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Организация Ръководства и материали-източници

Мелхиседеково 
свещеничество 
и Общество за 
взаимопомощ

1-ви недели
Темите се определят от ръководителите на кворума на старейшините, групата на висшите свещеници и Обществото за 
взаимопомощ; възможните източници включват: Писанията; Handbook 2: Administering the Church (08702); църковни 
списания; Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (06500); материали от събрание за обучение на 
ръководителите по света; Семейно ръководство (31180 112); други одобрени от Църквата източници

2-ри и 3-Ти недели
Учения на президентите на Църквата: Джозеф Фийлдинг Смит (36907 112)
Ако тази книга не е разположение на вашия език, използвайте Задължения и благословии на свещеничеството, част Б (31112 
112) или Жената светия от последните дни, част Б (31114 112)

4-Ти недели
Учения за нашето време: речи на последната обща конференция, публикувани в издание на Лиахона
Ако тези списания не са на разположение на вашия език, могат да бъдат ползвани посланията на Първото Президентство и 
посланията за обучение при посещение.

5-Ти недели
Темите се определят от епископството или президентството на клон (вж. списъка под „1-ви недели” за възможни източници)

Аароново 
свещеничество и 
Млади жени

Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, в интернет на lds .org/ youth/ learn.
Ако тези източници не са на разположение на вашия език:
1-ви, 4-Ти и 5-Ти недели
използвайте Аароновото свещеничество: Наръчник 1 и Млади жени: Наръчник 1 (34820 112). Ако тези наръчници не са на 
разположение, ползвайте Задължения и благословии на свещеничеството, част А (311111 112) и Жената светия от последните 
дни, част А (31113 112).
2-ри и 3-Ти недели
използвайте Задължения и благословии на свещеничеството, част Б (31112 112) или Жената светия от последните дни, част 
Б (31114 112).

Но
во

По-долу са дадени материалите за неделните уроци през 2014 г., като не всички от тях са на разположение на всички езици. Районите и клоно-
вете следва вече да разполагат с много от тези материали. Новите материали са указани.

Указания за 
учебна програма 
2014 г.
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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)

възрАсТ 3–11 гОдини (време зА сПОделяне)
Програма за времето за споделяне 2014 г: Семействата са за вечността (10940 112)

възрАсТ 3 гОдини (клАс слънчев лъч)
Неделно училище за деца 1: Чедо на Бога съм (34969 112)

възрАсТ 4–7 (клАсОве избери ПрАвилнОТО 4–7)
Неделно училище за деца 2: Избери правилното А (34484 112)

възрАсТ ОТ 8–11 г. (клАсОве дОблесТни 8–11)
Неделно училище за деца 6: Old Testament (34603)
Ако този наръчник не е на разположение на вашия език, използвайте НУД 4: Книгата на Мормон (34594 112)

Неделно училище възрАсТ 12–18 гОдини
Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, в интернет на lds .org/ youth/ learn.
Ако тези източници не са на разположение на вашия език, използвайте Стария завет: наръчник на учителя по евангелско 
учение (35570 112).

възрАсТни
Стария завет: наръчник на учителя по евангелско учение (35570 112) и Стария завет: ръководство за изучаване (34592 112)
Евангелски принципи, ново издание (06195 112), курс за проучватели, нови и връщащи се към активност членове 
Ако новото издание на Евангелски принципи не е налично на вашия език, използвайте предишното издание (31110), а ако и 
двете не са на разположние, Gospel Fundamentals (31129).

Класове по избор  
(ако наръчниците са 
на разположение)

Ръководства и материали-източници

Храмова работа и 
семейна история

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

Подготовка за 
храма

Надарени от небесата: наръчник на учителя за семинара по храмова подготовка (36854 112) и Подготовка за посещение на 
храма (36793 112)

Преподаване на 
Евангелието

Преподаването -- няма по-велико призование (36123 112), стр. 185–239
Ако тази книга не е на разположение, използвайте Ръководство за преподаване (34595 112).

Брак и семейни 
взаимоотношения

Брак и семейни взаимоотношения: наръчник на учителя (35865 112) и Брак и семейни взаимоотношения: ръководство на 
участника (36357)

Но
во

За повече информация по неделната програма и организирането на кворуми и класове, вж. Handbook 2: Administering the Church, 7.8.1 (Melchizedek 
Priesthood); 9.4.1 (Relief Society); 8.11 (Aaronic Priesthood); 10.6 (Young Women); 11.4 (Primary); 12.4 (Sunday School).
За информация как да се подобри преподаването и изучаването на Евангелието, вж. Handbook 2: Administering the Church, 5.5, 12.5.
За да поръчате материали на брайлова азбука или с едър шрифт, посетете store .lds .org и кликнете на Materials for Those with Disabilities.


