: Administering the Church (08702); Църковни списания; Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500); Наръчник за ръководителите на свещени-
чеството 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
Teachings of Presidents of the Church: George Albert Smith (36786) 

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

Аароново свещеничество: Наръчник 1 (34820 112) 
Aaronic Priesthood Resource Guide 2012 (на разположение само онлайн на lds .org/ manuals)
Млади жени: Наръчник 1 (34823 112) 
Young Women Resource Guide 2012 (на разположение само онлайн на lds .org/ manuals)

Други източници включват Църковни списания; Да изпълним своя към Бог: За носители на Аароно-
вото свещеничество (06746 112); Личен напредък на Младите жени (36035 112); За укрепването на 
младежите (36550 112); и Предани ще сме на вярата (36863 112); Проповядвайте Моето Евангелие 
(36617 112); и Strength of Youth Media 2012 DVD..

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 2012 г: Избери правилното (08710 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 2: Избери правилното А (34484 112) 

ВЪЗРАСТ ОТ 8–11 Г. (КЛАСОВЕ ДОБЛЕСТНИ 8, 9, 10 И 11)
Неделно училище за деца 4: Книгата на Мормон (34594 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 (индивидуални комплекти 1–10). 
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Организация Ръководства и материали-източници

Неделно училище ВЪЗРАСТ 12–13 ГОДИНИ
Preparing for Exaltation Teacher’s Manual (31384, Подготовка за възвисяване, наръчник за учителя) 

ВЪЗРАСТ 14–18 ГОДИНИ
Книгата на Мормон: Учебно ръководство за евангелско преподаване (35683 112)
Book of Mormon Class Member Study Guide (35684, Ръководство за изучаване на Книгата на Мормон 
за членовете на класа) 

ВЪЗРАСТНИ
Книгата на Мормон: Учебно ръководство за евангелско преподаване (35683 112) 
Book of Mormon Class Member Study Guide (35684, Ръководство за изучаване на Книгата на Мормон 
за членовете на класа) 

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. Препо-
давателят 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) 
Member’s Guide to Temple and Family History Work (36795, Храмова работа и работа по семейна 
история: Ръководство на членовете) 
(7 седмици) 

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 на разположение онлайн или са били преведени на всичките езици, които ползват 
основната неделна програма. Молим да ползвате материалите, които имате на разположение. 

Обща неделна програма за 2012 г. 
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Основна неделна програма за 2012 г. 
Ползва се в райони, където Църквата е била организирана наскоро или където материалите по общата 
неделна учебна програма все още не са на разположение на съответния език. С одобрението на Президент-
ството на Седемдесетте или областното президентство президентите на кол могат да разрешат ползването 
на основната неделна учебна програма в по-установените райони и езици, когато тя би била по-полезна на 
членовете от общата неделна учебна програма.

Повечето от тези материали могат да бъдат преглеждани и сваляни от lds .org/ manuals.
Ако са необходими печатни материали, те могат да бъдат поръчани от вашия център за разпространение или на store .lds .org.

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
Задължения и благословии на свещеничеството, Част Б (31112 112) 
Жената светия от последните дни, Част Б (31114 112) 

4-ТИ НЕДЕЛИ
Уроците Учения за нашето време биват преподавани по речи от последната обща конференция, 
публикувани в 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 ползвани 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: Наръчник 1 (34820 112) или Млади жени: Наръчник 1 (34823 112). Пре-
подавайте уроците по ред за период от две години и след това започнете отначало. Ако Аароновото 
свещеничество: Наръчник 1 и Млади жени: Наръчник 1 не са на разположение, ползвайте Задъл-
жения и благословии на свещеничеството (31111 112) и Жената светия от последните дни, Част А 
(31113 112) 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) 
Жената светия от последните дни, Част Б (31114 112) 

Други източници включват Църковни списания; Да изпълним своя към Бог: За носители на Аароно-
вото свещеничество (06746 112); Личен напредък на Младите жени (36035 112); За укрепването на 
младежите (36550 112); и Предани ще сме на вярата (36863 112). 
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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 2012 г: Избери правилното (08710 112) 

ВЪЗРАСТ 3 ГОДИНИ
Неделно училище за деца 1: Чедо на Бога съм (34969 112) 

ВЪЗРАСТ 4–7 ГОДИНИ
Неделно училище за деца 2: Избери правилното А (34484 112) 

ВЪЗРАСТ 8–11 ГОДИНИ
Неделно училище за деца 4: Книгата на Мормон (34594 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 (индивидуални комп-
лекти 1–10). 

Неделно училище ВЪЗРАСТ 12–18 ГОДИНИ
Книгата на Мормон: Учебно ръководство за евангелско преподаване (35683 112) 

ВЪЗРАСТНИ
Книгата на Мормон: Учебно ръководство за евангелско преподаване (35683 112) 

ВЪЗРАСТНИ
Евангелски принципи, ново издание (06195 112). Ако тази книга не е налична, може да се ползва 
предишното издание на Евангелски принципи (31110 112). Ако никоя от двете книги не е налична, 
може да се ползва Gospel Fundamentals (31129, Основи на Евангелието). Този курс е за проучватели, 
нови членове, членове, връщащи се към активност и други хора, които се нуждаят от основно еван-
гелско 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, ползвайте 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 на разположение онлайн или са били преведени на всичките езици, които ползват 
основната неделна програма. Молим да използвате материалите, които са на разположение. 

Основна неделна програма за 2012 г. 
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Учебната програма започва по цял свят на 1 януари. 
Използвайте следните указания, за да организирате 
свещеническите кворуми и неделни класове. 

Мелхиседеково свещеничество и 
Общество за взаимопомощ
(Вж. Handbook 2: Administering the Church,	 2010	 г.,	
7.8.1,	9.4.1)

През повечето недели братята от Мелхиседековото 
свещеничество и сестрите от Обществото за взаи-
мопомощ	се	събират	поотделно,	но	изучават	едни	и	
същи теми и ползват същите материали. 

ПЪРВА НЕДЕЛЯ. Всеки от ръководителите на кво-
рума	 на	 старейшините,	 групата	 на	 висшите	 свеще-
ници и на Обществото за взаимопомощ планира това 
събрание за своята собствена организация и може да 
ползва	материалите-източници,	изброени	на	стр. 2	и	4.

През първата неделя преподава член на президент-
ството	 на	 кворума	 на	 старейшините	 или	 на	 ръко-
водството	на	групата	на	висшите	свещеници.	В	това	
събрание ръководителите на Мелхиседековото све-
щеничество учат членовете на кворума на учени-
ята на Евангелието и им помагат да бъдат активни в 
изпълнението на своите свещенически задължения. 
Ръководителите на кворуми и групи търсят напът-
ствията на Духа при определяне на темите за препо-
даване.	Темите	могат	да	включват	домашно	обучение,	
изпълнение	на	свещенически	обреди	и	благословии,
укрепване	на	браковете	и	семействата,	служба,	миси-
онерска	 работа,	 задържане	 на	 новопокръстените,	
активизиране,	 духовно	 и	 материално	 благосъстоя-
ние,	 храмова	 работа	 и	 работа	 по	 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 президент-
ството на Обществото за взаимопомощ. Ръководител-
ките на Обществото за взаимопомощ използват това 
събрание,	за	да	преподават	ученията	на	Евангелието	
и да помагат на сестрите да допринасят активно към 
делото на Обществото за взаимопомощ. Членките на 
президентството на Обществото за взаимопомощ тър-
сят напътствието на Духа при определяне на темите 
за преподаване. Темите могат да включват ролята и 
отговорностите	на	жените	в	Евангелието,	укрепване	
на	 браковете	 и	 семействата,	 обучение	 при	 посеще-
ние,	служба,	мисионерска	работа,	задържане	на	ново-
покръстените,	 активизиране,	 духовно	 и	 материално	
благосъстояние,	храмова	работа,	работа	по	семейна	
история и историята и целите на Обществото за взаи-
мопомощ. Може да бъде отделено време сестрите да 
споделят свидетелствата си. 

ВТОРА И ТРЕТА НЕДЕЛИ. Братята от Мелхиседеко-
вото свещеничество и сестрите от Обществото за вза-
имопомощ биват обучавани от наръчника Teachings 
of Presidents of the Church: George Albert Smith. Уро-
ците могат да бъдат преподавани от ръководители 
или	от	учители	на	кворума,	групата	или	Обществото	
за взаимопомощ. По принцип уроците се преподават 
по	реда,	в	който	са	представени	в	учебника.	

Ръководителите	 на	 кворума	 на	 старейшините,	 гру-
пата	на	висшите	свещеници	и	Обществото	за	взаимо-
помощ се погрижват всички членове на 18 и повече 
години да получат екземпляр на книгата Teachings of 
Presidents of the Church: George Albert Smith за свое 
лично	изучаване,	независимо	от	това	дали	имат	въз-
можността да посещават събранията. Ръководителите 
насърчават посещаващите да носят своите екземп-
ляри	на	книгата	и,	когато	е	възможно,	своите	лични	
екземпляри на Писанията. 

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

ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ – УЧЕНИЯ ЗА НАШЕТО ВРЕМЕ.
Уроците се преподават от речи на последната обща 
конференция,	 публикувани	 в	 издание	 на	 Лиахона.
Тeзи речи също така са на разположение и онлайн 
(на много езици) на www .conference .lds .org. Уроците 
могат да бъдат преподавани от ръководители или 
учители	на	кворума,	групата	или	Обществото	за	взаи-
мопомощ. Президентът на кол или епископът избира 
речите. Изданията от конференцията на списанията 
могат да съдържат допълнителни инструкции. 

ПЕТА НЕДЕЛЯ (КОГАТО ИМА ТАКАВА). Епископът 
определя	темата,	която	ще	се	преподава,	преподава-
теля (обикновено член на района или кола) и дали 
сестрите от Обществото за взаимопомощ и носите-
лите на Мелхиседековото свещеничество ще се събе-
рат заедно или отделно. 

Аароново свещеничество и Млади жени
(Вж. Handbook 2,	8.11,	10.6)

Кворумите на Аароновото свещеничество обикно-
вено се събират отделно за неделните събрания и 
напътствия на кворумите. Те обаче могат да бъдат 
обединени,	когато	в	единицата	живеят	малко	на	брой	
млади мъже на възрастта за Аароновото свещени-
чество.	Същите	напътствия	се	отнасят	и	за	класовете	
на Младите жени. Младите мъже от Аароновото све-
щеничество и младите жени могат от време на време 
да се събират заедно за неделните уроци под ръко-
водството на епископа. 

Неделни кворуми и класове
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Младите мъже от Аароновото свещеничество и мла-
дите	жени	се	обучават	от	наръчниците,	изброени	на	
стр. 2	и	4.	Ръководителите	могат	да	канят	младежите	
да помагат в преподаването на раздели от уроците. 

Неделно училище за деца
(Вж. Handbook 2, 11.4)

Ръководителите трябва да групират децата в Недел-
ното училище за деца според тяхната възраст към 
1 януари.	Ако	има	достатъчен	брой	деца,	 трябва	да	
бъдат организирани отделни класове за всяка въз-
растова 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	2012	г.	Децата,	които	са	на	3	г.	към	
1 януари,	посещават	клас	Слънчев	лъч	или	смесения	
клас за най-малките. 

На	 децата	 се	 преподава	 от	 учебниците,	 посочени	 в	
таблиците	на	стр. 2	и	5.

Където	 е	 подходящо,	 по-малките	 деца	 участват	 във	
времето	за	споделяне	на	Неделното	училище	за	деца,	
докато по-големите присъстват в класа. Към полови-
ната от времетраенето 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 следва да бъде провеждано по 
същото време с класовете на Аароновото свещени-
чество и Младите жени. 

Деца,	които	през	годината	навършат	12	години,	започ-
ват да посещават събранията на своите кворуми на 
Аароново свещеничество или класа на Младите жени 
по време на времето за споделяне в НУД. По време на 
урока	в	Неделното	училище	за	деца,	наскоро	навър-
шилите	12	години	продължават	да	посещават	урока	на	
НУД до месец януари. При все това епископът и други 
ръководители	на	района	могат	да	се	съветват	заедно,	
за	да	определят	дали	навършилите	12	години	не	биха	
могли да извлекат по-голяма полза от посещението на 
клас	 на	 Неделното	 училище	 за	 12-13	 годишни.	 При	
вземането	 на	 това	 решение	 ръководителите	 следва	
да вземат под внимание нуждите на децата и пери-
ода	в	годината,	когато	съответното	дете	навършва	12	
години.	Тяхното	решение	се	прилага	за	всички	деца,	
които	през	годината	навършат	12	години.	

Неделно училище
(Вж. Handbook 2, 12.4)

Неделното	 училище	 е	 за	 членове,	 които	 са	 на	 12	 и	
повече	 години	 към	 1	 януари.	 Децата,	 които	 през	

годината	навършат	12	години,	или	остават	в	своя	клас	
на	 НУД,	 или	 започват	 да	 посещават	 класа	 за	 12-13	
годишните,	според	решението	на	епископа	в	съвет	с	
други ръководители на района. 

Където	има	достатъчен	брой	младежи,	могат	да	бъдат	
организирани отделни класове за всяка възрастова 
група. Където има малко младежи или няма доста-
тъчно	класни	стаи	или	учители,	младежите	с	различна	
възраст могат да бъдат групирани заедно. Всеки 
район, в	който	има	достатъчен	брой	несемейни	пъл-
нолетни	младежи,	може	да	организира	отделен	клас	
за тях по време на Неделното училище. 

Курсовете за Неделно училище и източниците за пре-
подаването	им	са	посочени	в	таблицата	на	стр. 3	и	5.

Класове по избор
За	 информация,	 свързана	 с	 класовете	 по	 избор,	 вж.	
таблиците	 на	 стр.  3	 и	 5.	 Тези	 класове	 се	 провеждат	
при нужда и под ръководството на епископството. Те 
се	провеждат	в	удобно	за	участниците	време,	включи-
телно по време на Неделното училище. 

Членове с недъзи
Ръководителите следва да имат грижата членовете 
с недъзи да са запознати с материалите по църков-
ната	учебна	програма,	които	са	пригодени	за	техните	
нужди.	За	да	получите	информация	за	тези	материали,
свържете	 се	 с	 центъра	 за	 разпространение,	 който	
обслужва	вашата	единица	или	посетете	 store	.lds	.org.
Също	така	можете	да	откриете	полезна	информация	
на disabilities .lds .org.

Подобряване на обучението 
и преподаването
(Вж. Handbook 2,	5.5,	12.5)	

Ръководителите на свещеничеството и на помощните 
организации са отговорни за усилията по подобряване 
качеството на преподаване в своите организации. Те 
ориентират новите учители и осигуряват постоянно 
напътствие и подкрепа. Членовете на районното пре-
зидентство на Неделното училище служат като спе-
циалисти в усилията на района да подобри обучени-
ето и преподаването. По покана на епископството или 
на ръководители на свещеничеството и помощните 
организации,	те	предоставят	напътствия,	обучение	и	
подкрепа. Те помагат на ръководителите да обучат 
новопризовани учители и да подобряват преподава-
нето и обучението в техните организации. Членовете 
на районните съвети редовно се съветват заедно как 
да подобрят обучението и преподаването. 

Източникът	за	усъвършенстване	на	учителите	е	Пре-
подаването – няма по-велико призование	 (36123	
112).	В	области,	където	тази	книга	не	е	на	разположе-
ние,	единиците	следва	да	използват	Ръководство за 
преподаване	(34595	112).	

Неделни кворуми и класове
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Епископът и ръководителите на района следва да се 
грижат всички членове да са запознати със следните 
материали	и	да	имат	достъп	до	тях,	доколкото	са	на	
разположение на съответния език: 

Писанията

Църковни	списания

Химни	(34832	112)	

Семейството: прокламация към света 
(35602 112)	

Живият Христос: свидетелството на апосто-
лите	(36299	112)	

Семейно ръководство	(31180	112)	

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

Евангелски произведения на изкуството 
(06048 112)	

Нашето наследство: Кратка история на 
Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни	(35448	112)	

За укрепването на младежите	(36550	112).	

Предани ще сме на вярата	(36863	112)	

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

Scripture Stories	DVDs	(06598)	

Let Virtue Garnish Thy Thoughts (обръща внима-
ние на проблема с порнографията) (00460) 

Подгответе всяко нужно нещо: Семейни 
финанси (04007 112) 

Подгответе всяко нужно нещо: Семеен 
домашен склад (04008 112) 
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Материали за в къщи

Голяма част от изброените по-горе източ-
ници са на разположение в електронен вид 
на lds .org/ manuals. За да получите напечатани 
екземпляри, посетете store .lds .org или се свър-
жете с центъра за разпространение, който 
обслужва вашата единица. 




