
1

Inſtrucţıunı  cu privire la 
 programa de învăţământ 
pentru anul 2011 

Acest îndrumar include o listă a materialelor programei 
de învăţământ ce pot fi  folosite în cadrul claselor de 
duminică în anul 2011, instrucţiuni pentru organiza-
rea cvorumurilor şi a claselor de duminică şi o listă ce 
cuprinde materiale ale Bisericii ce pot fi  folosite acasă. 
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 Distribuire
   PENTRU ŢĂRUŞ:  preşedintele de ţăruş trebuie să dis-
tribuie exemplare conducătorilor din cadrul ţăruşului 
conform nevoilor. 

   PENTRU EPISCOPIE:  episcopii şi preşedinţii de 
ramură trebuie să distribuie câte un exemplar membri-
lor episcopatului, funcţionarilor, conducătorilor preo-
ţiei lui Melhisedec, preşedinţiilor auxiliare şi celorlalţi 
conducători din episcopie. 

  Consiliile de ţăruş şi ramură trebuie să treacă în revistă 
această publicaţie în fi ecare an.  
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Programa de învăţământ 
generală pentru anul 2011
Se foloseşte acolo unde Biserica este bine stabilită 

Organizare Manuale şi materiale

Preoţia lui Melhisedec şi 
 Societatea de Alinare

Prima duminică
Scripturile; revistele Bisericii; Îndrumarul pentru conducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare 
(31178); Adunarea de pregătire a conducătorilor din întreaga lume broşuri; Îndrumarul familiei 
(31180 171) şi alte resurse aprobate de Biserică

a doua şi a treia duminică
Principiile Evangheliei, ediţie nouă (06195 171); continuare din 2010. Acest manual 
înlocuieşte temporar cărţile Teachings of Presidents of the Church. Lecţiile trebuie să fie 
predate în ordinea în care sunt prezentate în manual. 

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

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

Preoţia aaronică şi  
Tinerele Fete

Aaronic Priesthood Manual 3 (34822) şi Aaronic Priesthood Resource Guide 2011 (08659) 
Young Women Manual 3 (34825) şi Young Women Resource Guide 2011 (08660) 

Alte resurse includ scripturile; revistele Bisericii; Să ne îndeplinim datoria faţă de  Dumnezeu: 
pentru deţinătorii Preoţiei aaronice (06746 171); Progresul personal al tinerelor fete 
(36035 171); Pentru întărirea tineretului (36550 171) şi Fideli credinţei (36863 171). 

Societatea Primară Vârsta între 18 luni – 2 ani (clasa creşă)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108) 

Vârsta între 3–11 ani (timPul Petrecut îmPreună)
 Planul pe anul 2011 pentru Timpul petrecut împreună: Eu ştiu că scripturile sunt adevărate 
(08635 171) 

Vârsta de 3 ani (clasa rază de soare)
Societatea Primară 1: Sunt un copil al lui Dumnezeu (34969 171)

Vârsta între 4–7 ani (clasele acd Pentru Vârstele 4, 5, 6 şi 7 ani)
Societatea Primară 3: Alege ce-i drept (34499 171) 

Vârsta între 8–11 ani (clasele Vitejii Pentru Vârstele 8, 9, 10 şi 11 ani)
Societatea Primară 7: Noul Testament (34604 171) 

Alte resurse pentru toate clasele includ revistele Bisericii; illustrated scripture readers; 
Gospel Art Book (06048 090); Children’s Songbook (35395) şi Ilustraţii şi decupaje 
(seturi individuale 1–10). 

Nou



3

Organizare Manuale şi materiale

Şcoala de duminică Vârsta între 12–13 ani
The Presidents of the Church Teacher’s Manual (31382) 

Vârsta între 14–18 ani
Noul Testament – Manualul învăţătorului de doctrina Evangheliei (35681 171) 
New Testament Class Member Study Guide (35682) 

adulţi
Noul Testament – Manualul învăţătorului de doctrina Evangheliei (35681 171) 
New Testament Class Member Study Guide (35682) 

adulţi
Principiile Evangheliei, ediţie nouă (06195 171). 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 171), paginile 185–239
 (12 săptămâni) 

Relaţii de căsătorie şi de familie Relaţii de căsătorie şi de familie – Manualul instructorului (35865 171) 
 Relaţii de căsătorie şi de familie – Ghidul de studiu al participantului (36357 171) 
 (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 (34697) 

Pregătirea pentru templu Înzestraţi din cer: seminar de pregătire pentru templu – manualul învăţătorului (36854 171) 
Să ne pregătim pentru intrarea în templul sfânt (36793 171) 
 (7 săptămâni) 

Nu au fost traduse toate materialele din acest tabel în toate limbile care folosesc programa de învăţământ generală. 
Vă rugăm să, folosiţi aceste materiale pe măsură ce sunt disponibile. Contactaţi centrul de distribuţie pentru a 
întreba când pot fi disponibile aceste materiale. 
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Organizare 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 171) şi alte resurse aprobate de Biserică. 

a doua şi a treia duminică
Principiile Evangheliei, ediţie nouă (06195 171) continuare din 2010. Dacă această carte nu 
este disponibilă, poate fi folosită ediţia precedentă Principiile Evangheliei (31110 171). Dacă 
niciuna dintre aceste cărţi nu este disponibilă, poate fi folosit manualul Gospel Fundamentals 
(31129). Lecţiile trebuie să fie predate în ordinea în care sunt prezentate în manual. 

a Patra duminică
Lecţiile Învăţături pentru timpul nostru vor fi predate din cuvântările conferinţei generale pre-
zentate 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 resurse aprobate de Biserică, alese de preşedinţia de ramură

Preoţia aaronică şi  
Tinerele Fete

Prima, a Patra şi a cincea duminică
Manualul 1 Preoţia aaronică (34820 171) sau Manualul 1 Tinerele Fete (34823 171). 
Predaţi lecţiile în ordine timp de doi ani, apoi reluaţi. Dacă Manualul 1 Preoţia aaronică 
şi Manualul 1 Tinerele Fete nu sunt disponibile, folosiţi manualele Binecuvântările şi înda-
toririle preoţiei şi Femeia sfântă din zilele din urmă pentru lecţiile din prima, a patra şi a 
cincea duminică. 

a doua şi a treia duminică
Binecuvântările şi îndatoririle preoţiei, partea B (31112 171) sau Femeia sfântă din zilele 
din urmă, partea B (31114 171) 

Alte resurse includ scripturile; revistele Bisericii; Să ne îndeplinim datoria faţă de  Dumnezeu: 
pentru deţinătorii Preoţiei aaronice (06746 171); Progresul personal al tinerelor fete 
(36035 171); Pentru întărirea tineretului (36550 171) şi Fideli credinţei (36863 171). 

Programa de învăţământ de 
bază pentru anul 2011
Se foloseşte în unităţi ale Bisericii cu puţini membri sau unde materialele din programa de învăţământ generală nu sunt încă disponibile
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Organizare Manuale şi materiale

Societatea Primară Vârsta între 18 luni – 2 ani (clasa creşă)
Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108) 

Vârsta între 3–11 ani (timPul Petrecut îmPreună)
Planul pe anul 2011 pentru Timpul petrecut împreună: Eu ştiu că scripturile sunt adevărate 
(08635 171) 

Vârsta de 3 ani
Societatea Primară 1: Sunt un copil al lui Dumnezeu (34969 171) 

Vârsta între 4–7 ani
Societatea Primară 3: Alege ce-i drept (34499 171) 

Vârsta între 8–11 ani
Societatea Primară 7: Noul Testament (34604 171) 

Alte resurse pentru toate clasele includ revistele Bisericii; cărţile de citit cu scripturi ilustrate; 
Gospel Art Book (06048 090); Children’s Songbook (35395) şi Ilustraţii şi decupaje 
(seturi individuale 1–10). 

Şcoala de duminică Vârsta între 12–13 ani
Noul Testament – Manualul învăţătorului de doctrina Evangheliei (35681) 

adulţi
Noul Testament – Manualul învăţătorului de doctrina Evangheliei (35681) 

adulţi
Principiile Evangheliei, ediţie nouă (06195 171). Dacă această carte nu este disponibilă, 
poate fi folosită ediţia precedentă Principiile Evangheliei (31110 171). Dacă niciuna dintre 
aceste 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 171), paginile 185–239 (12 saptămâni). 
Dacă acest manual nu este disponibil, folosiţi Îndrumarul învăţătorului (34595), paginile 
21–22 (8 săptămâni). 

Relaţii de căsătorie şi de familie Relaţii de căsătorie şi de familie – Manualul instructorului (35865 171) 
 Relaţii de căsătorie şi de familie – Ghidul de studiu al participantului (36357 171) 
 (16 săptămâni) 

Nu au fost traduse toate materialele din acest tabel în toate limbile care folosesc programa de învăţământ de 
bază. Folosiţi aceste materiale pe măsură ce sunt disponibile. Contactaţi centrul de distribuţie pentru a întreba 
când pot fi disponibile aceste materiale. 

Nou
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    Instrucţiuni despre organizarea cvorumurilor şi 
claselor de duminică
  Programa de învăţământ este aplicată, peste tot în lume, 
începând de la 1 ianuarie. Folosiţi următoarele instrucţiuni 
pentru a organiza clasele pentru cvorumurile preoţiei şi cele-
lalte clase de duminică. 

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

   PRIMA DUMINICĂ.  Fiecare dintre conducătorii cvorumu-
lui vârstnicilor, ai grupului înalţilor preoţi şi conducătoarele 
Societăţii de Alinare planifi că această întrunire pentru orga-
nizaţia lor şi pot folosi resursele de materiale pentru prima 
duminică menţionate la paginile  2  şi  4 .

  În prima duminică, lecţia este predată de un membru al pre-
şedinţiei Cvorumului Vârstnicilor sau al conducerii grupu-
lui de înalţi preoţi. Conducătorii cvorumului şi ai grupului 
folosesc această adunare pentru a-i ajuta pe fraţi să devină 
implicaţi într-un mod mai activ în îndeplinirea îndatoririlor 
lor preoţeşti. Subiectele pot include învăţământul de acasă, 
efectuarea rânduielilor şi oferirea binecuvântărilor preoţiei, 
întărirea căsătoriilor şi a familiilor, slujirea, munca misionară, 
activarea membrilor, bunăstarea spirituală şi temporală, 
munca în templu şi munca de istorie a familiei. Conducătorii 
cvorumului şi ai grupului pot folosi, de asemenea, acest timp 
pentru 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 preşe-
dinţiei Societăţii de Alinare la nivel de episcopie. Ea trebuie 
să folosească scripturile şi materialele aprobate de Biserică. 
Conducătoarele Societăţii de Alinare folosesc această adu-
nare pentru a preda doctrine ale Evangheliei şi pentru a le 
ajuta pe surori să devin implicate într-un mod mai activ în 
munca Societăţii de Alinare. Subiectele pot include rolurile 
şi responsabilităţile femeilor în cadrul Evangheliei, întărirea 
căsătoriilor şi a familiilor, vizitele de acasă, slujirea, munca 
misionară, activarea membrilor, bunăstarea spirituală şi tem-
porală, munca în templu şi munca de istorie a familiei. 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 ediţia nouă a manualului  Principiile Evangheliei  care 
înlocuieşte temporar manualele  Teachings of Presidents of 
the Church . Lecţiile pot fi  predate de conducători sau de 
învăţători ai cvorumului, grupului sau Societăţii de Alinare 
care au fost puşi deoparte. Lecţiile trebuie să fi e 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 membri care au peste 18 ani au primit un 
exemplar al ediţiei noi a manualului  Principiile Evangheliei
pentru studiul lor personal. Conducătorii încurajează partici-
panţii să aducă la oră propriile exemplare ale manualului. 

  Dacă are loc o conferinţă de ţăruş sau o altă întrunire care 
împiedică desfăşurarea uneia dintre aceste lecţii, preşedin-
ţii de ţăruş sau episcopii decid dacă aceasta trebuie predată 
într-o altă duminică. 

   A PATRA DUMINICĂ – ÎNVĂŢĂTURI PENTRU TIMPUL 
NOSTRU.  Lecţiile vor fi  predate din cuvântările conferin-
ţei generale prezentate în cel mai recent număr al revistei 
  Ensign  sau   Liahona.  Aceste cuvântări sunt disponibile şi 
online (în multe limbi) la  www.conference.lds.org . Lecţiile 
pot fi  predate de conducătorii sau de învăţătorii cvorumului, 
grupului sau Societăţii de Alinare care au fost puşi deoparte. 
Preşedinţii de ţăruş pot alege care cuvântări să fi e folosite 
sau îi pot numi pe episcopi să aleagă cuvântările. Revistele 
care cuprind cuvântări din cadrul conferinţelor generale con-
ţin mai multe instrucţiuni. 

   A CINCEA DUMINICĂ (DACĂ ESTE CAZUL).   Subiectul 
acestei întruniri este ales de către episcopat pentru a 
întâmpina nevoile locale. În această duminică, Cvorumul 
 Vârstnicilor şi grupul înalţilor preoţi se pot întâlni separat 
sau împreună ori se pot alătura Societăţii de Alinare. 
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    Preoţia aaronică şi Tinerele Fete
  Cvorumurile Preoţiei aaronice se întrunesc, în mod normal, 
separat pentru întrunirile de duminică ale cvorumului şi pen-
tru instruire. Totuşi, atunci când în cadrul unităţii sunt puţini 
tineri care deţin Preoţia aaronică – aceştia se pot alătura 
adunării. Aceleaşi îndrumări sunt valabile şi pentru clasele 
 Tinerelor Fete. Tinerii băieţi din Preoţia aaronică şi tinerele 
fete se pot întruni împreună ocazional pentru lecţiile de dumi-
nică sub îndrumarea episcopului. 

  Tinerilor băieţi din Preoţia aaronică şi tinerelor fete li se predă 
din manualele menţionate la paginile  2  şi  4 . Conducătorii îi 
pot invita pe tineri să ajute la predarea unor părţi din lecţii. 

    Societatea Primară
  Conducătorii trebuie să grupeze copiii în clasele Societăţii 
Primare în funcţie de vârsta pe care o au la 1 ianuarie. Dacă 
este un număr sufi cient de copii, trebuie organizată o clasă 
separată pentru fi ecare grup de vârstă. Când încăperile pen-
tru clase sunt limitate sau numărul de învăţători nu este sufi -
cient, copiii de diferite vârste pot fi  grupaţi laolaltă. 

  Acolo unde este posibil, o clasă de Creşă ar trebui pusă la 
dispoziţie pentru copiii care au împlinit vârsta de 18 luni. 
Înscrierea copiilor în această clasă este opţiunea părinţilor. 
Copiii cu vârsta de 2 ani împliniţi până la 1 ianuarie vor conti-
nua la clasele de creşă până la sfârşitul anului 2011. 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 clase. La jumătatea orelor de la Societatea Primară, 
cele două grupe îşi schimbă locurile. Atunci când sunt puţini 
copii, cele două grupe îşi pot desfăşura lecţiile împreună. Dacă 
cele două grupe îşi desfăşoară lecţiile 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 continuă să 
participe la clasele Societăţii Primare până în luna ianuarie 
a anului următor. Totuşi, odată cu Timpul petrecut împreună 
în cadrul Societăţii Primare ei încep să participe la întrunirile 
clasei cvorumului Preoţiei aaronice sau ale Tinerelor Fete. 

    Şcoala de duminică
  Şcoala de duminică este pentru membrii care au 12 ani sau 
mai mult la 1 ianuarie. Copiii care împlinesc 12 ani în timpul 
anului rămân în cadrul clasei lor de la Societatea Primară în 
timpul Şcolii de duminică. 

  Atunci când este un număr sufi cient de tineri, pot fi  orga-
nizate clase separate pentru fi ecare grup de vârstă. Atunci 
când sunt puţini copii sau numărul de săli de clasă sau de 
învăţători este limitat, copiii de diferite vârste pot fi  grupaţi 
laolaltă. 

  Cursurile Şcolii de duminică şi resursele de predare pentru 
acestea sunt prezentate în tabelele de la paginile  3  şi  5 .

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

    Membrii cu dizabilităţi
  Conducătorii trebuie să se asigure că membrii care au dizabi-
lităţi sunt înştiinţaţi de materialele programei de învăţământ 
a Bisericii ce au fost adaptate conform nevoilor lor. Pentru 
informaţii privind aceste materiale, contactaţi centrul de dis-
tribuţie care deserveşte unitatea dumneavoastră. Informaţii 
utile pot fi  găsite şi la  www.disabilities.lds.org .
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Îmbunătăţirea pregătirii învăţătorilor
Conducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare sunt respon-
sabili de calitatea predării în organizaţiile lor. Ei îi orientează 
pe noii învăţători şi le oferă instrucţiuni şi sprijin neîntrerupt. 
Membrii preşedinţiei Şcolii de duminică din cadrul episcopiei 
oferă asistenţă pentru îmbunătăţirea pregătirii învăţătorilor. Ei 
îi ajută pe conducătorii preoţiei şi ai organizaţiilor auxiliare în 
a-i orienta şi a-i instrui pe învăţători şi în a le asigura  acestora 
sprijin neîntrerupt. Membrii consiliilor episcopiei se sfătu-
iesc deseori împreună cu privire la îmbunătăţirea predării şi 
 învăţării Evangheliei. 

Predarea, nu este chemare mai mare (36123 171) este resursa 
pentru îmbunătăţirea pregătirii învăţătorilor. În zonele în 
care acest manual nu este disponibil, unităţile trebuie să folo-
sească Îndrumarul învăţătorului (34595). 

Materiale pentru acasă
Episcopul şi conducătorii episcopiei trebuie să se asigure 
că toţi membrii sunt familiarizaţi cu următoarele materiale 
şi că au acces la ele, în măsura în care sunt disponibile în 
limba respectivă: 

scripturile

revistele Bisericii

cartea de Imnuri (31243) 

Familia: o declaraţie oficială către lume (35602 171) 

Hristos cel Viu: mărturia apostolilor (36299 171) 

Îndrumarul familiei (31180 171) 

Family Home Evening Resource Book (31106) 

Gospel Art Book (06048 090) 

Fideli credinţei: referinţe pentru Evanghelie (36863 171) 

Behold Your Little Ones: Nursery Manual (37108) 

Old Testament Visual Resource DVDs (00492) 

Pregătiţi tot ceea ce este necesar – finanţele familiei 
(04007 171) 

Pregătiţi tot ceea ce este necesar – proviziile de 
 alimente ale familiei (04008 171) 

Pentru a obţine aceste materiale, accesaţi prin intermediul 
Internetului www.ldscatalog.com sau contactaţi centrul de 
distribuţie care deserveşte unitatea dumneavoastră. Multe 
dintre aceste resurse sunt, de asemenea, valabile spre vizio-
nare, ascultare şi descărcare la www.GospelLibrary.lds.org.
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