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Програмата за домашно изучаване има за цел да ви 
помогне да задълбочите своето разбиране на Евангелието 
на Исус Христос и да прилагате неговите учения във 
всекидневния живот чрез изучаване на Писанията. При 
вашето изучаване през тази учебна година вие първо 
ще изчитате пасажите текст от Писанията—Книгата на 
Мормон—след което ще завършвате всеки от дадените 
уроци. Веднъж седмично ще се срещате с учител в 
Семинара, за да предадете работата си и да участвате в 
седмичен урок.

Семинарът е всекидневна религиозно- образователна 
програма. Изучаването с молитва на вашите Писания 
следва да се провежда всеки ден. Ще е необходимо 
всеки учебен ден да изпълнявате задачите, дори ако не 
посещавате клас на Семинара всеки ден. За завършване 
на курса са дадени 32 раздела. Схемата за четене на 
стр. viii показва пасажите за изучаване към всеки раздел. 
Вашият учител ще ви помага да знаете кога следва да 
се предава всеки раздел. Подготовката на уроците в 
това ръководство следва да отнемат около 30 минути, в 
допълнение на всекидневното изучаване на Писанията.

Следва да имате два дневника за изучаване на Писанията 
(или две тетрадки), освен вашия личен дневник, в които 

да записвате задачите от дейностите в ръководството. 
Когато всяка седмица се срещате с вашия учител, ще 
предавате дневника за изучаване на Писанията, съдържащ 
изпълнените за седмицата задачи от дейностите в 
ръководството. Вашият учител ще прочита и коментира 
задачите и ще ви връща дневника за следващата седмица. 
Можете също да пишете отговорите си в папка с вадещи 
се листове и всяка седмица да предавате страниците, по 
които сте работили. Щом учителят ви връща страниците, 
можете да ги слагате обратно в папката.

Използване на това ръководство 
в програмата за всекидневно 
изучаване на Семинара
Това ръководство може да се използва от учители и 
ученици при всекидневната програма или за работа 
за наваксване. То обаче не следва да се дава на всеки 
ученик, участващ във всекидневните уроци. Ако ученикът 
има нужда навакса даден урок за получаване на 
кредит, учителят може да му/й даде изпуснатия урок от 
програмата за домашно изучаване.

Въведение в програмата за домашно 
изучаване на Семинара
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 4. Във вашия дневник за изучаване на Писанията 
споделете пример от живота си, когато както Нефи, 

вие сте се обърнали към Небесния Отец и сте почувствали 
смекчаване на сърцето чрез Духа или за момент, когато сте 
получили свидетелство за нещо, което Господ е казал. 

Преживяването на Нефи ни учи на следния еван-
гелски принцип: Когато призоваваме Бог, Той 
може да смекчи сърцата ни, за да повярваме на 
думите Му.

Прочетете 1 Нефи 2:17–18 и открийте желанията 
и действията на Нефи след като Господ смекчава 
сърцето му. Помислете какво можете да научите от 
различните реакции на Нефи, Сам, Ламан и Лему-
ил. Следва една важна истина: Когато споделяме 
това, което сме научили от Светия Дух, други-
те могат да повярват на думите ни.

РАЗДЕЛ 2: ДЕН 3

1 Нефи 3–4
Въведение
Бог заповядва на Лехий да изпрати обратно до 
Ерусалим синовете си, за да се сдобият от Лаван 
с плочите от пиринч. Докато Ламан и Лемуил не 
виждат как ще успеят да изпълнят тази заповед, Не-
фи има вяра, че Бог ще осигури начина да постигне 
това, което се изисква от него. Въпреки продъл-
жаващите трудности, Нефи с вяра постоянства във 
вършенето на това, което Бог е поискал. В крайна 
сметка, воден от Духа, той се сдобива с плочите. 
Преживяването на Нефи показва, че настойчивото 
подчинение ни осигурява Божията помощ в трудни 
ситуации. 

1 Нефи 3:1–9, 19–20
Синовете на Лехий се връщат в Ерусалим
Били ли сте в трудна ситуация, която сте се чудили 
как ще бъде разрешена? Този урок ще ви помогне 
да усилите вярата и решимостта си да се подчиня-
вате на Бог по време на трудни ситуации. Започ-
нете като прочетете 1 Нефи 3:1–6 и отбележете 
във вашите Писания заповедта, която Бог е дал на 
Лехий, а синовете му трябвало да изпълнят. Също 
обърнете внимание на разликата в реакцията на 
Ламан и Лемуил на заповедта и тази на Нефи. 

За да разберете трудността в това, което Бог е 
заповядал да свършат, би ви помогнало да знаете, 

че разстоянието между Ерусалим и Червено море 
(заливът Акаба) е 290 км през гореща, гола земя, 
населена с много крадци. Лехий и неговото се-
мейство са пропътували три дни отвъд тази точка 
(вж. 1 Нефи 2:5–6) и сега Бог изисква от неговите 
синове да се върнат обратно в Ерусалим. Прочетете 
1 Нефи 3:7–8 и посочете причината за желанието 
на Нефи да се подчини на заповедта на Бог. 

Нефи свидетелства за следния принцип: ако 
вършим това, което Бог заповядва, тогава Той 
ще подготви начин да го изпълним. По време 
на вашето изучаване на 1 Нефи 3, помислете как 
примерът на Нефи за кураж и решителност може 
да ви вдъхнови да бъдете по- верни в спазването на 
заповедите и да показвате по- силна вяра в Господ. 
Обърнете внимание на начина, по който Нефи ре-
агира на трудностите. Дори и когато Нефи среща 
трудности, докато той и братята му се опитвали да 
се сдобият с плочите от пиринч, той не се оплаква 
(вж. 1 Нефи 3:6).

Плочите от пиринч съдържат „летописа на юде-
ите” (1 Нефи 3:3), които били техните Писания. 
Те съдържали част от Писанията и информацията, 
съдържаща се в Стария завет, както и някои други 
пророчески писания. Прочетете 1 Нефи 3:19–20 и 
подчертайте какво съдържали плочите, за да бъдат 
толкова важни за семейството на Лехий и неговото 
потомство. 

Стих за овладяване—1 Нефи 3:7
Прочетете 1 Нефи 3:7 три пъти (може да променяте 
начина, по който го четете: на глас или на ум). 
Затворете Писанията си и се опитайте да отговорите 
на следните въпроси без да гледате стиха: 

• На кого говори Нефи?   
 

• Какво е обещал Нефи да направи?   
 

• Какво е знаел Нефи, че ще направи Бог?   
 

Отворете Писанията си, прегледайте 1 Нефи 3:7 и 
вашите отговори. 

Пророкът Джозеф Смит казва: „Това е моето пра-
вило: Когато Бог заповядва, направи го” (в History 
of the Church, 2:170). Напишете това изказване във 
вашите Писания точно до 1 Нефи 3:7.

Използване на ръководството за домашно изучаване

Представяне на 
текста от Писанията

Въведението дава обща 
информация и обобщение 

на текста към всеки урок.

Записване на 
отговори в 

ръководството
Понякога ще бъдете кане-

ни да пишете отговори в 
ръководството на празни 

редове или в таблица.

Групиране на стихове 
и обобщение на 

съдържанието
Групирането на стихове 
показва естествени пау-
зи, където има промяна 

в действието или темата. 
Всяка група е последвана 
от кратко обобщение на 

събитията или ученията в 
стиховете.

Овладяване на 
стихове

На всеки един от 25- те 
пасажи за усвояване от Кни-
гата на Мормон се обръща 
отделно внимание в урока, 
където се явява, за да ви се 

помогне да го усвоите.
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Прочетете 1 Нефи 7:3–5 и вижте как Бог е помог-
нал на синовете на Лехий да изпълнят Неговите 
заповеди. Как е помогнал Бог на Исмаил и неговото 
семейство да приемат поканата да се присъединят 
към семейството на Лехий в пустошта? 

 1. Помолете вашите родители, някой църковен ръко-
водител или някой учител да предложат три начина, 

по които младите хора днес могат да се подготвят за брак и 
да отгледат „потомство на Господа”. Запишете техния съвет 
във вашия дневник за изучаване. 

1 Нефи 7:6–15
Нефи се опитва да убеди братята си да продължат 
тяхното пътуване в пустошта 

Прочетете 1 Нефи 
7:6–7 и разберете защо 
Ламан, Лемуил и някои 
от членовете на семей-
ството на Исмаил се 
разбунтували по време 
на тяхното пътуване 
в пустошта. Предста-
вете си как бихте се 
почувствали, ако сте 
на мястото на Нефи в 
този момент. Помисле-
те какво бихте казали 
на Ламан, Лемуил и 
семейството на Исма-
ил, за да ги убедите да 
продължат пътуването 
си към обетованата 
земя. 

Прочетете 1 Нефи 
7:8–12 и открийте 
въпросите, които Нефи 

задал на братята си, опитвайки се да ги убеди да не 
се връщат в Ерусалим. Кои три истини според Нефи 
са забравили братята му? 

Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: 

 2. Как помненето на тези три истини би помогнало 
на Ламан и Лемуил да бъдат верни на Бог? 
 3. Направете списък с 4–5 благословии, които сте 
получили от Господ. Как спомена за това, което Бог е 

направил за вас, ви помага да бъдете верни в избора си да 
Го следвате? 
Прочетете 1 Нефи 7:13–15 и вижте какво Нефи е 
казал, че ще се случи на Ламан, Лемуил и членовете 
от семейството на Исмаил, които се разбунтували, 
ако се върнат в Ерусалим. 

Изучаването на Писанията 
може да придобие повече 
значение за вас ако си 
представяте всичко, което се 
случва. Представете си как 
бихте се чувствали и какво 
бихте направили ако бяхте 
част от събитията, описани в 
Писанията. Това също може 
да ви помогне да осъзнаете 
как събитията от Писанията 
може да са много подобни 
на ситуации от вашия соб-
ствен живот и това може да 
ви помогне да прилагате 
истините, на които учат тези 
Писания. 

Представяйте си 
нещата от Писанията

 4. Във дневника за изучаване на Писанията опишете 
защо според вас е важно да помните какво е напра-

вил Бог за вас и да следвате Неговото напътствие. 

1 Нефи 7:16–22
Господ спасява Нефи
Продължете да си представяте как ще се чувствате 
ако сте на мястото на Нефи като прочетете 1 Нефи 
7:16. Какво бихте направили? 

Нефи се моли. Прочетете неговата молитва в 1 Не-
фи 7:17–18и вижте за какво се е молил. 

Обърнете внимание, че Нефи е поискал да бъде 
избавен „според вярата” му. Един от уроците, които 
научаваме от тези стихове е, че Бог отговаря на 
молитвите според нашата вяра. Молитва с вяра 
означава да се молим като се доверяваме на Господ 
и винаги да имаме готовност да действаме. 

Прочетете следното изказване от Старейшина 
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте 
апостоли относно молитвата на Нефи в 1 Нефи 7:17 
и силата на Единението да променя нашите сърца. 
Подчертайте изразите, които ви помагат да разбе-
рете колко е важно да бъдем готови да действаме, 
след като сме се молили с вяра. 

 „Знаете ли каква би била моята 
молитва ако бях завързан от моите 
братя? Тя би включвала молба нещо 
лошо да се случи на братята ми и би 
завършила с думите „би ли ме избавил 
от ръцете на братята ми” или с други 

думи „Моля Те, избави ме от тази каша, сега!” За 
мен е особено интересно, че Нефи не се е молил 
както аз бих се помолил, да се променят обстоятел-
ствата, в които се намирам. По- скоро, той се е 
молил за силата да промени своите обстоятелства. 
Бих искал да спомена, че той се е молил точно по 
този начин, защото е знаел, разбирал и усещал 
укрепващата сила на Единението. …

Братя и сестри, заключението от този епизод за 
всеки един от нас е напълно ясно. Когато аз и вие 
разбираме и използваме укрепващата сила на Еди-
нението в нашия живот, ние ще се молим и ще тър-
сим сила да променим нашите обстоятелства, а не 
те да бъдат променени за нас. Ние ще се превърнем 
в тези, които „действат”, а не обекти, „на които се 
въздейства” (2 Нефи 2:14)” (“In the Strength of the 
Lord” (Словата на Мормон 1:14; Мосия 9:17; Мо-
сия 10:10; Алма 20:4) в Brigham Young University 2001 
г.–2002 г. Speeches, 2002 г., стр. 124). 

Задачи за записване 
в дневника за 
изучаване
Задачите за записване в 
дневника за изучаване на 
Писанията следва да се пи-
шат и предават всяка седми-
ца на учителя за проверка. 
Внимателното обмисляне 
на отговорите ще ви помага 
да се радвате на съдържа-
телни преживявания, докато 
изучавате и прилагате исти-
ните в Писанията.

Учения и принципи
Когато в текста на Писания-
та се излагат дадени учения 
и принципи, те се дават в 
удебелен текст в урока, така 
че да можете да ги разпоз-
навате.

Помощни материали 
за изучаване
Помощните материали за 
изучаване предлагат начини 
да подобрите своето изуча-
ване и задълбочите разби-
рането си на Писанията.
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Схема за четене на Книгата на Мормон
Номер на 
раздела Възложени глави, които да чета тази седмица Дни, в които чета от 

Писанията

1

Заглавна страница | Въведение | Свидетелството на тримата очевидци | 
Свидетелството на осемте очевидци | Свидетелството на Пророка Джозеф Смит | 
Кратко обяснение за Книгата на Мормон | Н П В С Ч П С

2 1 Нефи 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | Н П В С Ч П С

3 1 Нефи 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Н П В С Ч П С

4 1 Нефи 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Н П В С Ч П С

5 1 Нефи 20 | 21 | 22 | 2 Нефи 1 | 2 | 3 | Н П В С Ч П С

6 2 Нефи 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Н П В С Ч П С

7 2 Нефи 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Н П В С Ч П С

8 2 Нефи 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Н П В С Ч П С

9 2 Нефи 32 | 33 | Яков 1 | 2 | 3 | 4 | Н П В С Ч П С

10 Яков 5 | 6 | 7 | Енос 1 | Яром 1 | Омний 1 | Н П В С Ч П С

11 Словата на Мормон 1 | Мосия 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Н П В С Ч П С

12 Мосия 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Н П В С Ч П С

13 Мосия 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Н П В С Ч П С

14 Мосия 26 | 27 | 28 | 29 | Алма 1 | 2 | 3 | 4 | Н П В С Ч П С

15 Алма 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Н П В С Ч П С

16 Алма 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Н П В С Ч П С

17 Алма 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Н П В С Ч П С

18 Алма 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Н П В С Ч П С

19 Алма 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Н П В С Ч П С

20 Алма 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Н П В С Ч П С

21 Алма 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Н П В С Ч П С

22 Еламан 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Н П В С Ч П С

23 Еламан 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Н П В С Ч П С

24 3 Нефи 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | Н П В С Ч П С

25 3 Нефи 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Н П В С Ч П С

26 3 Нефи 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Н П В С Ч П С

27 3 Нефи 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Н П В С Ч П С

28 4 Нефи 1 | Мормон 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | Н П В С Ч П С

29 Мормон 8:12–41 | 9 | Етер 1 | 2 | 3 | Н П В С Ч П С

30 Етер 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Н П В С Ч П С

31 Етер 13 | 14 | 15 | Мороний 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | Н П В С Ч П С

32 Мороний 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | Н П В С Ч П С
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Добре дошли в Книгата на Мормон

Какво представлява Книгата на Мормон?
Книгата на Мормон е още едно свидетелство за Исус 
Христос. Тя съдържа записките на древни пророци, който 
разказват за отношенията на Бог с клон на дома Израилев 
на Американския континент. Светиите от последните дни 
считат Книгата на Мормон, редом с Библията, Учение и 
Завети и Скъпоценен бисер за Свято писание. Книгата на 
Мормон е летопис на велики древноамерикански 
цивилизации.

Откакто е публикувана на английски език за пръв път през 
1830 г., Книгата на Мормон е преведена на много езици, 
като общият брой на отпечатаните екземпляри е повече от 
150 милиона. Тя е описана от Божиите пророци като 
„ключовият камък” на Църквата на Исус Христос на свети-
ите от последните дни.

Защо изучаването на Книгата на Мормон е 
важно за мен?
Президент Езра Тафт Бенсън учи, че когато изучавате Кни-
гата на Мормон с искрено сърце, вие ще се доближавате 
до Бог:

„Няма ли дълбоко в сърцата ни нещо, което копнее да се 
доближи до Бог, да бъдем по- подобни на Него в своите 
всекидневни дела, да чувстваме присъствието Му с нас по-
стоянно? Ако е така, Книгата на Мормон ще ни помогне 
да направим това повече от всяка друга книга.

Книгата на Мормон не само ни учи на истина, макар че 
наистина го прави. Книгата на Мормон не само дава сви-
детелство за Христос, макар че наистина прави и това. 
Има още нещо. Има сила в тази книга, която ще започне 
да струи в живота ви в момента, в който започнете сериоз-
но да я изучавате. Ще намирате по- голяма сила да устоя-
вате на изкушението. Ще намирате сила да избягвате 
заблудата. Ще намирате сила да останете на стеснената и 
тясна пътека. Писанията са наречени „словата на живот” 
(вж. У. и З. 84:85), като за нищо друго това не е толкова 
вярно, колкото за Книгата на Мормон. Когато започнете 
да гладувате и жадувате за тези слова, ще намирате живот 
все по- изобилно” (“The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion”, Ensign, ноем. 1986 г., стр. 7).

Книгата на Мормон е била написана за нас днес. Мор-
мон, древният пророк, чието име тази книга носи, заедно 
със своя син Мороний, съкращава вековни летописи и съ-
ставя текста върху златните плочи, от които Пророка Джо-
зеф Смит превежда Книгата на Мормон. Бог, който 

познава края от началото, вдъхновява Своите пророци да 
включат в съкращението нещата, от които се нуждаем 
днес. Мороний, последният пророк, който пише в Книгата 
на Мормон, вижда нашето време: „Ето, аз ви говоря като 
че ли сте тук, обаче вие не сте. Но ето, Исус Христос ви 
показа на мен и аз познавам делото ви” (Мормон 8:35).

Президент Бенсън също така учи, че изучаването на Книга-
та на Мормон ще ви помага да разграничавате доброто от 
злото:

„Книгата на Мормон довежда хората по- близо до Христос 
по два основни начина. Първо, тя разказва по ясен начин 
за Христос и Неговото Евангелие. Тя свидетелства за Него-
вата божественост и нуждата от Изкупител и необходи-
мостта да се уповаваме на Него. Тя дава свидетелство за 
Падението и Единението и първите принципи на Евангели-
ето, включително необходимостта от съкрушено сърце, ка-
ещ се дух и едно духовно прераждане. Тя заявява, че ние 
трябва да устоим до край в праведност и да живеем зем-
ния си живот като светии.

Второ, Книгата на Мормон изобличава враговете на Хрис-
тос. Тя обърква лъжливите учения и потушава раздорите. 
(Вж. 2 Не. 3:12.) Тя укрепва смирените Христови последо-
ватели срещу злите планове, стратегии и учения на дявола 
в наши дни. Отстъпниците в Книгата на Мормон са подоб-
ни на отстъпниците, които виждаме днес. Бог, с безкрай-
ното си предузнание така е оформил Книгата на Мормон, 
че да можем да виждаме грешката и да знаем как да се 
борим срещу погрешните образователни, политически, ре-
лигиозни и философски идеи на нашето време” (“The 
Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign,, май 
1975 г., стр. 64).

За Книгата на Мормон
Книгата на Мормон се състои от 15 по- малки книги. Осем 
от тези книги започват с въведения, написани на златните 
плочи, преведени от Пророка Джозеф Смит: 1 Нефи, 
2 Нефи, Яков, Алма, Еламан, 3 Нефи, 4 Нефи и Етер. Ня-
кои глави в Книгата на Мормон също започват с обобще-
ние, преведено от златните плочи (с изключение на 
изреченията, посочващи включените глави): Мосия 9, Мо-
сия 23, Алма 5, Алма 7, Алма 9, Алма 17, Алма 21, Ал-
ма 36, Алма 38, Алма 39, Алма 45, Еламан 7, Еламан 13, 
3 Нефи 11 и Мороний 9.

Всяка глава в Книгата на Мормон започва с кратко обоб-
щение на главата в курсив. Тези обобщения са написани и 
добавени под ръководството на Първото Президентство и 
не са част от първоначалния текст на Книгата на Мормон, 
преведен от златните плочи.



x

600 г. П
р. Хр. 500

400
300

200
175

150
125

100
75

50
25

П
р. Хр.

100
200

300
400 г. от Хр.

0
О

т Хр.

Етер

Ерусалим

Вавилонска-
та кула

Н
еф

ити

Лам
анити

Н
еф

ити
Н

еф
ити и муликити 

се смесват и са 
наречени неф

ити

Гадиантоновите 
разбойници

И
сус се раж

да  
във Витлеем

Възкресеният 
Христос се явява 
на американския 

континент

К
нигата 

на М
орм

он 
– хронология

МуликНефи
Яков

Енос
Яром

Омний

Лемуил
Ламан

Мосия I

Вениамин

Алма 
младши
Капитан 
Мороний
Еламан

Нефи, син на 
Еламан ІІІ

Самуил 
Ламанитът

Нефи 
ученикът

И
сус 

Христос

Мормон

Мороний

Заниф
Ной
Авинадий

Алма 
старши

Мисия на 
синовете 
на Мосия

Братът на 
Яред

Кориантумър

2500–2200 г. 
пр. Хр.

Н
еф

ити

Лам
анити

М
уликити

Гадиантоновите 
разбойници

Лехий

2500–2200 г. 
Я

редити

И
сторията на яредитите обхващ

а почти двойно повече години от тази на неф
итите. 

600
Н

еф
ити

П
р. Хр.

420
0

О
т Хр.

Мосия IIЛимхий

Я
редити

Н
ародът на 

Зарахемла

32336_112_BM
BkM

ark.indd   1
2/18/11   1:09 PM



xi

579

APPENDIX

Възможни места от Книгата на Мормон (във връзка едно с друго)*

Река Сидон

Пустошта Ермонтс

Южната пустош

Пустошта на изток

Тясна ивица пустош

Земята на север

Изобилие

Зарахемла

Северно море

Тесен проход земя

Опустошение
Северно море

Мулик
Омнер

Гед
Мориантон

Лехий
Иерсон

Мороний

Гидеон

Амония

Хълм Манти
Ной

Сидом Хълм Амниху
Юдея

Антипара Минон Аарон

Кумени Зиезрам

Мелик
Манти

Антионум

Нефия

Земята на първото наследство

Нефи 
(Лехий- Нефи)

Амулон

Елам

Силом
Мидоний

Мормон

Западно море Източно море

Мадиам
Ерусалим

Семлон
Исмаил

Лемуил

Симнилон

Хълм Рипла

* Възможни връзки на места в Кни-
гата на Мормон, базирани на вът-
решни доказателства. Местата на 
тази карта не следва да се отъж-
дествяват с кое да е съществуващо 
географско място.
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РАЗДЕЛ 1: ДЕН 1

Изучаване на 
Писанията
Въведение
Целта на този урок е да ви помогне да научите как 
да изучавате Писанията и как да каните Светия 
Дух да ви вдъхновява и учи, докато правите това. 
Този урок също има за цел да ви помогне да раз-
виете умения, които ще ви помогнат да разбирате 
по- добре Писанията и да прилагате наученото в 
живота си. Докато изучавате този урок, търсете 
начини, по които можете да поканите Светия Дух 
при вашето изучаване на Евангелието. 

Учете чрез изучаване на Писанията и  
чрез вяра
Представете си, че искате да подобрите своето 
физическо състояние и затова молите ваш приятел 
да прави упражнения вместо вас. До каква степен 
упражненията на вашия приятел ще се отразят на 
вашата фигура? Ако свържем този пример с ва-
шето духовно израстване, точно както един човек 
не може да се упражнява вместо някой друг, така 
и един човек не може да учи Евангелието вместо 
някой друг. Всеки един от нас е отговорен за своето 
собствено изучаване на Евангелието и духовно 
израстване. 

В Учение и Завети 88:118 Господ описва как тряб-
ва да се изучава Евангелието. Прочетете стиха и 
установете какво трябва да правите, за да изучавате 
Евангелието и завършете изречението: „Търсете 
познание тъкмо чрез - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  също и чрез 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .”

Търсенето на познание чрез изучаване на Пи-
санията и вяра изисква усилия. Вашите усилия 
да изучавате Евангелието с молитва ще канят Све-
тия Дух в процеса на изучаване. Някои от начините 
да полагате усилия във вашето изучаване на Еван-
гелието тази година е да се молите за разбиране, 
да изпълнявате поставените задачи от Семинара, 
да споделяте с другите своето свидетелство и своя 
опит, като живеете според Евангелието, и да прила-
гате в своя живот нещата, които сте научили. 

Едно изключително важно усилие, което можете 
да направите, за да поканите Светия Дух да бъде 

част от вашето духовно изучаване, е да изучавате 
Писанията всеки ден. Всекидневното лично изу-
чаване на Писанията ви помага да чувате Божия 
глас (вж. У. и З. 18:34–36). Старейшина Робърт Д. 
Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли обеща-
ва: „Когато искаме (Бог) да ни говори, изследваме 
Светите писания, защото Неговите слова са каза-
ни чрез Неговите пророци. Така Той ще ни учи, 
докато се вслушваме в нашепванията на Светия 
Дух”(„Светите Писания: силата на Бог за нашето 
спасение,” Лиахона, ноем. 2006 г., стр. 26–27). 

Когато четете Писанията и каните Светия Дух 
във вашето изучаване, вие ще бъдете благославяни 
с по- голямо духовно израстване, ще се чувствате 
по- близо до Бог, ще получавате повече откровения 
в живота си, ще имате повече сила да устоявате на 
изкушенията и по- силно свидетелство за Евангели-
ето на Исус Христос. 

Изучаване на Писанията
Президент Марион Г. Ромни от Първото Прези-
дентство е установил една от ключовите цели на 
писанията, когато казва: „Писанията са написани, 
за да запазят за наша полза опрделени принципи” 
(Ensign, септ. 1980 г., стр. 4). Ние учим принципите 
и ученията на Евангелието, докато изучаваме Пи-
санията. Тези принципи и учения ще ни ръководят, 
когато ги прилагаме в живота си. 

Намирането на безценните принципи и учения в 
Писанията изисква усилия и практика. Старейшина 
Ричард Г. Скот от Кворума на дванадесетте 
апостоли сравнява изучаването на 
Писанията с добиването на скъпо-
ценни камъни: “Намерете диаман-
тите от истина, които понякога 
трябва внимателно да бъдат 
добити от страниците на 
Писанията” (“Four Fundamentals 
for Those Who Teach and Inspire 
Youth” в Old Testament Symposium 
Speeches, 1987 г., 1988 г., стр. 1). 
Процесът на изучаване на Писанията 
има три важни стъпки: (1) ние трябва да разбираме 
историческата обстановка и обстоятелства в 
Писанията, (2) ние трябва да открием принципите 
и ученията, които се излагат и (3) ние трябва да 
прилагаме тези истини в нашия живот. 

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какви са приликите меж-

ду миньор, търсещ диаманти и човек, изследващ Писанията 
за евангелски принципи и прилагащ ги в живота си? 
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Разбиране на историческата обстановка и 
обстоятелства в Писанията
Разбиране на историческата обстановка и об-
стоятелства на пасаж от Писанията ви подготвя 
да разпознаете евангелското послание, което се 
съдържа в него. Президент Томас С. Монсън съ-
ветва: “Запознайте се с уроците, на които ни учат 
Писанията. Разберете историческата обстановка и 
обстоятелствата. … Изучавайте ги сякаш те гово-
рят на вас, защото точно това е истината” (“Бъдете 
най- доброто, на което сте способни,” Лиахона, май 
2009 г., стр. 68). 

Когато четем Писанията е полезно да задаваме 
въпроси, подобни на следните: „Кой е написал тези 
стихове?” „За кого са били написани?” „Какво се 
случва в този разказ?” и „Защо авторът е написал 
тези стихове?” Въведенията към главите (обобще-
нията с курсив в началото на всяка глава) осигуря-
ват резюме на главните събития в главата и често 
отговарят на тези въпроси. 

От помощ е също да се проверяват в речник труд-
ните или непознати думи. Ако израз или стих е 
неясен, използването на бележките под линия може 
да ви помогне да придобиете по- добро разбиране. 

За да упражните използването на тези инструмен-
ти, прочетете 3 Нефи 17:1- –10 и потърсете отго-
вори на следните въпроси: Кой е говорителят? На 
кого говори Той? Какво се случва? Не забравяйте 
да погледнете въведенията към главите за кратко 
резюме на събитията, които се случват в главата. 

 2. Използвайки бележката под линия в 3 Нефи 17:1, 
напишете отговора на следния въпрос във вашия 

дневник за изучаване на Писанията: Какво има предвид Исус, 
когато казва: „Времето Ми наближи?” 

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията за-
пишете със собствени думи какво се е случило, когато 

Спасителят се е подготвил да напусне множеството. Защо е 
останал? Какво е направил за хората? 

Откриване на ученията и принципите
Ученията и принципите са вечни, непроменяеми 
истини на Евангелието, които дават насока в жи-
вота ни. Древните пророци ни учат на тези истини 
чрез събитията, разказите и проповедите, които са 
записали в Писанията. 

След като разберете историческата обстановка и 
обстоятелствата на един пасаж от Писанията, вие 
сте готови да откриете ученията и принципите, 
на които учи той. Старейшина Ричард Г. Скот 
описва един полезен начин за разбиране на прин-
ципите: „Принципите са концентрирана истина, 

приготвена за приложение при множество обстоя-
телства. Истинният принцип прави решенията ясни 
дори в най- объркващи и стресиращи обстоятел-
ства. Струва си да положим големи усилия да орга-
низираме събраната истина в прости изложения на 
принципи” (“Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, 
ноем. 1993 г., стр. 86). 

Някои евангелски принципи стават ясни чрез 
използването на фрази като „така ние виждаме” 
или „въпреки това”. Обаче повечето принципи не 
са изложени директно. Вместо това, те са илюс-
трирани чрез живота на хората в Писанията. Тези 
учения и принципи могат да бъдат открити като си 
задаваме въпроси като: „Какво е духовното посла-
ние на този разказ?” „Защо авторът е включил този 
разказ или това събитие?” „Какво е искал авторът 
да научим?” и „Кои истини се излагат в този пасаж 
от Писанията?” 

 4. За да упражните откриването на принципите и 
ученията, дадени в 3 Нефи 17:1- –10, напишете отго-

вор на една от двете дейности а или б във вашия дневник за 
изучаване на Писанията. Не забравяйте да прочетете въведе-
нието към главата. 
 а.  Кой говори в тези стихове? На кого говори Той? 
Какво е духовното послание на 3 Нефи 17:1- –10?
 б.  Кои са някои от нещата, които авторът на стихове 
1, 5–6, 9 и–10 иска от нас да научим от този разказ? Кои са 
някои от важните истини, които научавате от тези стихове? 

Една от евангелските истини, които може да сте 
открили в тези стихове е следната: Бог откликва 
на нашите искрени желания да се приближим 
до Него.

Прилагане на учения и принципи
След като сте открили евангелските учения и 
принципи, вие сте готови да действате и да на-
правите нещо в резултат на наученото. Когато 
действате според това, което сте научили, вие ще 
чувствате свидетелство за истиността на принципа 
от Светия Дух (вж. Мороний 10:4–5). Всеки урок, 
преподаван у дома, в семинара или в църквата и във 
всяка дейност на програмите „Да изпълним своя 
дълг към Бог” и „Личен напредък на младите жени” 
има за цел да ни помогне да действаме според това, 
което сме научили. 

Президент Томас С. Монсън казва: 
“Целта на евангелското преподаване … 
е не да “налеем информация” в умовете 
на членовете на класа. … Целта е да 
вдъхновим всеки ученик да мисли за 
евангелиските принципи, да чувства тези 
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принципи и след това да направи нещо, за да живее 
според тях” (в Conference Report, окт. 1970, стр. 107). 

За да си помагате в прилагането на принципите, 
които изучавате, задавайте си въпроси, подобни на 
следните: „Какво желае Господ да направя с това 
знание?” „Какви духовни впечатления получих, 
които ми помагат да се развивам?” „Каква промяна 
може да предизвика този принцип в живота ми?” 
„Какво мога да спра или да започна да правя сега, 
така че да живея според тази истина?” „Как ще се 
подобри живота ми ако правя това, на което учи 
този стих от Писанията?” 

 5. Във вашия дневник за изучаване на Писанията на-
пишете кратък абзац, описващ как може да приложи-

те учение или принцип, научен от 3 Нефи 17:1–10.

Умения и методи за изучаване на 
Писанията
Използването на следните умения и методи за 
изучаване ще ви помогнат да разбирате историчес-
ките обстоятелства на Писанията и да откривате 
и прилагате ученията и принципите, на които те 
учат. Методите ще бъдат споменавани на много 
места в това ръководство. Прочетете всяко умение 
и изберете едно или две, които чувствате, че имате 
нужда да използвате по- често в своето лично изуча-
ване на Писанията. 

Причина и следствие. Потърсете взаимоотноше-
ния от типа ако- тогава и защото-затова. Примери: 
2 Нефи 13:16–26; Алма 34:33.

Препратки. Групирайте, свързвайте или струп-
вайте стихове от Писанията заедно, за да изясните 
значението им или да подобрите разбирането им. 
Например, сравнете Мосия 11:2–6, 14 и Второза-
коние 17:14–20. Също можете да използвате бе-
лежките под линия, за да откривате препратки към 
Писанията. Пример: 3 Нефи 12:28–29, бележка под 
линия 29а, препратка Учение и Завети 42:23.

Определяне на обстановката. Определете кой, 
какво, кога и къде в събитията от Писанията. При-
мер: Алма 31:1, 6–11; 32:1–6 дава представа за обста-
новката в Алма 32:21–43.

Ключови думи. Думи и фрази като „при все 
това” и „тъй ние виждаме” са покана да спрем и да 
потърсим разяснение на това, което току що е било 
написано. Примери: Алма 30:60; Еламан 6:35–36; 
3 Нефи 18:30–32.

Отбелязване в Писанията. Оцветявайте, за-
граждайте или подчертавайте важни думи и фрази 
във вашите Писания, които придават специално 

значение на стиха.  Също така записвайте важни 
кратки мисли, чувства, прозрения или принципи 
в полето около стиховете в Писанията.  Това ще ви 
помогне да запомните какво е направило този стих 
специален за вас. 

Заместване на име. Вмъквайте вашето име в 
Писанията.  Пример:  Заместете името на Нефи с 
вашето собствено в 1 Нефи 3:7.

Размишляване. Размишляване означава да обмис-
ляме нещо задълбочено.  Размишляването включва 
задаване на въпроси и оценка на вашето знание и 
наученото.  Често резултат от размишлението е да 
знаем как да приложим даден принцип в живота си. 

Повтарящи се думи. Повтарящите се думи и 
изрази може да са важни за читателя и той може би 
трябва да им обърне внимание.  Те показват какво 
е важно за автора.  Примери:  Думата ужасно във 
2 Нефи 9:10, 19, 26– 27, 39, 46–47; думата да помните 
в Еламан 5:6–14.

Контрасти в Писанията. Понякога пророците 
включват разкази за различни хора, идеи или съби-
тия едно до друго в Писанията.  Контрастът между 
тях прави по- лесно определянето и разбирането на 
важни евангелски принципи, които биват изучавани.  
Търсете контрастите в отделни стихове, група от сти-
хове или глави.  Примери:  2 Нефи 2:27; Алма 47–48.

Изреждания в Писанията. Намирането на 
изреждания в Писанията може да ви помогне да 
разбирате по- добре ученията на Господ и Неговите 
пророци.  Когато намерите такива изреждания е 
добре да номерирате всеки един елемент.  Пример:  
Изреждане на нечестивите деяния сред нефитите в 
Еламан 4:11–13.

Символизмът в Писанията. Думи като подобно 
на, като или оприличено на помагат при намиране-
то на символи.  Опитайте се да определите за какво 
се отнася символа.  Използвайте бележките под 
линия и Ръководство към Писанията, за да намери-
те значението на символа.  Пример:  Сравнете Яков 
5:3, 75–77 с Яков 6:1–7.

Визуализация. Докато четете, представете си как-
во се случва.  Задавайте въпроси относно събитието 
и си представяйте, че сте били там, докато то се е 
случвало.  Пример:  Опитайте да си представите 
какво се случва в Енос 1:1–8.

Определения на думи. В Писанията често се из-
ползват думи, които са ни непознати.  Когато срещ-
нете непозната дума, използвайте Ръководството 
към Писанията, бележките под линия или обикно-
вен речник, за да намерите нейното значение. 
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 6. Изберете и използвайте едно от уменията в пред-
ния раздел „Умения и методи за изучаване на Писа-

нията”. Запишете във вашия дневник за изучаване на 
Писанията как това умение ви е помогнало при вашето лич-
но изучаване. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах урока “Изучаване на Писанията” и го завърших 
на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 1: ДЕН 2

Планът на спасение
Въведение
Нашият Небесен Отец е подготвил за нас, Негови-
те деца, план, чиято цел е нашето вечно щастие и 
възвисяване. Главно нещо в този план е Единението 
на Исус Христос. Единението преодолява резултата 
от Падението и ни дава възможност да се покаем и 
да бъдем изчистени от нашите грехове, така че да 
можем да имаме радост както в този живот, така и 
във вечността. 

Този урок ще ви даде един кратък преглед на плана 
на спасение на Небесния Отец. Той ще ви помог-
не да разберете как евангелските истини, които 
ще научите тази година, са свързани една с друга 
и с вашата цел тук на земята. С увеличаването на 
вашето разбиране за плана на спасение, ще нараст-
ва вашата вяра в Бог и Неговия Син, Исус Христос 

и вашата способност да изпълните вашата част от 
плана. Планът на спасение е „пълнотата на Еванге-
лието на Исус Христос, предназначено да осъщест-
ви безсмъртието и вечния живот на човека. Той 
включва Сътворението, Падението и Единението, 
заедно с всички закони, обреди и учения, дадени 
от Бог. Този план дава възможност на всички хора 
да бъдат възвисени и да живеят завинаги с Бог” (Ръ-
ководство към Писанията, “План за изкупление”; 
scriptures.lds.org). 

Планът ни помага да разберем нашата 
цел по време на земния живот
Планът на нашия Небесен Отец отговаря на много 
въпроси, които повечето хора са си задавали на да-
ден етап от живота си. Размишлявали ли сте някога 
върху въпроси като: „Откъде съм дошъл?” „Защо 
съм тук?” „Къде ще отида след този живот?” 

Преди да се родим на земята, ние сме живяли в 
присъствието на нашия Небесен Отец като Негови 
духовни деца. Ние буквално сме Негови деца и Той 
ни обича. Неговият план е начин, по който всеки 
един от нас може да стане като Него и може да се 
радва на Неговите благословии. Ние сме разбрали 
и приели Неговия план преди да дойдем на земята. 

Книгата на Мормон играе съществена роля за 
нашето разбиране на плана на спасение. Пророци-
те от Книгата на Мормон са използвали различни 
термини, които се отнасят за плана на спасение. 

 1. Прочетете следните стихове и открийте различни-
те имена, с които е наречен плана на Небесния Отец 

във всеки един от тях. Във вашия дневник за изучаване на 
Писанията, напишете имената до стиха, за който се отнасят. 
Първото име е е вече дадено. 
 а.  2 Нефи 9:6”Милостивия план на Великия Творец” 
 б.  2 Нефи 11:5  
 в.  Алма 12:25  
 г.  Алма 24:14  
 д.  Алма 42:8  
 е.  Алма 42:15  

Думи като милостив, избавление, спасение, щастие 
и изкупление наблягат върху учението, че планът 
на Небесния Отец е създаден, за да даде вечно 
спасение и щастие на Неговите деца.

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как знанието, че Небесния 

Отец има план за вашето щастие и възвисяване променя жи-
вота ви? 

По време на вашето изуча-
ване у дома вие ще имате 
възможността да отговаряте 
на въпроси и да споделяте 
свои проникновения с 
вашия учител в дневник за 
изучаване на Писанията. 
Записването на мисли и 
впечатления, както и за-
писването на отговори на 
въпросите от ръководството 
може да отключат получа-
ването на откровение и да 
ви помогне да разберете 
разглежданите стихове. 
Носете със себе си дневника 
за изучаване на Писанията 
на ежеседмичните ви уроци 
в семинара, така че да сте 
подготвени да обсъждате 
какво сте научили и да 
покажете на учителя си ра-
ботата, която сте свършили 
у дома. 

Дневници за 
изучаване на 
Писанията
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Ролята на 
свободата на избор 
и Падението на 
Адам и Ева в плана 
на спасение
Адам и Ева били 
първите Божии деца, 
които дошли на земя-
та. Той ги поставил в 
Едемската градина и 
им дал тяхната свобода 
на избор—“възмож-
ността и привилегията 
… да могат сами да 
избират и да дейст-
ват” (Ръководство към 
Писанията, “Свобода 
на избор”; scriptures.lds.
org). Той им заповядал 
да не ядат от плода на 
дървото на познанието 
на доброто и злото. 
Подчинението на тази 
заповед означавало, че 
те имали възможността 
да останат в Едемската 
градина, но не могли да 
се развиват, изпитвай-
ки противопоставяне 

в земния живот. Те нямало да познават радостта, 
защото не могли да изпитват тъга и болка. 

Прочетете 2 Нефи 2:17–20 и вижте какво се е 
случило с Адам и Ева, след като те избрали да не се 
подчинят на заповедта, дадена от Бог. Опишете в 
предоставеното място какво са избрали Адам и Ева 
да направят и две от последствията за тях от този 
избор—който често е наричан Падението:   
  
 

Прочетете 2 Нефи 2:22–26 и открийте още от по-
следствията от направения избор. Отбележете във 
вашите Писания допълнителни истини, които сте 
научили за последствията от Падението. 

 3. Във вашия дневник за изучаване, завършете след-
ния абзац като опишете последствията от Падението 

на Адам и Ева върху вас лично. Включете идеи относно сво-
бодата на избор, физическите тела, смъртта, децата и греха. 

„Поради прегрешението на Адам и Ева, аз също съм в падна-
ло състояние и …”

и вашата способност да изпълните вашата част от 
плана. Планът на спасение е „пълнотата на Еванге-
лието на Исус Христос, предназначено да осъщест-
ви безсмъртието и вечния живот на човека. Той 
включва Сътворението, Падението и Единението, 
заедно с всички закони, обреди и учения, дадени 
от Бог. Този план дава възможност на всички хора 
да бъдат възвисени и да живеят завинаги с Бог” (Ръ-
ководство към Писанията, “План за изкупление”; 
scriptures.lds.org). 

Планът ни помага да разберем нашата 
цел по време на земния живот
Планът на нашия Небесен Отец отговаря на много 
въпроси, които повечето хора са си задавали на да-
ден етап от живота си. Размишлявали ли сте някога 
върху въпроси като: „Откъде съм дошъл?” „Защо 
съм тук?” „Къде ще отида след този живот?” 

Преди да се родим на земята, ние сме живяли в 
присъствието на нашия Небесен Отец като Негови 
духовни деца. Ние буквално сме Негови деца и Той 
ни обича. Неговият план е начин, по който всеки 
един от нас може да стане като Него и може да се 
радва на Неговите благословии. Ние сме разбрали 
и приели Неговия план преди да дойдем на земята. 

Книгата на Мормон играе съществена роля за 
нашето разбиране на плана на спасение. Пророци-
те от Книгата на Мормон са използвали различни 
термини, които се отнасят за плана на спасение. 

 1. Прочетете следните стихове и открийте различни-
те имена, с които е наречен плана на Небесния Отец 

във всеки един от тях. Във вашия дневник за изучаване на 
Писанията, напишете имената до стиха, за който се отнасят. 
Първото име е е вече дадено. 
 а.  2 Нефи 9:6”Милостивия план на Великия Творец” 
 б.  2 Нефи 11:5  
 в.  Алма 12:25  
 г.  Алма 24:14  
 д.  Алма 42:8  
 е.  Алма 42:15  

Думи като милостив, избавление, спасение, щастие 
и изкупление наблягат върху учението, че планът 
на Небесния Отец е създаден, за да даде вечно 
спасение и щастие на Неговите деца.

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как знанието, че Небесния 

Отец има план за вашето щастие и възвисяване променя жи-
вота ви? 

По време на вашето изуча-
ване у дома вие ще имате 
възможността да отговаряте 
на въпроси и да споделяте 
свои проникновения с 
вашия учител в дневник за 
изучаване на Писанията. 
Записването на мисли и 
впечатления, както и за-
писването на отговори на 
въпросите от ръководството 
може да отключат получа-
ването на откровение и да 
ви помогне да разберете 
разглежданите стихове. 
Носете със себе си дневника 
за изучаване на Писанията 
на ежеседмичните ви уроци 
в семинара, така че да сте 
подготвени да обсъждате 
какво сте научили и да 
покажете на учителя си ра-
ботата, която сте свършили 
у дома. 

Дневници за 
изучаване на 
Писанията

Ролята на Единението на Исус Христос в 
плана на спасение
Грехът и смъртта ни отделят от присъствието 
на нашия Отец в Небесата. Ние не можем да се 
върнем в Неговото присъствие без небесна помощ. 
Ние трябва да разберем ролята на Исус Христос 
и Неговото Единение в плана на спасение, за да 
можем да имаме вяра в Него и да следваме плана на 
Небесния Отец. Прочетете Мосия 3:17–19, потър-
сете изрази, които описват как Единението на Исус 
Христос преодолява последствията от Падението 
и как ни помага да бъдем щастливи и да се върнем 
при нашия Небесен Отец. Обобщете тези стихове 
със свои собствени думи:   
  
 

Един принцип, който научаваме, е следния: Исус 
Христос е централната фигура в плана на спа-
сение и Неговото Единение задейства плана за 
всички Божии чеда.

 4. Прочетете следните пасажи от Писанията: 2 Нефи 
2:8; Мосия 3:7–11; 16:4–8; Алма 34:9, 15–и 16; Мор-

мон 9:13–14. Във вашия дневник за изучаване обяснете на 
какво учат тези стихове за централната роля на Единението 
на Исус Христос в плана на спасение. Може да искате да под-
чертаете изразите, които са важни за вас. 

Нашата отговорност в плана на спасение
Небесният Отец е въвел Своя съвършен план, за да 
осъществи нашето вечно щастие и възвисяване с 
Него и с нашите любими хора. Исус Христос е из-
пълнил Своята роля в плана, преодолявайки смърт-
та и правейки възможно за нас да преодолеем греха 
и отново да се върнем да живеем с нашия Отец в 
Небесата. Но това не премахва нашата отговорност 
в плана. 

 5. В дневника ви за изучаване напишете „Някои от 
моите отговорности в плана за спасение” и изредете 

какво учи всеки един от следните стихове за нашата лична 
отговорност да поканим силата на Единението в нашия жи-
вот и изцяло да се възползваме от благословиите на плана 
на спасение: 
 а.  2 Нефи 2:25–27
 б.  Мосия 3:12–13
 в.  Алма 12:24–25, 32–34
 г.  3 Нефи 27:13–14, 20–22, 27

Тези стихове могат да ни помогнат да разберем, че 
когато избираме да живеем според Евангели-
ето на Исус Христос и следваме Божия план, 
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ние се подготвяме да получим вечен живот 
чрез Единението на Спасителя.

 6. Нека предположим, че сте помолени да подготви-
те реч за плана на спасение. Използвайки наученото 

от стиховете в горната задача, напишете във вашия дневник 
за изучаване какво бихте казали за нашата лична отговор-
ност в плана на Небесния Отец. 

Размишлявайте какво бихте могли да направите, за 
да изпълните по- добре вашата отговорност в плана 
на Небесния Отец и да черпите от силата на Спа-
сителя във вашия живот. Споделете своите мисли 
с някой от вашите родители, роднини или близък 
приятел. 

Планът на спасение дава отговори и 
напътствие
Разбирането на плана на спасение може да ви 
ръководи при вземане на решения или търсене на 
отговори на въпроси, които вие или други могат да 
си задават. 

 7. В дневника ви за изучаване отговорете на един от 
въпросите по- долу като обясните как разбирането на 

плана на спасение дава напътствие и отговори: 
 а.  Как знанието, че вие сте буквално син или дъщеря на 
Бог, оказва влияние върху чувството ви за лично достойнство? 
 б.  Как бихте отговорили на някого, който казва: “Жи-
вотът си е мой, ще правя каквото искам да правя?” 
 в.  Как разбирането на плана на спасение би помог-
нало на някой да преодолее разбирането, че животът е само 
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за забавления и задоволяване на нашите собствени желания 
за удоволствие? 
 г.  Как можете да използвате вашето знание за плана на 
спасение, за да помогнете на човек, който има големи изпи-
тания и чувства, че Бог не го обича? 

Разбирането на плана на спасение може да ви 
помогне да спазвате Божиите заповеди, защото той 
обяснява защо трябва да го правим (вж. Алма 12:32).

 8. Прочетете 2 Нефи 2:25 и обобщете целта на плана 
на спасение, като отговорите на следния въпрос във 

вашия дневник за изучаване на Писанията: По какви начини 
следването на плана на спасение е донесло радост на вас и 
на вашето семейство? 

 9. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах урока „Планът на спасение” и го завърших на 
(дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 1: ДЕН 3

Заглавната 
страница, 
въведението и 
свидетелството на 
очевидците
Въведение
Представете си, че някой приятел ви попита защо 
членовете на Църквата на Исус Христос на свети-
ите от последните дни се нуждаят от Книгата на 
Мормон, след като ние вече имаме Библията. (Най- 
вероятно това вече ви се е случвало!) Какво бихте 
казали на своя приятел? 

Книгата на Мормон започва със заглавна страница 
и въведение, които обясняват целта на тази свеще-
на книга, включително и влиянието, което тя може 
да има върху нашето свидетелство и взаимоотноше-
нията ни с Бог. Въвеждащите страници на Книгата 
на Мормон също съдържат и свидетелствата на 
очевидците, които са видели златните плочи, от 

които книгата е била преведена, и свидетелстват за 
нейния божествен произход. 

Докато изучавате този урок, помислете как бихте 
могли да извлечете възможно най- много полза 
от своето изучаване на Книгата на Мормон през 
тази година и как Книгата на Мормон може да 
ви помогне да развиете по- силно свидетелство за 
Спасителя Исус Христос и Неговото възстановено 
Евангелие. 

Заглавната страница
Пророкът Джозеф Смит е обяснил, че древният 
пророк Мороний включил заглавната страница на 
Книгата на Мормон на златните плочи: “Заглав-
ната страница на Книгата на Мормон е дословен 
превод, направен от най- последния лист от лявата 
страна на … книгата от плочи, съдържащ летописа, 
който бе преведен … и тази заглавна страница по 
никой начин не е съвременно съчинение, нито мое, 
нито на някой друг човек, живял или живеещ в това 
поколение” (Учения на президентите на църквата: 
Джозеф Смит, 2007 г., стр. 65). 

Докато четете първия абзац на заглавната стра-
ница, търсете думи и изрази, които Мороний 
използвал, за да свидетелства за Божията намеса в 
появяването на Книгата на Мормон. 

 1. Във вашия дневник за изучаване на Писанията об-
яснете защо е важно за вас да знаете каква е намеса-

та на Бог в написването и превода на Книгата на Мормон. 
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Докато четете втория абзац на заглавната страни-
ца, потърсете трите главни причини, които Моро-
ний изтъква за написването на Книгата на Мормон. 
(Може да си ги отбележите в Писанията.) „Домът 
Израилев” се отнася както за всички потомци на 
Яков, така и за всички членове на Божията църква 
(Ръководство към Писанията, „Израил”). Освен 
това, изразът „юдеин и езичник” включва всички 
деца на Небесния Отец. Във втория абзац направете 
по- лично посланието от заглавната страница като 
заместите с вашето име изразите „остатъка от дома 
Израилев” и „юдеин и езичник”. 

 2. Във вашия дневник за изучаване на Писанията об-
яснете как знанието за тези цели на Книгата на Мор-

мон ви помага да разберете колко важна е тя. 

Президент Езра Тафт Бенсън казва следното за „ос-
новната мисия” или цел на Книгата на Мормон: 

“Основната мисия на Книгата на Мормон, така 
както е изложено в заглавната страница, е “убеж-
даването на юдеин и езичник, че Исус е Христос, 
Вечният Бог, Който се показва на всички народи”. 

Искрено търсещият истината може да придобие 
свидетелство, че Исус е Христос, като с молитва об-
мисля вдъхновените слова на Книгата на Мормон. 

Повече от половината стихове в Книгата на Мор-
мон се отнасят за Господ. Спрямо общия брой 
стихове, различните имена на Христос в Книгата на 
Мормон се споменават по- често дори и от Но-
вия завет” (“Come unto Christ,” Ensign, ноем. 1987 
г., стр. 83). 

Заглавната страница учи, че Книгата на Мормон 
е свидетелство, че Исус е Христос. По време на 
вашето изучване на Книгата на Мормон тази годи-
на се концентрирайте върху това, което научавате 
за Исус Христос, и се обръщайте в молитва към Не-
бесния Отец да потвърждава изучаваните истини 
чрез силата на Светия Дух. 

Въведението на Книгата на Мормон
Чудили ли сте се някога как една арка на мост или 
сграда стои без да падне, без никаква опора под 
нея? При издигането на арката, двете страни се 
изграждат с подпори, които да ги държат на място. 
Разстоянието на върха на арката се измерва внима-
телно и се отсича камък, наречен „ключов камък”, 
за да може да пасне точно. Когато се постави клю-
човият камък, арката може да стои без подпорите. 
Представете си какво би се случило с арката, ако 
бъде махнат ключовият камък. 

Отворете Книгата на Мормон на Въведението и 
прочетете шестия абзац, който започва с “Относно 
този летопис …” Докато четете този абзац, потър-
сете три важни принципа, на които учи пророкът 
Джозеф Смит относно Книгата на Мормон. 

Президент Езра Тафт Бенсън обяснява повече за 
това как Книгата на Мормон е ключовият камък на 
нашата религия. Докато четете цитата, подчертай-
те изрази или твърдения, които биха ви помогнали 
да опишете на някой главната роля, която има 
Книгата на Мормон в нашата религия. 

„Има три начина, по които Книгата на Мормон 
е ключов камък на нашата религия. Тя е ключов 
камък на свидетелството ни за Христос. Тя е клю-
чов камък на нашето учение. Тя е ключов камък на 
свидетелството. 

Книгата на Мормон е ключовият камък в свиде-
телството ни за Исус Христос, като Той Самият 
е крайъгълен камък на всичко, което правим. Тя 
свидетелства за реалното Му съществуване със сила 
и яснота. …

Сам Господ заявява, че Книгата на Мормон съдър-
жа “пълнотата на Евангелието на Исуса Христа” 
(У. и З. 20:9). Това не означава, че съдържа всяко 
наставление, всяко учение, откривано някога. 
По- скоро означава, че в Книгата на Мормон ще от-
крием пълнотата на онези учения, нужни за нашето 
спасение. И те са преподавани ясно и просто, за да 
може дори децата да научат пътищата на спасение 
и възвисяване. …

Накрая, Книгата на Мормон е ключов камък 
на нашето свидетелство. Точно както арката ще 
падне, ако ключовият камък бъде отстранен, така 
и всичко в Църквата ще устои или ще падне с 
истинността за Книгата на Мормон. Враговете 
на Църквата знаят това много добре. Ето защо 
те полагат големи усилия в опитите си да опро-
вергават Книгата на Мормон, защото ако тя бъде 
дискредитирана, същото става и с пророка Джозеф 
Смит. А така също и с твърденията ни за ключовете 

Ключов 
камък



9

на свещеничеството, откровението и възстанове-
ната Църква. Но по същият начин, ако Книгата на 
Мормон е истинна— а милиони досега са свиде-
телствали, че са получили свидетелство от Духа, 
че тя е истинна— тогава човек трябва да приеме 
твърденията на Възстановяването и всичко свърза-
но с него” (“The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,” Ensign, ноем. 1986 г., стр. 5–6). 

 3. Прочетете осмия абзац от въведението на Книгата 
на Мормон, който започва с „Ние приканваме хората 

от всички страни … ,” и посочете как можете да узнаете да-
ли Книгата на Мормон е истинна. След като прочетете осмия 
абзац, във вашия дневник за изучаване на Писанията допъл-
нете изречението: Като четем, размишляваме и се молим, 
Светия Дух ще …

Точно както ключовият камък подкрепя останалите 
камъни в арката, така и свидетелството за Книгата 
на Мормон подсилва свидетелствата за други важни 
принципи на Евангелието. Прочетете деветия абзац 
на въведението, който започва с „Онези, които 
придобият това божествено свидетелство … ,” и 
подчертайте три допълнителни истини, за които 
ще придобиете свидетелство, ако последвате съвета, 
даден в осмия абзац. Когато четем, размишля-
ваме върху Книгата на Мормон и се молим 
за нея, Светият Дух ще свидетелства, че тя е 
истинна, че Исус е Христос, че Джозеф Смит е 
пророк Божий и че Църквата на Исус Христос 
на светиите от последните дни е Господното 
царство на земята.

 4. Обяснете във вашия дневник за изучаване на Пи-
санията защо Книгата на Мормон е ключов камък на 

нашата религия. 

Свидетелство на очевидците
Представете си, че сте съдия, който се опитва да 
определи истината за случилото се в спор между 
двама души. Би било ценно, ако има свидетел на 
това, което се е случило, нали? А колко по- ценно би 
било ако има много свидетели, нали? 

Оливър Каудъри Дейвид УитмърМартин Харис

Бог показал златните плочи, от които Джозеф Смит 
превел Книгата на Мормон, на няколко свидетели. 
Прочете „Свидетелството на тримата очевидци” и 
си отбележете три или четири израза, които те са 
използвали, за да свидетелстват за плочите и явява-
нето на Книгата на Мормон. След това прочетете 
„Свидетелството на осемте очевидци”. Обърнете 
внимание на различията в преживяването на двете 
групи, както е показано в таблицата. 

Тримата очевидци Осемте очевидци

 1. Ангел им показал пло-
чите, Урима и Тумима, 
нагръдника, лиахоната 
и мечът на Лаван. 

 1. Джозеф Смит им пока-
зал плочите. 

 2. Гласът Господен им 
изявил божествеността 
на летописа. 

 2. Те държали („повдиг-
нахме”) златните плочи. 

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо е било важно да 

има други свидетели на златните плочи освен Джозеф Смит? 
 6. Запишете във вашия дневник за изучаване на Пи-
санията свидетелството си относно Книгата на Мор-

мон, Джозеф Смит и възстановеното Евангелие на Исус 
Христос. Ако чувствате, че нямате свидетелство, напишете 
какво ще направите, за да развиете свидетелство за Книгата 
на Мормон през тази година. За да подсилете своето свиде-
телство, споделете своите чувства за написаното с родители-
те ви, друг член на семейството или приятел. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах урока “Въвеждащи материали в Книгата на Мор-
мон” и го завърших на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 1: ДЕН 4

Общ преглед 
на Книгата на 
Мормон
Въведение
Пророкът Джозеф Смит описва събитията, свърза-
ни с появата на Книгата на Мормон. Чрез изучава-
не на неговия разказ, вашето свидетелство за 

неговото призование 
като пророк и божест-
вената роля на Книгата 
на Мормон във Възста-
новяването на пълнота-
та на Евангелието на 
Исус Христос може да 
се задълбочи. Този урок 
също ще ви помогне да 
сте по- добре запознати 
с начина, по който е 
написана Книгата на 
Мормон в древността. 
Пророците Мормон и 
Мороний свидетелстват 
за Божието напътствие, 
докато записват и 
събират писанията на 
много други пророци 
върху златните плочи. 
Докато изучавате, 
търсете доказателства 
за Божията намеса в 

появата на Книгата на Мормон и за ролята, която 
тя може да има при получаване на напътствие във 
вашия живот. 

„Свидетелството на Пророка Джозеф Смит” 
Как бихте отговорили на въпроса: „Как вашата 
Църква се е сдобила с Книгата на Мормон?” 

„Свидетелството на Пророка Джозеф Смит”, 
което се намира във въвеждащите материали в 
началото на Книгата на Мормон, съдържа извадки 
от Джозеф Смит—История, която се съдържа в 
Скъпоценен Бисер. В нея Пророкът Джозеф Смит 
описва появата на Книгата на Мормон. По време на 
вашето лично изучаване прочетете целия разказ в 
Джозеф Смит—История. 

Президент Бойд К. Пакър от 
Кворума на дванадесетте 
апостоли учи как можем да 
развием свидетелство чрез 
споделянето му с другите: 
“Свидетелство се намира 
докато се споделя ! …
Едно е да придобиете свиде-
телство от нещо прочетено 
или чуто от някой друг; и 
това е необходимо начало. 
Съвсем друго е Светият Дух 
да потвърди в душата ви оно-
ва, за чиято истинност вие 
сте свидетелствали” (“The 
Candle of the Lord,” Ensign, 
ян. 1983 г., стр. 54–55). 

Развиване на 
свидетелство

Тъй като „Свидетелството на Пророка Джозеф 
Смит” не включва номера на стихове, този урок ще 
прави препратки към Джозеф Смит—История, за 
да бъде по- лесно за вас да намирате пасажите за че-
тене. Докато изучавате свидетелството на Пророка 
Джозеф, търсете доказателство, че Книгата на 
Мормон се е появила чрез силата Божия.

Прочетете Джозеф Смит—История 1:29–35, 42–43 
и подчертайте подробности от посещението на 
Мороний при Джозеф Смит, които бихте включили 
ако обяснявахте тези събития на някой друг. Какво 
според Мороний в Джозеф Смит—История 1:34, се 
съдържа на златните плочи?

 1. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията: Дайте едно нещо от 

Джозеф Смит—История 1:29–35, 42–43 , на което бихте ис-
кали да наблегнете, ако разказвахте тази история на някой? 
Защо е важно за вас? 

 2. Прочетете Джозеф Смит—История 1:51–54 и за-
пишете във вашия дневник за изучаване на Писанията 

вашите мисли относно следните въпроси: Какво е научил 
Джозеф Смит през тези ранни години от посещенията на ан-
гела Мороний? Защо според вас е било важно за Джозеф да 
разполага с този период от четири години, през които е бил 
обучаван, преди да се сдобие с плочите и започне с превода 
по тях?
След период на подготовка и обучение, Джозеф 
Смит получава плочите през 1827 г. и отговорност-
та за превода им чрез дара и силата Божии. Проче-
тете Джозеф Смит—История 1:59–60 и намерете 
заповедта, която е получил относно златните плочи. 

„Кратко обяснение за Книгата на 
Мормон” 
За да разберете как е организирана Книгата на 
Мормон, прочетете „Кратко обяснение за Книгата 
на Мормон”, което се намира след „Свидетелството 
на пророка Джозеф Смит”. Сравнете това, което 
четете, с илюстрацията, намираща се на края на 
урока, която показва как различните видове плочи 
си съответстват едни на други и съставят Книгата 
на Мормон. 

През историята на нефитите и ламанитите много 
хора са водели летописите, като се започне от Лехий 
и се завърши около 1000 години по- късно с пророка- 
историк Мормон и неговия син Мороний. Мормон 
е бил ръководен от Бог да съкрати писанията на тези 
древни пророци и хилядагодишната история на своя 
народ. Неговото съкращение е записано на плочите 
на Мормон, известни също като златните плочи. 
След смъртта на Мормон, неговият син Мороний 
завършва летописа и плочите са скрити, докато не са 
дадени на Пророка Джозеф Смит. 



11

Еламан 3:13–15 е един от няколкото пасажи, където 
Мормон описва как прави съкращение на летописа 
на нефитите. Докато четете, обърнете внимание, 
че е било написано много повече от това, което 
Мормон и Мороний са успели да включат на злат-
ните плочи. 

Прочетете Словата на Мормон 1:9 и Мормон 8:34–35. 
Отбележете думи и изрази, които описват как Господ 
е помагал и ръководил Мормон и Мороний, докато 
те са събирали летописа на Книгата на Мормон. 

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Ако вие бяхте Мормон 

или Мороний и имахте отговорността да съкратите томовете 
пророчески писания в един единствен летопис, как бихте ре-
шили какво да включите и какво не? 

От тези стихове можем да видим, че авторите на 
Книгата на Мормон са видяли нашето време и 
са написали това, което би било от най- голяма 
полза за нас. Вие може би искате да си отбележите 
това във вашите Писания до Мормон 8:35.

Президент Езра Тафт Бенсън свидетелства, че Кни-
гата на Мормон е „написана за нашето време” и 
обяснява как знанието за това може да ни помага, 
докато я изучаваме. 

„Нито нефитите, нито ламанитите някога са 
разполагали с тази книга в древността. Тя е пред-
назначена за нас. Мормон я написал в залеза на 
цивилизацията на нефитите. Под вдъхновението на 
Бог, Който вижда нещата от началото, той съкратил 
летописи, водени векове наред, избирайки разка-
зите, речите и събитията, които да бъдат от най- 
голяма полза за нас. …

Ако те са видяли нашето време и са избрали тези 
неща, които са с най- голяма стойност за нас, не е 
ли това начинът, по който ние трябва да изучава-
ме Книгата на Мормон? Трябва постоянно да се 
питаме “Защо Господ е вдъхновил Мормон (или 
Мороний, или Алма) да включи това в летописа си? 
Какъв урок мога да науча от това и как той може 
да ми помогне да живея в този ден и епоха?” (“The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, 
ноем. 1986 г., стр. 6). 

Задаването на такива въпроси по време на вашето 
изучаване ще ви помогне да откриете принципи-
те и ученията, които Господ знаел, че ще бъдат от 
най- голяма полза за вас във вашия живот. 

Помислете за живота си сега. Помислете за въпро-
си, които имате, или ситуации, в които се намира-
те, за които бихте искали да получите напътствие 
от Бог. Напишете едно или две от тях във вашия 

личен дневник (не вашия дневник за изучаване на 
Писанията, който показвате на вашия учител). По 
време на вашето всекидневно изучаване на Книгата 
на Мормон, търсете принципи, които предлагат 
напътствие и съвет, свързани с тези ситуации. 

По отношение на ежедневното изуча-
ване на Писанията, президент Гор-
дън Б. Хинкли казва: „Вие може да си 
мислите, че сте много заети. Десет или 
петнадесет минути с Писанията всеки 
ден и особено с Книгата на Мормон, 

могат да ви дадат удивително разбиране за велики 
вечни истини, които са запазени чрез силата на 
Всемогъщия за благословия на Неговите деца. 
Докато четете … , вие ще се доближавате до Този, 
който е създателят на нашето спасение” (“Rise to 
the Stature of the Divine within You,” Ensign, ноем. 
1989 г., стр. 97). 

 4. Помислете каква цел бихте могли да си поставите, 
за да успеете да извлечете най- доброто от вашето изу-

чаване на Книгата на Мормон тази година. Запишете вашата 
цел във вашия дневник за изучаване. Може би ще е добре да 
следите на равни интервали от време вашия напредък. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах урока “Общ преглед на Книгата на Мормон” и го 
завърших на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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Някои от източниците за плочите на Мормон Плочите на Мормон, които са дадени на Пророка Джозеф Смит

Плочите и тяхната връзка с публикуваното издание на Книгата на Мормон

1 Нeфи
2 Нeфи

Яков
Енос
Яром

Омний

Лехий
Мосия
Алма

Еламан
3 Нeфи
4 Нeфи

Мормон 1–7

Малките 
плочи на 

Нефи

Големите плочи 
на Нефи

Плочите на 
Етер

Плочите от 
пиринч

Включени несъкратени

Обяснение на Мормон 
за включване на 

малките плочи на Нефи

Съкратени от Мормон

Мороний завършва 
книгата на баща си

Съкратени от Мороний

Писанията на Мороний, 
включително заглавната 

страница

Много цитати от тези 
плочи се появяват в 
Книгата на Мормон

Плочите на Мормон 
(Златните плочи) 

Книгата на Лехий
(част от съкращението на 
Мормон; 116- те страници 

превод, загубени от 
Мартин Харис) 

1 Нефи до Омний

Словата на Мормон

Мормон 8–9

Етер

Мороний

Запечатаната част

Мосия до Мормон 7

* Датите представят приблизителния период от време, обхванат от всеки 
един от видовете плочи. 

† Не е много ясно кога пророкът Етер е завършил своя летопис, но се 
предполага, че е между 589 г. пр. Хр. и 131 г. пр. Хр.
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

1 Нефи
Защо да изучаваме тази книга? 
Изучавайки 1 Нефи, вие ще откриете, че „нежните 
милости Господни са над всички тези, които Той 
е избрал заради вярата им, за да ги направи 
могъщи” (1 Нефи 1:20). Например, вие ще видите 
как Бог помага на Нефи да се сдобие с плочите 
от пиринч, така че семейството му да може да 
разполага с Писанията, как предпазва Нефи от 
физически заплахи за неговия живот и как избавя 
Лехий и неговото семейство от глад в пустошта и 
унищожение в океана, помагайки им да стигнат 
безопасно до обетованата земя. 

Лехий и неговото семейство получават Божията 
милост и помощ, когато спазват заповедите. Лехий 
и Нефи търсят напътствие от Бог и го получават 
чрез Писанията, сънища, видения и лиахоната. 
Нефи получава и записва видение за историята на 
земята, което му показва всезнаещата Божия сила. 
Чрез виденията си Нефи вижда бъдещото кръщение, 
служение и разпъване на Исус Христос. 

Докато изучавате преживяванията на Нефи и Лехий 
в тази книга, вие ще можете да научите как да 
търсите и получавате благословии от небесата във 
вашия живот. 

Кой е написал тази книга? 
Синът на Лехий, Нефи, е написал тази книга като 
отговор на Божията заповед да води летопис на 
своя народ. Най- вероятно Нефи е бил роден в или 
близо до Ерусалим. Той е живял там по време на 
служението на пророк Еремия и царуването на цар 
Седекия. 

Нефи търси свое собствено свидетелство за думите 
на баща си относно унищожението на Ерусалим и 
нуждата семейството му да напусне града. Бидейки 
последователен в търесенето и следването на 
съвета на Бог, Нефи се превръща в инструмент 
в Божиите ръце. Подчинявайки се на заповедта, 
той се връща в Ерусалим със своите братя два 
пъти— първо за да се сдобие с плочите от пиринч и 
по- късно за да убеди семейството на Исмаил да се 
присъедини към семейството на Лехий в пустошта. 
С Божията помощ Нефи построява кораб, който 
отвежда семейството му и останалите хора през 
океана до обетованата земя. Когато Лехий умира, 
Нефи става ръководител на своя народ. 

РАЗДЕЛ 2: ДЕН 1

1 Нефи 1
Въведение
Книгата на Мормон започва с разказа на Нефи за 
неговия баща, Лехий, който предано изпълнява сво-
ята роля на пророк и духовен водач на семейството 
си. Разбирането за служението на Лехий може да ви 
помогне да разберете по- добре ролята на пророци-
те в наши дни. Той е бил един от „много(то) проро-
ци, пророкуващи на людете, че трябва да се покаят” 
(1 Нефи 1:4). Тъй като Лехий се е подчинявал на 
Бог и пророкувал за унищожението на Ерусалим, 
хората са му се подгравали и са търсели начин 
да го убият. Но въреки това Лехий се е радвал на 
Божията милост и сила за спасение. Докато изуча-
вате 1 Нефи 1, размишлявайте за това как Божията 
милост и Неговото лично участие се проявяват в 
живота ви. 

1 Нефи 1:1–3
Нефи започва своя летопис
Прочетете 1 Нефи 1:1 и открийте ключови думи и 
изрази, показващи какъв е бил живота на Нефи. 

 1. От това, което сте прочели в стих 1, напишете в 
своя дневник за изучаване на Писанията поне един 

начин, по който чувствате, че вашият живот е подобен на жи-
вота на Нефи. 

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как е възможно според 

вас Нефи да е преживял „много огорчения” и въпреки това 
да е бил „много облагодетелстван от Господа във всичките 
си дни”? 

Кога и къде е написана книгата? 
Нефи написал летописа известен като 1 Нефи 
около 570 г. пр. Хр.—30 години след като той и 
семейството му напускат Ерусалим (вж. 2 Нефи 
5:28–31). Той написал този летопис в земята Нефи. 
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1 Нефи 1:4–20
Лехий получава видение 
и предупреждава хората 
за унищожението на 
Ерусалим
Помислете за случаи, 
когато вашите роди-
тели или църковни 
ръководители са ви 
предупредили за ня-
каква опасност. Какъв 
е бил техният мотив за 
предупреждението? 

Нашият Небесен Отец 
ни обича и иска да 
бъдем предпазвани 
от греха, който ни 
вреди. Един от начи-
ните, по които Бог 
предупреждава Своите 
деца, е чрез пророците. 
Пророците ни преду-
преждават за греха и 
ни учат за спасението 
чрез Исус Христос. 

Докато изучавате 1 Нефи 1, търсете потвърждение 
на този принцип. Нефи започва своя летопис като 
ни разказва за много пророци, които са пророку-
вали и предупреждавали хората какво ще се случи, 
ако не се покаят (вж. 1 Нефи 1:4). Прочетете 1 Нефи 
1:5–7 и си отбележете в Писанията как се е молил 
Лехий и за какво. Молитвата на Лехий към Бог 
показва, че той е вярвал в това, което пророците са 
казвали. 

Прочетете 1 Нефи 1:8–10 и от изброеното по- долу, 
обградете с кръг всичко, което Лехий е видял във 
видението си. 

Бог

Исус Христос

Ангели

Дванадесет други

Прочетете 1 Нефи 
1:11–12 и обърнете 
внимание какво се е 
случило на Лехий, 
когато е прочел 
книгата, която му е 
била дадена. Чрез това 
видение Господ допъл-
нително подготвя 
Лехий за неговото 
служение сред жители-
те на Ерусалим. 

Една от вашите възмож-
ности тази година, като 
ученик от Семинара, е да 
прочетете Книгата на Мор-
мон. Четенето на Писанията 
усилва вашата връзка с 
Бог. Президент Спенсър У. 
Кимбъл учи: “Откривам, че 
когато стана небрежен в 
общението си с Божеството 
и когато изглежда, че нито 
божествено ухо слуша, нито 
божествен глас говори, 
наистина съм се отдалечил. 
Ако се потопя в Писанията, 
разстоянието намалява и 
духовността се завръща” 
(Teachings of Presidents of the 
Church: Spencer W. Kimball , 
2006 г., стр. 67). 

Благословии от 
изучаване на 
Писанията

Прочетете 1 Нефи 1:13. На какво е бил учен Лехий 
относно Ерусалим? Докато четете, поставете се на 
мястото на Лехий и си представете как бихте се 
почувствали ако Бог ви каже, че тези неща ще се 
случат на вашия дом и град. 

Бидейки предупреден за унищожението на своя на-
род и град, очевидно е било много трудно за Лехий. 
Прочетете 1 Нефи 1:14–15 и разберете защо Лехий 
се радва, въпреки че е видял как Ерусалим ще бъде 
унищожен. 

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията на-
пишете мислите си по отношение на следния въпрос: 

Как преживяването на Лехий в стихове 1 Нефи 1:5–15 може 
да е повлияло върху желанието му да проповядва на хората 
и да ги призове да се покаят? 

След като е бил предупреден за унищожението на 
Ерусалим, Лехий е споделил с хората това, което е 
научил. Той ги предупредил, че ако не се покаят, 
ще бъдат унищожени. Прочетете 1 Нефи 1:18–20 и 
открийте как са реагирали жителите на Ерусалим. 
Представете си, че сте редактор на вестник и тряб-
ва да напишете заглавие за 1 Нефи 1:18–20. Какво 
би било то?   
 

Размишлявайте върху следното изказване: 

„Както древните пророци, пророците днес свиде-
телстват за Исус Христос и проповядват Неговото 
Евангелие. Те правят знайни волята и истинското 
естество на Бог. Те говорят смело и ясно, осъж-
дайки греха и предупреждавайки за последствията 
от него. Понякога те могат да бъдат вдъхновени 
да пророкуват за бъдещи събития за наша полза” 
(Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 
2004 г., стр. 129). 
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 4. Във вашия дневник за изучаване опишете с едно 
изречение и с ваши думи отговорностите на един 

пророк, независимо от противопоставянето, с което може 
да се сблъска. 

Докато Нефи описвал преживяването на баща си 
в Ерусалим, той добавил послание към читателя в 
1 Нефи 1:20, започвайки с израза „Но ето аз, Нефи, 
ще ви покажа …” Този стих въвежда тема, върху 
която Нефи набляга в целия си летопис. Подчертайте 
тази тема в 1 Нефи 1:20 и тогава прочетете Моро-
ний 10:3, като потърсите подобна тема. (Мороний е 
последният от пророците в Книгата на Мормон. Вре-
мето между Нефи и Мороний е около 1000 години.) 

Обърнете внимание, че Нефи ни заявава в първата 
глава на Книгата на Мормон, че той ще ни пока-
же в своите Писания „нежните милости Господ-
ни”(1 Нефи 1:20). В последната глава на Книгата 
на Мормон, Мороний ни казва да помним „колко 
милостив е бил Господ” (Мороний 10:3).

Нефи е искал да разберем още от 
самото начало на неговия летопис, че 
нежните милости Господни са над 
всички тези, които упражняват 
вярата си в Него. Старейшина 
Дейвид А. Беднар от Кворума на 

дванадесетте апостоли обяснява какво представля-
ват нежните милости Господни в нашия живот. 
Оградете думи и изрази, които старейшина Беднар 
е използвал за да опише „нежните милости Господ-
ни”, докато четете неговото обясненение: 

„Нежните милости Господни са много лични и 
индивидуални благословии, сила, закрила, потвър-
ждения, напътствие, прояви на добрина, утеха, 
подкрепа и духовни дарове, които ние получаваме 
от, поради и чрез Господ Исус Христос. …

… нежните милости Господни не се появяват 
изведнъж, случайно или като чисто съвпадение. 
Верността, подчинението и смирението канят неж-
ните милости в нашия живот и често Господното 
време ни позволява да разпознаем и оценим тези 
важни благословии (“Нежните милости Господни” 
Лиахона, май 2005 г., стр. 99–100). 

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник за 
изучаване: Как Бог е простирал Своите нежни милости 

във вашия живот или в живота на човек, който познавате? 

Започнете или продължете да търсите и записвате 
във вашия личен дневник нежните милости, с ко-
ито Бог ви е надарил. Когато правите това, вие ще 
можете с лекота да виждате благословиите, които 
Бог ви изпраща. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 1 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 2: ДЕН 2

1 Нефи 2
Въведение
Хората откликват на откровение от Бог по различ-
ни начини. Бог дава заповед на Лехий в един сън да 
изведе семейството си в пустошта. Ламан и Лемуил 
роптаят срещу Божиите заповеди, докато Нефи 
търси потвърждаващо свидетелство. Сравнението 
на техните различни реакции ще ви помогне да 
решите как да упражнявате своята свобода на избор 
при получаване на напътствие от Бог. 

1 Нефи 2:1–7
Бог заповядва на Лехий да отиде в пустошта
Представете си, че вие сте Лехий и Бог поиска от 
вас и вашето семейство да напуснете своя дом и да 
оставите всичките си притежания. Ще трябва да 
вървите с дни и ще можете да вземете провизии са-
мо за покриване на нуждите на вашето семейство. 
Помислете как бихте откликнали на такова искане. 

Прочетете 1 Нефи 2:1–6 и открийте обстоятелства-
та, които са довели до отпътуването на Лехий и 
неговото семейство в пустошта. 

Защо хората са се опитвали „да отнемат живота (на 
Лехий)”? (вж. 1 Нефи 2:1).   
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Какво заповядал Бог на Лехий да направи? (вж. 
1 Нефи 2:2).   
 

Лехий дава пример за следния евангелския прин-
цип: когато сме верни и се подчиняваме, Бог 
ще ни помогне по време на изпитания.

 1. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, от-
говорете на следния въпрос, свързан с1 Нефи 2:4: Как-

во можете да научите от изборите на Лехий какво да вземе 
със себе си и какво да остави? 

За да разберете по- добре географията, свързана с 
пътуването на Лехий, погледнете картата в края на 
урока.

Прочетете 1 Нефи 2:7 и обърнете внимание какво е 
направил Лехий, след като е напуснал града със се-
мейството си и е отпътувал в пустошта. Каква дума 
бихте използвали, за да опишете някоя важна черта 
на характера, която Лехий притежавал?  

1 Нефи 2:8–14
Ламан и Лемуил роптаят срещу своя баща
Четиримата синове на Лехий участват в едно и съ-
що пътуване, но те го правят с различно отношение 
към Божиите заповеди. 

Прочетете 1 Нефи 2:8–10 и заградете думите река и 
долина.

 2. Във вашия дневник за изучаване запишете мисли-
те си по следния въпрос: Какво според вас се е опитал 

Лехий да научи Ламан и Лемуил, сравнявайки ги с река и до-
лина? 

Прочетете 1 Нефи 2:11–14. Намерете причини-
те, поради които Ламан и Лемуил роптаят срещу 
баща си. (Забележка: Думата коравовратие означава 
упорство и гордост.) 

Една причина, поради която Сатана окуражава 
роптаенето, е да накара хората да не следват живи-
те пророци, вдъхновените ръководители и родите-
лите. Старейшина Х. Рос Уъркман от Седемдесетте 
говори относно роптаенето. Той казва, че „роптае-
нето се състои от три стъпки, всяка от които води 
до следващата в спускащата се надолу пътека към 
неподчинението”. 

Първо, когато хората роптаят, те се 
осланят на своята собствена преценка и 
започват да поставят под въпрос учения-
та на живите пророци. „Съменението се 
поражда в техния ум и след това посяват 
тези въпроси в съзнанието на другите”. 

Второ, роптаещите се започват да „оправдават и да 
извиняват себе си, за да не вършат онова, което им 
е казано да направят. … Така те си намират оправ-
дание за неподчинението. 

Третата стъпка неизбежно следва: ленивост в 
следването на заповедите на Учителя (вж. У. и З. 
58:29). …

„Приканвам ви да се съсредоточите върху запо-
ведта на живите пророци, която ви притеснява 
най- много. Поставяте ли под съмнение дали тази 
заповед се отнася за вас? Намирате ли готови 
извинения защо не може да следвате тази заповед? 
Чувствате ли се раздразнени от тези, които ви на-
помнят за тази заповед? Лениви ли сте в спазването 
й? Пазете се от заблудата на противника. Пазете 
се от роптаенето” (“Beware of Murmuring,” Ensign, 
ноем. 2001 г., стр. 85–86). 

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване: Какво ще направите ако усетите, че роп-

таете от определена заповед или стандарт на Църквата? 

1 Нефи 2:16–19
Нефи търси разбиране от Бог
Прочетете 1 Нефи 2:16, 19 и отбележете какво е 
искал Нефи и какво е нещото, което е направил, за 
да приеме Божията заповед, дадена чрез баща му. 
Въпреки че Нефи не роптаел, помислете как на-
писаното от него в 1 Нефи 2:16 за смекчаването на 
сърцето му подсказва, че напускането на Ерусалим 
може би е било трудно и за него. 
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 4. Във вашия дневник за изучаване на Писанията 
споделете пример от живота си, когато както Нефи, 

вие сте се обърнали към Небесния Отец и сте почувствали 
смекчаване на сърцето чрез Духа или за момент, когато сте 
получили свидетелство за нещо, което Господ е казал. 

Преживяването на Нефи ни учи на следния еван-
гелски принцип: Когато призоваваме Бог, Той 
може да смекчи сърцата ни, за да повярваме на 
думите Му.

Прочетете 1 Нефи 2:17–18 и открийте желанията 
и действията на Нефи след като Господ смекчава 
сърцето му. Помислете какво можете да научите от 
различните реакции на Нефи, Сам, Ламан и Лему-
ил. Следва една важна истина: Когато споделяме 
това, което сме научили от Светия Дух, други-
те могат да повярват на думите ни.

 5. Напишете във вашия дневник за изучаване на Писа-
нията случаи, когато думите на някого са ви накарали 

да повярвате в словото Божие, както Сам е повярвал на Нефи. 

Помислете за някой, с когото можете да сподели-
те нещо, чиято истинност Духът ви е помогнал да 
научите и почувствате. Може да е някой приятел, 
роднина, църковен ръководител или учител. Възпол-
звайте се от възможността тази седмица да погово-
рите с този човек и да споделите това свидетелство. 

1 Нефи 2:20–24
Господ уверява Нефи, че чрез своето подчинение ще 
преуспява. 
Намерете обещанието, което се съдържа в 1 Нефи 
2:20–21. Това обещание се среща 34 пъти в Книгата 
на Мормон. По време на вашето изучаване на Кни-
гата на Мормон, вие ще видите как Божиите слова 
към Нефи са били изцяло изпълнени. Довършете 
урока от днес като прочетете 1 Нефи 2:22–24.

Бог благославя тези, които са верни и се под-
чиняват на Неговите заповеди. Помислете 
до каква степен вие се подчинявате на Божиите 
заповеди. По какъв начин можете да увеличите 
вашето послушание? Следвайте получените от Духа 
впечатления. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 2 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 2: ДЕН 3

1 Нефи 3–4
Въведение
Бог заповядва на Лехий да изпрати обратно до 
Ерусалим синовете си, за да се сдобият от Лаван 
с плочите от пиринч. Докато Ламан и Лемуил не 
виждат как ще успеят да изпълнят тази заповед, Не-
фи има вяра, че Бог ще осигури начина да постигне 
това, което се изисква от него. Въпреки продъл-
жаващите трудности, Нефи с вяра постоянства във 
вършенето на това, което Бог е поискал. В крайна 
сметка, воден от Духа, той се сдобива с плочите. 
Преживяването на Нефи показва, че настойчивото 
подчинение ни осигурява Божията помощ в трудни 
ситуации. 

1 Нефи 3:1–9, 19–20
Синовете на Лехий се връщат в Ерусалим
Били ли сте в трудна ситуация, която сте се чудили 
как ще бъде разрешена? Този урок ще ви помогне 
да усилите вярата и решимостта си да се подчиня-
вате на Бог по време на трудни ситуации. Започ-
нете като прочетете 1 Нефи 3:1–6 и отбележете 
във вашите Писания заповедта, която Бог е дал на 
Лехий, а синовете му трябвало да изпълнят. Също 
обърнете внимание на разликата в реакцията на 
Ламан и Лемуил на заповедта и тази на Нефи. 

За да разберете трудността в това, което Бог е 
заповядал да свършат, би ви помогнало да знаете, 
че разстоянието между Ерусалим и Червено море 
(заливът Акаба) е 290 км през гореща, гола земя, 
населена с много крадци. Лехий и неговото се-
мейство са пропътували три дни отвъд тази точка 
(вж. 1 Нефи 2:5–6) и сега Бог изисква от неговите 
синове да се върнат обратно в Ерусалим. Прочетете 
1 Нефи 3:7–8 и посочете причината за желанието 
на Нефи да се подчини на заповедта на Бог. 

Нефи свидетелства за следния принцип: ако 
вършим това, което Бог заповядва, тогава Той 
ще подготви начин да го изпълним. По време 
на вашето изучаване на 1 Нефи 3, помислете как 
примерът на Нефи за кураж и решителност може 
да ви вдъхнови да бъдете по- верни в спазването на 
заповедите и да показвате по- силна вяра в Господ. 
Обърнете внимание на начина, по който Нефи ре-
агира на трудностите. Дори и когато Нефи среща 
трудности, докато той и братята му се опитвали да 
се сдобият с плочите от пиринч, той не се оплаква 
(вж. 1 Нефи 3:6).
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ССредиземно 
море

Исмаил умира 
на място, „което 
се наричаше 
Наом” (1 Нефи 
16:34)

 „и оттогава 
се движихме 
почти на изток” 
(1 Нефи 17:1)

 „в пределите близо до 
Червеното море”(1 Нефи 
16:14)

 „почти в южно- югоизточна 
посока”(1 Нефи 16:13)

 „до пределите близо до 
брега на Червеното море” 
(1 Нефи 2:5)

Изобилие (?)

Червено 
море

Арабската 
пустиня

Ерусалим

Индийски 
океан

Персийски 
залив

Мъртво море

Галилейското езеро
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Плочите от пиринч съдържат „летописа на юде-
ите” (1 Нефи 3:3), които били техните Писания. 
Те съдържали част от Писанията и информацията, 
съдържаща се в Стария завет, както и някои други 
пророчески писания. Прочетете 1 Нефи 3:19–20 и 
подчертайте какво съдържали плочите, за да бъдат 
толкова важни за семейството на Лехий и неговото 
потомство. 

Стих за овладяване—1 Нефи 3:7
Прочетете 1 Нефи 3:7 три пъти (може да променяте 
начина, по който го четете: на глас или на ум). 
Затворете Писанията си и се опитайте да отговорите 
на следните въпроси без да гледате стиха: 

• На кого говори Нефи?   
 

• Какво е обещал Нефи да направи?   
 

• Какво е знаел Нефи, че ще направи Бог?   
 

Отворете Писанията си, прегледайте 1 Нефи 3:7 и 
вашите отговори. 

Пророкът Джозеф Смит казва: „Това е моето пра-
вило: Когато Бог заповядва, направи го” (в History 
of the Church, 2:170). Напишете това изказване във 
вашите Писания точно до 1 Нефи 3:7.

1 Нефи 3:10–31
Лаван си присвоява имуществото на Лехий и се опитва 
да убие Нефи и братята му
Бог ни благославя по различни начини, когато се 
подчиняваме на Неговите заповеди. Преживява-
нето на Нефи, свързано със сдобиването с плочите 
от пиринч, потвърждава неговото свидетелство, че 
Бог осигурява начини Неговите деца да изпълняват 
Неговите заповеди (вж. 1 Нефи 3:7). Използвайте 
следната таблица, за да изучите първите два опита 
на синовете на Лехий да се сдобият с плочите. На-
пишете отговора на въпросите в колоната за всеки 
един опит, или направете тази задача във вашия 
дневник за изучаване на Писанията. 

Забележка: По времето на Нефи хвърлянето на жре-
бий (вж. 1 Nephi 3:11) е било традиционен начин 
да се направи избор. Чрез „хвърляне на жребий”, 
Нефи и неговите братя са търсели напътствието 
на Бог в изпълнението на заповедта да се сдобият с 
плочите (вж. Притчи 16:33; Ръководство към Писа-
нията, “Жребий”). 

Въпроси Първи опит 
 (1 Нефи 
3:10–18)

Втори опит 
 (1 Нефи 
3:21–31)

 1. Кой е 
отишъл? 

 2. Какво напра-
вили те? 

 3. Как са реаги-
рали братята 
след провала 
на първия 
опит? 

 1. След като техният първи опит да се сдобият с пло-
чите се провалил, Нефи и неговите братя започнали 

да се наскърбяват извънредно (1 Нефи 3:14). Прегледайте 
1 Нефи 3:15–16 и опишете по какво се различава реакцията 
на Нефи от тази на братята му след първия провал. 

 2. След като размишлявате върху втория опит (вж. 
1 Нефи 3:21–31), отговорете на следния въпрос във 

вашия дневник за изучаване: По какви начини гневът, ропта-
енето и неверието ни пречат да чуем Божия глас? 

1 Нефи 4:1–26
Нефи се сдобива с плочите от пиринч
Погледнете въпросите, които задали Ламан и Лему-
ил в 1 Нефи 3:31. Ако бяхте на мястото на Нефи, как 
бихте отговорили на техните въпроси? Прочетете 
1 Нефи 4:1–3 и потърсете как Нефи е отговорил на 
въпросите на своите братя. Защо според вас Нефи 
избрал примера с Моисей и Червено море, за да 
отговори на техните въпроси? Напишете израз от 
отговора на Нефи към неговите братя, който нами-
рате за вдъхновяващ:   
 

Моисей също е бил натоварен с видимо невъзмож-
на задача, когато му е казано да освободи децата на 
Израил от Египет. Въпреки многократните опити, 
той не успял да убеди фараона да освободи израил-
тяните. Но въпреки всичко, Моисей бил упорит в 
това, което му било заповядано, и Господ намерил 
начин да освободи израилтяните чрез него. 

Нефи приложил примера на Моисей към своите 
обстоятелства и бил убеден, че Бог ще подотви пътя 
за него, така че по някакъв начин да се сдобие с 
плочите от пиринч. Докато изучавате остатъка от 
разказа, потърсете резултатите от упоритостта и 
решителността на Нефи да се подчини, въпреки 
всички първоначални пречки. 
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Трябвало ли е някога да направите нещо или чувст-
вали ли сте се вдъхновени да направите нещо без да 
знаете защо, кога и как? Президент Харолд Б. Лий 
забелязал, че често в тези ситуации ние „искаме да 
видим края от началото”, още преди да сме послед-
вали напътствието на Бог; той предлага следния 
съвет: „Трябва да се научите да ходите на ръба на 
светлината, и след това да навлезете няколко стъп-
ки в тъмнината; след това светлината ще се появи 
и ще покаже пътя пред вас”(цитирано в Бойд K. 
Пакър, “The Edge of the Light,” BYU Today, март 1991 
г., стр. 23). 

Прочетете 1 Нефи 4:4–7 и посочете как Нефи се 
впуснал с вяра в тъмнината (неизвестното). 

Какво важно има в израза „при все това аз продъл-
жих” (1 Нефи 4:7)?   
 

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията 
опишете ситуация, в която младеж е помолен да на-

прави нещо или е воден от Духа да направи нещо без да знае 
предварително какъв ще бъде резултатът от действието. Може 
би е имало случаи, когато вие сте продължили напред с вяра, 
без да знаете предварително как или кога Бог ще ви помогне. 
Ако това ви се е случвало, опишете го във вашия дневник. Ако 
искате може и да го споделите по време на урока. 

Нефи научил защо, кога и как Бог ще му помогне 
да изпълни заповедта да се сдобие с плочите от пи-
ринч след като позволил на Светия Дух да го води 
и след като действал според своята вяра. Прочетете 
1 Нефи 4:8–26 и вижте как Бог му помогнал да се 
сдобие с плочите от пиринч. 

 4. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, из-
бройте причините, които Духът изтъкнал на Нефи, за 

да убие Лаван (вж. 1 Нефи 4:8–13).
 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какво от това, което нау-

чихте за последните усилия на Нефи да се сдобие с плочите 
от пиринч, може да ви помогне да преодолеете предизвика-
телствата, които срещате или ще срещнете в живота си? 
Във вашия живот, в моменти, когато не знаете 
как, защо и кога, не забравяйте принципа, който 
е илюстриран в преживяването на Нефи: Когато 
упражняваме вярата си в Бог и се стремим да 
изпълним това, което Той иска от нас, дори и 
когато не можем да видим резултата, Той ще 
ни води чрез влиянието на Светия Дух.

Коментар и информация за 
историческите обстоятелства
Заповедта за убийството на Лаван
Пророкът Джозеф Смит учи, че Бог е този, който 
определя стандарта за правилно и грешно: „Бог 
казва „Не убивай” (Изход 20:13); в друг случай 
Той казва „да ги обречеш на изтребление” (Вто-
розаконие 20:17). Това е принципът, по който 
ръководството на Небесата се осъществява—чрез 
откровение, съобразено с обстоятелствата, в които 
са поставени децата на Царството. Каквото и да по-
иска Бог, е праведно, без значение какво е то, дори 
и ние да не можем да видим смисъла му дълго след 
като събитията са отминали. Ако търсим първо 
царството небесно, всички добри неща ще ни бъдат 
прибавени”(в History of the Church, 5:135). 

Може да разберем по- добре защо Бог е изискал 
Нефи да убие Лаван като вземем предвид следното: 
Бог дал на Лаван най- малко две възможности да се 
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раздели с плочите от пиринч, но Лаван „не искаше 
да се вслуша в заповедите Господни” (1 Нефи 4:11). 
Лаван е бил лъжец и крадец; той се е опитал да убие 
Ламан и търсил смъртта на синовете на Лехий, ко-
ето според закона на Мойсей се наказва със смърт 
(вж. Изход 21:14). Господ е знаел, че е изключително 
важно за Лехий и неговото потомство да се сдобият 
с този летопис, дори и да се случи „да погине един 
човек” (1 Нефи 4:13).

Плочите от пиринч не само благословили хората 
и народите от Книгата на Мормон, но също така 
запазили учения на древните пророци за наши 
дни, когато някои от Писанията са преписани на 
златните плочи, от които е преведена Книгата на 
Мормон (например цитати от Исаия и алегорията 
на Зенос). Чрез Книгата на Мормон тези учения от 
плочите от пиринч са благословили и продължават 
да благославят живота на милиони хора и народи 
по света. В края на краищата, всичко това е било 
заложено на карта, когато Нефи е стоял до Лаван и 
последвал Духа. 

Президент Езра Тафт Бенсън предлага „три кратки 
теста”, които да ни помогнат да не бъдем заблудени 
по време на трудни ситуации: 

“1. Какво имат да кажат по въпроса 
стандартните произведения? „Нека 
прибягнат до закона и до свидетелство-
то! Ако не говорят според това слово, 
наистина няма зазоряване за тях”, казва 
Исаия. (Исаия 8:20.) …

Ние трябва усърдно да изучаваме Писанията. От 
специално значение за нас са Книгата на Мормон и 
Учение и Завети. …

2. Втората насока е: Какво казват президентите от 
последните дни на Църквата по въпроса—и по- 
специално какво казва настоящият президент? …

Има само един човек на земята, който говори от 
името на Църквата. (вж. У. и З. 132:7; 21:4.) Този чо-
век е президента на Църквата. Тъй като той говори 
от името на Бог за нас в наши дни, неговите думи 
са дори по- важни от тези на древните пророци. Ка-
зани под влиянието на Светия Дух, неговите думи 
се превръщат в Писания. (вж. У. и З. 68:4.) …

Президентът може да говори по всяка тема, за коя-
то почувства, че е необходима на светиите. …

3. Третият и последен тест е Светия Дух— тестът на 
Духа. Чрез Духа ние можем да узнаем „… истината 
за всичко”. (Мороний 10:5.) Този тест може да бъде 
ефективен само ако каналите за комуникация с Бог 

са чисти и неопорочени, незасегнати от греха” (в 
Conference Report, окт. 1963 г., стр. 16–17). 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 3–4 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 2: ДЕН 4

1 Нефи 5–6; 9
Въведение
Жената на пророк Лехий, Сария, се страхува, че 
синовете й няма да се завърнат от Ерусалим. Лехий 
я успокоява като изразява своята вяра в Господ. 
Когато синовете й се завръщат с плочите от пи-
ринч, Сария придобива по- силно свидетелство за 
намесата на Бог в напътствието и запазването на 
семейството й. Изучавайки плочите от пиринч, 
Лехий „беше изпълнен с Духа и започна да проро-
кува относно неговото потомство” (1 Нефи 5:17). 
Докато изучавате този урок, насочете мислите си 
към вашето лично изучаване и какво можете да 
направите, за да получите силата, която идва от 
изучаването на Писанията. 

1 Нефи 5:1–9
Синовете на Лехий се завръщат при семейството си в 
пустошта
Пътуването до Ерусалим и обратно най- вероятно 
е отнело на Нефи и братята му няколко седмици. 
Помислете за случаи, когато брат, сестра, родител 
или някой ваш познат е напуснал дома си за дълъг 
период от време—например за мисия, образовние 
или военна служба. Какви са били вашите притес-
нения в тези моменти (или какви притеснения би 
имал един родител), когато сте били разделени с 
вашите близки за дълго време? Прочетете 1 Нефи 
5:1–3 и разберете какви притеснения е имала Са-
рия относно пътуването на нейните синове обрат-
но до Ерусалим. 

Прочетете 1 Нефи 5:4–6 и вижте как Лехий отгова-
ря на нейните тревоги. 



22

 1. Във вашия днев-
ник за изучаване на 

Писанията, перифразирайте 
отговора на Лехий към не-
говата съпруга. 

Помислете върху 
следните въпроси: 

• Какво ви впечатлява в 
начина, по който Лехий 
е отговорил на притес-
ненията на Сария? 
• Как думите на Лехий 
показват вярата и 
смелостта, които е 

получил от дадените от Бог откровения? 

Според 1 Нефи 5:6 как е въздействало свидетелство-
то на Лехий върху Сария?   
 

Следват две истини, които можем да научим от 
преживяването на Лехий и Сария: Бог ни благосла-
вя с увереност, когато следваме Неговото вдъхно-
вение; също така можем да даваме утеха и сила на 
другите, когато изразяваме нашата вяра в Бог. 

 2. Във вашия дневник за изучаване, опишете случаи, 
когато сте чувствали утеха от Бог по време на труднос-

ти, случаи, когато сте споделили свидетелство, което е дало 
утеха и сила на някой друг, или когато сте били утешени и 
подсилени от думи, изпълнени с вяра на някой около вас. 

Прочетете 1 Нефи 5:7–9 и потърсете как е повлияло 
това преживяване върху вярата на Сария. 

• Какво е научила Сария от това преживяване?   
 

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: По какъв начин свидетел-

ството на Сария в 1 Нефи 5:8 е подобно на свидетелството на 
Нефи в 1 Нефи 3:7?

1 Нефи 5:10–22
Лехий изучава плочите от пиринч
Нефи и неговите братя са рискували живота си, по-
жертвали са своето семейно богатство, пътували са 
надалеч и са били предпазвани в тяхното пътуване, 
за да се сдобият с плочите от пиринч. Ако бяхте член 
на семейството на Лехий, как техните усилия биха 
повлияли на вашето отношение към изучаването на 
това, което се съдържа върху плочите от пиринч? 

След успешното завръщане на неговите синове, 
Лехий започва да изучава съдържанието на плочите 

Един от начините да разбе-
рем Писанията е да ги пре-
разказваме с наши думи. 
Преразказването писмено 
или устно ще ви помогне да 
разбирате по- добре исти-
ните, които се съдържат в 
Писанията. Това също дава 
възможност на Божия Дух 
да свидетелства за истината. 

Напишете с ваши думи
от пиринч. Прочетете 1 Нефи 5:11–14 и подчертай-
те какво се съдържа на плочите от пиринч. 

Прочете 1 Нефи 5:17–20 и вижте как изучаването 
на плочите от пиринч е повлияло на Лехий. Въз 
основа на наученото от тези стихове, как бихте 
довършили следния принцип? (вж. 1 Нефи 5:17): 
Изучавайки Писанията ние можем да бъдем   
 

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на двана-
десетте апостоли потвърждава следната истина: 

„Защото когато искаме да говорим с Бог, ние се мо-
лим. И когато искаме Той да ни говори, изучаваме 
Светите писания; защото Неговите слова са казани 
чрез Неговите пророци. Той ще ни учи, когато се 
вслушваме в нашепванията на Светия Дух. 

Ако напоследък не сте чували Неговият глас да ви 
говори, обърнете се с нов поглед и слух към Писа-
нията. Те са нашето спасително въже” („Светите 
Писания: Силата на Бог за нашето спасение,” Лиа-
хона, ноем. 2006 г., стр. 26–27). 

 4. Запишете във вашия дневник за изучаване мо-
мент, когато сте изучавали Писанията и сте почувства-

ли Светия Дух. 

Прочетете 1 Нефи 5:21–22 и потърсете защо плочи-
те са били „с голяма стойност” за Лехий и неговото 
семейство. 

Прочетете химна „От словата щом се уча” (Химни, 
номер 165) и обърнете внимание на благословиите, 
които произлизат от изучаването на Писанията. 
Помислете върху вашето ежедневно изучаване на 
Писанията. Как бихте могли да подобрите вашето 
изучаване на Писанията?   
 

Има мъдрост в изучаването на Писанията, докато 
пътуваме през земния живот—нашата пустош. Не 
забравяйте, че плочите от пиринч са били получе-
ни чрез вяра и жертва и че без тях Лехий и семей-
ството му нямаше да получат необходимите им 
благословии по време на своето пътуване (вж. 1 Не-
фи 5:22). Докато изучавате Писанията, вие може 
да бъдете изпълнени със Светия Дух и да получите 
сила и вяра да спазвате Неговите заповеди. 

1 Нефи 6:1–6
Нефи пише, за да убеди всички да дойдат в Христа
Изберете книга от вашия дом или си помислете за 
такава, която сте чели. Каква мислите е била целта 
на автора при написването й? Как знаенето на цел-
та на автора ви помага, докато четете? 
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Прочетете 1 Нефи 6:3–6 и подчертайте целта на 
Нефи при воденето на неговия летопис. Изразът 
„Бога на Авраам, Бога на Исаак и Бога на Яков” 
(стих 4) се отнася за Иехова, който е Исус Христос. 
Целта на Нефи е продължена от всички тези, чиито 
писания се намират в Книгата на Мормон: Една 
от целите на Книгата на Мормон е да убеди 
всички хора да дойдат в Христа.

 5. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, 
опишете как разбирането за целта на воденето на ле-

тописа на Нефи ще повлияе на вашето изучаване на Книгата 
на Мормон. 

1 Нефи 9
Нефи прави два вида плочи
В 1 Нефи 9 (вж. също глава 6) Нефи обяснява, че 
му е заповядано да направи два набора от летопи-
си—известни като Малките и Големите плочи на 
Нефи. Малките плочи съдържат свещената исто-
рия на неговия народ—служението на пророците 
и откровенията на Господ—а Големите съдържат 
светската история (вж. 1 Нефи 9:2–4). Нефи из-
ползва изразите „тези плочи” и „другите плочи” 
като има предвид двата вида плочи, които Бог му 
е заповядал да направи. В бялото поле на вашите 
Писания до 1 Нефи 9 напишете бележка, която да 
ви помага да помните за кои плочи на Нефи става 
дума: „тези плочи” = Малки плочи (духовни); „други-
те плочи” = Големи плочи (светски).

По време на вашето изучаване на Книгата на 
Мормон, вие ще разберете защо Нефи е водил два 
вида летописи. Нефи е бил вдъхновен да направи 
съкращение, кратка версия, на летописа на баща си, 
който се намира в 1 Нефи 1–8) на Малките плочи. 
Почти 1000 години по- късно пророкът Мормон 
е бил упътен от Бог да включи Малките плочи на Нефи и братята му разговарят със семейството на Исмаил

Нефи в златните плочи (вж. Словата на Мормон 
1:7). И двамата мъже не знаели защо било необ-
ходимо да направят нещата, които направили (вж. 
1 Нефи 9:5), но те изпълнили заповедта на Бог. 

 6. Докато четете 1 Нефи 9 по време на вашето лично 
изучаване, размишлявайте и запишете във вашия 

дневник за изучаване на Писанията защо е необходимо да се 
подчиняваме на Бог дори и да не разбираме напълно Него-
вите основания. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 5–6 и 9 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 3: ДЕН 1

1 Нефи 7
Въведение
Пълната отдаданост на Нефи към Бог е показана в 
1 Нефи 7. Заедно със своите братя, той се подчиня-
ва на заповедта на Бог да се върне в Ерусалим и да 
доведе Исмаил и неговото семейство в пустошта. 
По време на връщането в пустошта Ламан, Лему-
ил и някои членове от семейството на Исмаил се 
бунтуват срещу Нефи и искат да се върнат в Еруса-
лим. Когато те завързват Нефи и замислят неговото 
убийство, той се моли, освободен е чрез силата на 
вярата и искрено прощава на тези, които са го пре-
следвали. Докато изучавате този урок, размишля-
вайте как подобно на Нефи можете да откликвате 
предано на заповедите и трудностите. 
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1 Нефи 7:1–5
Бог заповядва на синовете на Лехий да се върнат в 
Ерусалим за Исмаил и неговото семейство
Помислете за вашето семейство и защо семействата 
са важни в плана на Бог. 

Прочетете 1 Нефи 7:1–2 и разберете какво е запо-
вядал Бог на Лехий, какво е трябвало неговите си-
нове да свършат и защо Бог е искал това. (Може би 
е полезно да знаете, че думата потомство в 1 Нефи 
7:1 означава „деца”.) 

Една от истините, които научаваме от тези стихове 
е, че Бог ни заповядва да създаваме семейства 
и да отглеждаме деца. Като продължавате да 
изучавате 1 Нефи 7, се запитайте защо бракът и се-
мейството са толкова важни, че Бог би заповядал на 
Нефи и братята му да изтърпят много дни в трудно 
пътуване през пустошта, за да се върнат отново в 
Ерусалим. 

Прочетете следното изявление от „Семейството: 
прокламация към света” и открийте какво пророци-
те от последните дни заявяват относно важността на 
брака: „Ние, Първото Президентство и Съветът на 
дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Хрис-
тос на светиите от последните дни, тържествено 
провъзгласяваме, че бракът между мъжа и жената е 
постановен от Бог и че семейството заема централно 
място в плана на Твореца за вечната съдба на Него-
вите деца.” (Лиахона, ноем. 2010 г., стр. 129). 

Заградете израза „потомство на Господа” в 1 Нефи 
7:1. Помислете какво означава този израз в наши дни. 

Потърсете допълнително прозрение относно от-
глеждането на деца като „потомство на Господа”, 
докато четете следното учение от „Семейството: 
прокламация към света”: 

„Ние заявяваме, че заповедта на Бог към Негови-
те деца да се плодят и да изпълват земята остава в 
сила. …

… Родителите имат свещения дълг да отглеждат 
децата си в любов и праведност, да се грижат за 
техните физически и духовни нужди, да ги учат да 
се обичат и да си служат, да съблюдават заповедите 
Божии и да бъдат граждани, спазващи закона, къ-
дето и да живеят. Брачните партньори—майките и 
бащите—ще бъдат отговорни пред Бог за самоосво-
бождаването си от тези свои задължения” (Лиахона, 
ноем. 2010 г., стр. 129). 

Прочетете 1 Нефи 7:3–5 и вижте как Бог е помог-
нал на синовете на Лехий да изпълнят Неговите 
заповеди. Как е помогнал Бог на Исмаил и неговото 

семейство да приемат поканата да се присъединят 
към семейството на Лехий в пустошта? 

 1. Помолете вашите родители, някой църковен ръко-
водител или някой учител да предложат три начина, 

по които младите хора днес могат да се подготвят за брак и 
да отгледат „потомство на Господа”. Запишете техния съвет 
във вашия дневник за изучаване. 

1 Нефи 7:6–15
Нефи се опитва да убеди братята си да продължат 
тяхното пътуване в пустошта 
Прочетете 1 Нефи 7:6–7 
и разберете защо Ламан, 
Лемуил и някои от чле-
новете на семейството на 
Исмаил се разбунтували 
по време на тяхното 
пътуване в пустошта. 
Представете си как бихте 
се почувствали, ако сте 
на мястото на Нефи в 
този момент. Помислете 
какво бихте казали на 
Ламан, Лемуил и семей-
ството на Исмаил, за да 
ги убедите да продължат 
пътуването си към обе-
тованата земя. 

Прочетете 1 Нефи 7:8–12 
и открийте въпросите, 
които Нефи задал на 
братята си, опитвайки се 
да ги убеди да не се връ-
щат в Ерусалим. Кои три 
истини според Нефи са забравили братята му? 

Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: 

 2. Как помненето на тези три истини би помогнало 
на Ламан и Лемуил да бъдат верни на Бог? 
 3. Направете списък с 4–5 благословии, които сте 
получили от Господ. Как спомена за това, което Бог е 

направил за вас, ви помага да бъдете верни в избора си да 
Го следвате? 
Прочетете 1 Нефи 7:13–15 и вижте какво Нефи е 
казал, че ще се случи на Ламан, Лемуил и членовете 
на семейството на Исмаил, които се разбунтували, 
ако се върнат в Ерусалим. 

 4. Във дневника за изучаване на Писанията опишете 
защо според вас е важно да помните какво е напра-

вил Бог за вас и да следвате Неговото напътствие. 

Изучаването на Писанията 
може да придобие повече 
значение за вас ако си 
представяте всичко, което се 
случва. Представете си как 
бихте се чувствали и какво 
бихте направили ако бяхте 
част от събитията, описани в 
Писанията. Това също може 
да ви помогне да осъзнаете 
как събитията от Писанията 
може да са много подобни 
на ситуации от вашия соб-
ствен живот и това може да 
ви помогне да прилагате 
истините, на които учат тези 
Писания. 

Представяйте 
си събитията от 
Писанията
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1 Нефи 7:16–22
Господ спасява Нефи
Продължете да си представяте как ще се чувствате 
ако сте на мястото на Нефи като прочетете 1 Нефи 
7:16. Какво бихте направили? 

Нефи се моли. Прочетете неговата молитва в 1 Не-
фи 7:17–18 и вижте за какво се е молил. 

Обърнете внимание, че Нефи е поискал да бъде 
избавен „според вярата” му. Един от уроците, които 
научаваме от тези стихове е, че Бог отговаря на 
молитвите според нашата вяра. Молитва с вяра 
означава да се молим като се доверяваме на Господ 
и винаги да имаме готовност да действаме. 

Прочетете следното изказване от старейшина Дей-
вид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли 
относно молитвата на Нефи в 1 Нефи 7:17 и силата 
на Единението да променя нашите сърца. Под-
чертайте изразите, които ви помагат да разберете 
колко е важно да бъдем готови да действаме, след 
като сме се молили с вяра. 

 „Знаете ли каква би била моята 
молитва ако бях завързан от моите 
братя? Тя би включвала молба нещо 
лошо да се случи на братята ми и би 
завършила с думите „би ли ме избавил 
от ръцете на братята ми” или с други 

думи „Моля Те, избави ме от тази каша, сега!” За 
мен е особено интересно, че Нефи не се е молил 
както аз бих се помолил, да се променят обстоятел-
ствата, в които се намирам. По- скоро, той се е 
молил за силата да промени своите обстоятелства. 
Бих искал да спомена, че той се е молил точно по 
този начин, защото е знаел, разбирал и усещал 
укрепващата сила на Единението. …

Братя и сестри, заключението от този епизод за 
всеки един от нас е напълно ясно. Когато аз и вие 
разбираме и използваме укрепващата сила на Еди-
нението в нашия живот, ние ще се молим и ще тър-
сим сила да променим нашите обстоятелства, а не 
те да бъдат променени за нас. Ние ще се превърнем 
в тези, които „действат”, а не обекти, „на които се 
въздейства” (2 Нефи 2:14)” (“In the Strength of the 
Lord” (Словата на Мормон 1:14; Мосия 9:17; Мо-
сия 10:10; Алма 20:4) в Brigham Young University 2001 
г.–2002 г. Speeches, 2002 г., стр. 124). 

 5. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Кога във вашия живот сте се молили с вяра и сте 
разпознали отговора на Бог във вашата молитва? 

 б.  Как можете да следвате примера на Нефи да се 
молите и да търсите сила да промените обстоятелствата, а 
не да се молите те да бъдат променени за вас? 

След като Нефи е избавен от въжетата, с които 
е бил завързан, неговите братя отново искат да 
го нападнат. Прочетете 1 Нефи 7:19–21. Какво ви 
впечатлява в отношението на Нефи? Помислете 
за ситуация във вашето семейство, когато е била 
необходима прошка. Помислете защо е важно чле-
новете на семейството да са готови да си прощават 
един на друг. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 7 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 3: ДЕН 2

1 Нефи 8
Въведение
В 1 Нефи 8 четем за 
видението на Лехий за 
дървото на живота. Той 
чувства огромна радост, 
когато взима от плода на 
дървото, което символи-
зира благословиите на 
Единението. След това 
вижда различни групи от 
хора, които откликват по 
различен начин на дър-
вото и неговия плод. За да 
си помогнете в подготов-
ката за този урок, изпейте 
или прочетете думите от 
химна „Железният прът” 
(Химни, номер 174). До-
като изучавате тази глава, 
размишлявайте върху радостта, която ви е донесло 
Единението, и върху това какво трябва да правим, за 
да получим всички негови благословии. Помислете 
за всички пречки, които ще трябва да преодолеете, за 
да заслужите тези благословии. 

Първото Президенство учи, 
че „химните приканват 
Господния Дух” и „създават 
чувство на благоговение” 
(Химни, стр. ix). Ако пеенето 
или слушането на химни е 
неудобно на мястото, къде-
то изучавате, то четенето на 
думите от химна или при-
помнянето им на ум също 
може да има ефект. 

Включете музика във 
вашето изучаване
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1 Нефи 8:1–18
Лехий взема от плода на дървото на живота и кани се-
мейството си да направи същото
Помислете за момент от живота си, когато сте 
усещали обичта, която Бог изпитва към вас лично. 
Размишлявайте как направените от вас избори 
влияят върху близостта ви с Бог и способността 
ви да чувствате Неговата обич. Докато изучавате 
1 Нефи 8 глава, потърсете какво трябва да правите 
и какво трябва да избягвате, за да се приближавате 
към Бог и да чувствате Неговата обич по- силно в 
живота си. 

Прочетете 1 Нефи 8:2. Какво е преживял Лехий, 
докато е бил в пустошта? Прочетете 1 Нефи 8:5–12. 
Потърсете коя е централната фигура в съня на 
Лехий? 

След като определихте централната точка, из-
бройте някои от думите и изразите, с които Лехий 
описва плода в 1 Нефи 8:10–11.   
 

Господ често използва обекти, които ние познаваме 
добре, като символи, за да ни помогне да разберем 
вечни истини. За да разберете какво символизира 
дървото и плода във видението на Лехий, прочетете 
следното изказване на Старейшина Нийл А. Максу-
ел от Кворума на дванадесетте апостоли: „Дървото 
на живота … е Божията любов (вж. 1 Нефи 11:25). 
Обичта на Бог към Неговите деца е най- изявена 
в Неговия дар на Исус като техен Изкупител: 
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя 

Единороден Син” (Иоана 3:16). Да приемем лю-
бовта Божия означава да приемем Единението на 
Исус и свободата (свободата от грях) и радостите, 
които то може да даде” (“Lessons from Laman and 
Lemuel,” Ensign, ноем. 1999 г., стр. 8). 

За да откриете евангелския принцип, илюстриран в 
1 Нефи 8:10–12, подчертайте в Писанията ви какво 
Лехий е направил с плода в 1 Нефи 8:11 и какви са 
резултатите от това в 1 Нефи 8:12. Помислете за на-
чини, по които можете да „вземете” от Единението 
така както Лехий е взел от плода. 

Преживяването на Лехий показва, че идването в 
Христа и участието в Неговото Единение носи 
щастие и радост.

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кога Единението на Спа-

сителя е донесло щастие и радост във вашия живот? 

Помислете защо ние, подобно на Лехий, трябва да ис-
каме нашите семейства да изпитат благословиите на 
Единението след като ние вече сме ги изпитали. Про-
четете 1 Нефи 8: 3–4, 13–18 и потърсете как членове-
те на семейството на Лехий са реагирали на поканата 
му да вземат от плода на дървото на живота. 

Ние не можем да решим дали другите ще изберат 
да приемат Божията любов. Но въпреки това, по-
добно на Лехий, ние можем да ги поканим и да ги 
насърчим. Обмислете как бихте могли да поканите 
и насърчите някого да дойде в Христа и да приеме 
благословиите на Единението. 

1 Нефи 8:19–35
Лехий вижда успеха на някои хора и провала на други, 
докато те се приближават към дървото на живота и 
вземат от плода му. 
По- нататък в книгата 1 Нефи вие ще прочетете, че 
на Нефи също му е показано видение с дървото на 
живота. Той е записал какво означават различните 
символи и образи във видението. Използвайте след-
ната таблица, за да определите символите и тяхно-
то тълкуване. Изследвайте Писанията и изпълнете 
следната задача. Вие вече сте изучили и разбрали 
интерпретацията на първите два символа. 

Символи от съня на 
Лехий

Тълкуванието на 
 символа, което е дадено 
на Нефи

Дървото (вж. 1 Нефи 8:10; 
нарича се дървото на 
живота в 1 Нефи 15:22)

Любовта Божия (вж. 
1 Нефи 11:25)
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Символи от съня на 
Лехий

Тълкуванието на 
 символа, което е дадено 
на Нефи

Плодът на дървото 
(вж. 1 Нефи 8:10–12)

Най- великият от всички 
Божии дарове—
благословиите на 
Единението на Исус 
Христос (вж. 1 Нефи 15:36)

Реката с нечиста вода 
(вж. 1 Нефи 8:13)

  
  
(вж. 1 Нефи 12:16; 15:27)

Прътът от желязо 
(вж. 1 Нефи 8:19)

  
  
(вж. 1 Нефи 11:25; 15:23–
24)

Мъглата от мрак 
(вж. 1 Нефи 8:23)

  
  
(вж. 1 Нефи 12:17)

Величественото и обширно 
здание (вж. 1 Нефи 8:26)

  
  
(вж. 1 Нефи 11:36; 12:18)

Би било полезно ако маркирате Писанията си, като 
напишете значението на всеки символ (отговорите 
във втората колона на таблицата) точно до стиха 
или стиховете, където символът се споменава (сти-
ховете от първата колона на таблицата). 

Също така прочете-
те следния цитат от 
президент Бойд К. 
Пакър от Кворума на 
дванадесетте апостоли 
и подчертайте защо е 
важно за нас да изуча-
ваме съня на Лехий: 

„Вие може да си мисли-
те, че сънят или виде-
нието на Лехий няма 
никакво по- специално 
значение за вас, но това 
не е така. Вие участва-
те в него; всеки от нас 
участва в него. …

Сънят или видението на Лехий за пръта от желязо 
съдържа всичко, което един светия от последни-
те дни трябва да разбере за изпита на живота” 
(„Finding Ourselves in Lehi’s Dream”, Ensign, авг. 
2010 г., стр. 22). 

Бележките, написани във 
вашите Писания са по- 
достъпни от информацията 
в дневник или на лист хар-
тия. Писането на значения 
на символи, препратки, и 
друга информация в Писа-
нията може да ви помогне 
да разберете по- лесно Пи-
санията и да преподавате от 
тях по- късно. 

Отбелязвайте 
в Писанията

Докато изучавате остатъка от 1 Нефи 8 глава, 
помислете как това, което сте научили, може да ви 
помогне да разберете „изпита на живота”. Проче-
тете 1 Нефи 8:21–33 и потърсете по какъв начин 
реката, мъглата от мрак и величественото и об-
ширно здание пречат на хората от съня на Лехий да 
вземат и да се наслаждават на плода на дървото на 
живота. Може да маркирате в Писанията ключови 
думи и изрази, които се отнасят до тези пречки и 
тяхното влияние върху хората. 

Какви могат да бъдат пречките, които Лехий е 
видял, в нашия живот днес? Подчертайте пречките, 
които сте виждали да не позволяват на някого да 
дойде в Христа и да чувства радост: порнография, 
стремежа към приемане или одобрение от дру-
гите, пристрастявания, егоизъм, алчност, завист, 
нежелание за молитва и изучаване на Писанията, 
прекалено използване на електронни забавления, 
прекалено участие в дейности или спортни прояви, 
нечестие и следване на това, което правят другите. 
Помислете за някои други примери от наши дни, 
които могат да бъдат такъв вид пречки. 

Следният евангелски принцип е начин да се обоб-
щи това, което може да се научи от изучаване на 
пречките в 1 Нефи 8:21–33: Гордостта, светската 
насоченост и отдаването на изкушенията мо-
гат да ни пречат да получим благословиите на 
Единението.

 2. Във вашия дневник за изучаване, напишете напра-
веното по- горе обобщение и вашите чувства относно 

неговата истинност и начините, по които то може да бъде 
приложено в живота. 

Обмислете как нечистотията на света, изкушенията 
на Сатана и гордостта на света могат да попречат 
или забавят нашето духовно развитие. 

Изучете отново 1 Нефи 8:21–33. Този път потърсете 
отговори на следните въпроси: 

• Защо прътът от желязо (словото Божие—което 
включва Писанията, вдъхновените слова на про-
роците и други църковни ръководители и лич-
ното откровение) е бил толкова важен за хората, 
които успешно вземали от плода? 

• Кой израз в 1 Нефи 8:30 описва какво трябва да 
направим, за да може словото Божие да ни заведе 
до дървото на живота? 

 3. Напишете във вашия дневник за изучаване на Пи-
санията как словото Божие може да ни напътства и 

пази от изкушения. 

Тези стихове излагат следните евангелски принци-
пи: Ако се държим здраво за словото Божие, то 
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ще ни помага да преодоляваме изкушенията и 
светските влияния. Придържането към слово-
то Божие ни помага да се доближаваме към Бог 
и да приемаме благословиите на Единението.

 4. За да може да разпознаете тези принципи в живо-
та си, отговорете на следните въпроси във вашия 

дневник за изучаване: 
 а.  Кога словото Божие ви е напътствало и запазило от 
изкушения, гордост и светско влияние? 
 б.  Кога словото ви е помагало да се доближите към 
Спасителя? 

Лехий увещавал семейството си „с всички чувства 
на един нежен родител, та да се вслушат в слова-
та му” (1 Нефи 8:37). Той искал и те да опитат от 
радостта и благословиите на Единението на Исус 
Христос, както направил той. 

 5. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, за-
пишете цел за подобряване на вашето изучаване на 

словото Божие. 

Ако се държите здраво за словото на Бог и го след-
вате, вие ще преодолявате трудностите, които биха 
ви попречили да приемете Единението и получите 
истинска радост. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 8 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 3: ДЕН 3

1 Нефи 10–11
Въведение
Ученията на Лехий за дървото на живота и про-
рочествата му за юдеите увеличават желанието на 
Нефи да види, чуе и разбере за себе си нещата, кои-
то баща му е видял. Докато размишлява за нещата, 
които баща му е видял, Нефи бил „отнесен в Духа 
Господен” (1 Нефи 11:1) и видял дървото на живота. 
В своето видение той също видял живота, служени-
ето и смъртта на Спасителя—Нефи станал свидетел 
на обичта на Спасителя. Докато изучавате този 
урок, обмислете какво може да научите от примера 
на Нефи за търсенето на лично откровение. Също 

размишлявайте върху живота и мисията на Спаси-
теля и Неговата голяма обич към всеки един от нас. 

1 Нефи 10:1–16
Лехий пророкува
След разказа за видението на дървото на живо-
та, Лехий започва да пророкува за бъдещи съби-
тия. Неговите пророчества са записани в 1 Нефи 
10:1–16. Прочетете 1 Нефи 10:4–6 и отбележете във 
вашите Писания отговорите на следните въпроси: 

• Кога пророкувал Лехий, че Месията—Спасите-
лят—ще дойде? 

• Какво казал, че ще се случи на тези, които не 
„уповават на този Изкупител”? 

1 Нефи 10:17–11:6
Нефи пожелава да види, чуе и узнае същите истини, 
които баща му е видял
Помислете върху следния сценарий и забележе-
те как хората, участващи в една и съща ситуация, 
могат да имат толкова различни преживявания: 
Три несемейни младежи присъствали на едно и 
също църковно събрание. Единият от тях мис-
лил, че събранието било скучно и чиста загуба на 
време. Другият сметнал, че събранието минало 
много добре, но не научил нищо от него. Третият 
се почувствал въодушевен от Светия Дух и получил 
лично вдъхновение и напътствие отвъд това, което 
се преподавало на събранието. 

Докато изучавате преживяването на Нефи в 1 Нефи 
10:17–11:6, обърнете внимание на това, което Нефи 
направил за да успее да получи допълнително от-
кровение отвъд това на неговия баща. 

Прочетете 1 Нефи 10:17 и подчертайте начина, по 
който се почувствал Нефи след като чул за видени-
ето на Лехий. 

Прочетете 1 Нефи 10:19 и намерете израз, който 
учи по какъв начин тайнствата Божии ни биват 
разкривани. 

Според 1 Нефи 10:19 тези, които търсят усърдно, 
ще получат тайнствата Божии. Напишете какво 
според вас означава „да търсим усърдно”.   
 

Нефи дава отличен пример за усърдното търсе-
не на откровение. Прочетете 1 Нефи 10:17–19 и 
11:1–6. Изберете два от трите изброени обекта в 
таблицата долу—желания, вярване и размишлява-
не и напишете вашите отговори на съответните 
въпроси в таблицата. 
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Желания Какво e искал да разбере Нефи?   
 
По какъв начин нашите желания 
влияят върху способността ни да 
получаваме откровение?   
 
Какво искате да научите от Бог?   
 

Вярване Кои са някои от нещата, в които 
вярвал Нефи, и които го довели до 
получаването на откровение?   
 
Как нашите вярвания вляят върху 
способността ни да получаваме 
откровение днес?   
 
Вярвате ли на това, което Бог ви е 
открил?   
 

Размишляване 
(задълбочено 
обмисляне на 
нещо; отваряне 
на ума и 
сърцето за 
Светия Дух) 

Какво се e случило, когато Нефи 
започнал да размишлява? (вж. 1 Нефи 
11:1.)   
 
По какъв начин размишляването води 
до откровение?   
 
Какво можете да направите, за 
да размишлявате повече върху 
Евангелието във вашия живот?   
 

Обобщете един евангелски принцип, който сте на-
учили от преживяването на Нефи, като завършите 
изречението: Бог открива истината на всички 
тези, които   
 .

 1. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Кога сте чувствали, че Бог отговаря на молитвите 
ви, или сте почувствали подтици от Духа, докато сте търсили 
усърдно помощ и напътствие от Господ? 
б.  Как можете да търсите по- усърдно вдъхновение от Бог?

1 Нефи 11:7–36
Нефи свидетелства за благоволението на Исус Христос
По време на своето видение Нефи продължава да 
размишлява и да търси небесно напътствие. Про-
четете следното изявление от президент Бойд К. 
Пакър, президент на Кворума на дванадесетте 
апостоли и преценете кой според него е главният 
център във видението на Нефи: 

„Има пророчества относно Месията в Стария завет. 
Но Книгата на Мормон описва видение, което няма 
равно на себе си в Стария завет. 

След като семейството на Лехий напуска Ерусалим, 
Лехий получава видение за дървото на живота. 
Неговият син Нефи се молил, за да узнае неговото 
значение. В отговор той получава забележително 
видение за Христос. 

В това видение той вижда: 

• Девица да носи дете в ръцете си, 
• Човек, който трябва да подготви пътя—Иоан 

Кръстител, 
• Служението на Божия Син, 
• Дванадесет други, които следват Месията, 
• Небесата се отварят и ангели им служат,
• Множествата са благословени и излекувани, 
• Разпъването на Исус Христос, 
• Мъдростта и гордостта на света се 

противопоставят на делото Му. (вж. 1 Нефи 
11:14–36.)

Това видение е главното послание на Книгата на 
Мормон” (“The Things of My Soul,” Ensign, май 1986 
г., стр. 60–61). 

Един ангел помага на Нефи да разбере тълкуванието 
на дървото на живота и тогава го пита: „Знаеш ли 
значението на дървото, което баща ти видя?” (1 Не-
фи 11:21). Прегледайте значението на дървото на жи-
вота като подчертаете изрази, които Нефи и ангелът 
използвали, за да опишат дървото в 1 Нефи 11:21–24.

Прочетете 1 Нефи 11:16 
и подчертайте въпроса, 
който ангелът задал на 
Нефи по- рано. Може да 
си отбележите във ваши-
те Писания, че думата 
благоволение означава да 
се откажеш доброволно 
от позиция с висок ранг, 
за да помагаш и благо-
славяш другите. 

В 1 Нефи 11:17 открий-
те отговора на Нефи на 
въпроса на ангела. Какво 
е знаел Нефи? Какво не е 
знаел той? След отгово-
ра на Нефи, ангелът му 
показва, че благоволе-
нието на Исус Христос 
е доказателство за Бо-
жията любов към нас.

Важно е да намирате 
значенията на трудните 
думи, докато изучавате 
Писанията. Това ще ви 
помогне да придобиете 
по- добро разбиране за тях. 
Ако срещнете думи, които 
не разбирате по време на 
вашето изучаване, проверя-
вайте бележките под линия, 
използвайте речник или се 
консултирайте с родител 
или учител. Може да ви е от 
полза да записвате значени-
ето на тези думи във вашите 
Писания. 

Намирайте 
значението на 
трудните думи
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След като вече знаете значението на думата бла-
говоление, прочетете 1 Нефи 11:13–21 и след това 
прочетете следния цитат от старейшина Джералд Н. 
Лънд, който тогава е служил като член на кворума 
на Седемдесетте и помислете как рождението на 
Спасителя показва Неговото благоволение и любов 
към нас: „Ето Исус—член на Божеството, Първород-
ният на Отца, Създателят, Иехова от Стария завет—
изоставящ Своя божествен и свят ранг; лишаващ Се 
от цялата слава и величие и вземащ тялото на мъ-
ничко новородено, безпомощно и изцяло зависимо 
от Своята майка и земен баща. Удивително е, че Той 
не дошъл в най- изящния земен палат, не бил увит 
в пурпурни дрехи (знак за царски произход), не бил 
обсипан със скъпоценности, а дошъл в скромна ясла. 
Нищо чудно, че ангелът казва на Нефи: „Погледни 
и виж благоволението Божие!” (Jesus Christ, Key to the 
Plan of Salvation, 1991 г., стр. 16). 

 2. Във вашия дневник за изучаване на Писанията на-
пишете какво означава за вас, че Исус Христос „ще 

слезе от Своя божествен престол” („Така удивен съм“ Хим-
ни, номер 118) и Неговото славно място в доземния живот, 
за да бъде роден като мъничко пеленаче. 

Прочетете 1 Нефи 11:27 и помислете как кръщени-
ето на Спасителя показва Неговото благоволение. 
Въпреки че бил безгрешен, Той бил кръстен, за да се 
подчини на Божиите закони. Това също показва Не-
говата любов към нас, като ни дава пример, който 
да следваме. 

Прочетете 1 Нефи 11:28–31 и помислете как изпъл-
неният със служба живот на Исус Христос показва 
Неговото благоволение. Обърнете внимание на 
кого служил Спасителя и кого изцелявал. 

 3. Напишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как това, което четете в 1 Нефи 11:28–31, показва 

любовта на Спасителя към Неговия народ. Как е свързано то-
ва с Неговата любов към вас днес? 

Прочетете 1 Нефи 11:32–33 и помислете по какъв 
начин разпъването на Исус Христос показва Негово-
то благоволение. Прочетете следното изявление на 
старейшина Ърл К. Тинги, тогава член на Президент-
ството на Седемдесетте, и открийте как Единението 
на Спасителя показва Неговата обич и ни благославя: 

„Бидейки Този, който е избран да изпълни изис-
кванията на Единението, Исус Христос благоволил 
… да бъде изкушаван, изпитван, осмиван, съден и 
разпнат, въпреки че имал властта и силата да пре-
дотврати тези събития. 

 Президент Джон Тейлър описва 
благоволението на Христос със следни-
те красиви думи: „Било е необходимо 
Той да слезе по- ниско от всички неща, 
за да може да издигне другите над 
всички неща …” (The Mediation and 
Atonement, 1882 г., стр. 144). 

Страданието на Христос в Гетсиманската градина 
въплъщава най- величественото от всички качества 
на Христос, Неговата съвършена любов. Така ние 
виждаме, че Той наистина е обичал всички ни. …

Единението е събитие, което ни дава възможност да 
се помирим с Бог. … От гледна точка на семейство-
то, това означава да бъдем отново събрани един с 
друг, с Бог и Неговия Син, Исус Христос. Означава, 
че тъгата от раздялата ще се превърне в щастие 
от новото събиране” (“Великият план на щастие” 
Лиахона, май 2006 г., стр. 73–74). 

Единението на Исус Христос е най- съществената 
част от Неговото благоволение и най- великата 
проява на Неговата любов към нас. 

 4. Опишете във вашия дневник за изучаване на Писа-
нията как знанието за благоволението на Исус Хрис-

тос влияе върху вашите чувства и обич към Него. 
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Завършете урока като изпеете, слушате или про-
чете думите от химна „Така удивен съм“ (Химни, 
номер 118). Обърнете внимание на изразите, 
които свидетелстват за това, което изучавахте днес. 
Помислете защо благословиите на Единението на 
Исус Христос са най- желателни и ви носят най- 
много радост (вж. 1 Нефи 11:22–23). Точно както 
Нефи, ако вие търсите усърдно разбиране чрез 
получаване на откровение, вие ще се приближавате 
до Господ, ще чувствате силата на Неговата жертва 
в живота си и радостта, която тя носи. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 10–11 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 3: ДЕН 4

1 Нефи 12–14
Въведение
Разказът за видението на Нефи, който започва в 
1 Нефи 11 глава, продължава в 1 Нефи 12–14. В това 
видение Нефи вижда ужасни трагедии, включител-
но и унищожението на неговото потомство. Вижда 

как неправедните премахват ясни и ценни истини 
от Библията, което води до препъване на мнозина. 
Но също тка видението на Нефи му дава причина 
за голяма надежда в бъдещето. Той вижда Колумб 
и колонизирането на Америка. Вижда, че Бог ще 

подготви пътя за Възстановяването на Евангелието, 
включително и възстановяване на ясните и ценни 
истини, които са били изгубени. Нефи вижда как в 
последните дни Бог ще помага и защитава хората, 
които живеят праведно. Докато изучавате 1 Нефи 
12–14, размишлявайте колко важни са ясните и 
ценни неща, на които учат Книгата на Мормон и 
други Писания от последните дни. Ако се стремите 
да живеете праведно и да спазвате заветите, които 
сте сключили с Бог, вие също можете да тържеству-
вате над злото. 

1 Нефи 12
Нефи вижда бъдещето на нефитите и ламанитите
В 1 Нефи 12 Нефи описва бъдещето на своето 
потомство и как те ще бъдат повлияни от фактори, 
произлизащи от мъглата от мрак и величественото 
и обширно здание. Той използва думата потомство, 
като има предвид хората, които ще дойдат след него. 

Нефи вижда, че някои от неговите потомци ще 
приемат всички благословии на Единението. Обаче 
вижда също, че накрая неговото потомство ще бъде 
унищожено от ламанитите. Прочетете 1 Нефи 12:19 
и подчертайте причините, поради които нефитите 
ще бъдат унищожени. Помислете как можете да се 
предпазвате от гордостта и изкушенията на дявола. 

1 Нефи 13:1–9
Нефи вижда голямата и мерзка църква
Заградете видовете спорт, които някога сте играли 
или гледали, и добавете към списъка други, които 
не са включени в него: 

Футбол

Крикет

Баскетбол

Бейзбол

Тенис на маса

Тенис 

Ръгби

Хокей на лед

Волейбол

Американски футбол

В професионалния спорт отборите често изучават 
миналите мачове и стратегии на противниковия 
отбор, преди да се срещнат с тях. Разбирането на 
целите, методите и стратегиите на противниците 
ни може да ни помогне да се подготвим да се защи-
тим от тях. 

В 1 Нефи 13 Нефи описва какво е видял за хората, 
които ще се противопоставят на Божията църква в 
последните дни. Прочетете 1 Нефи 13:1–6. Какво ще 
се образува сред езичниците и какво казва ангелът 
относно това? 
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„Голямата и мерзка църква”, която 
Нефи вижда, не е една определена 
група, деноминация или църква. 
Старейшина Брус Р. Маконки от 
Кворума на дванадесетте апостоли я 
определя като „всички … организации 

с каквото и да е име и същност … които са създаде-
ни, за да отвеждат хората далеч от Бог и Неговите 
закони и така да ги отклоняват от спасение в 
царството Божие” (Mormon Doctrine, второ издание, 
1966 г., стр. 137–138). Може да си запишете опреде-
лението на старейшина Маконки до 1 Нефи 13:4–6.

Прочетете 1 Нефи 13:8–9. Какви са желанията и 
мотивите на голямата и мерзка църква? 

 1. Запишете отговора на следния въпрос във вашия 
дневник за изучаване: Защо е важно да знаем, че Са-

тана организира своите сили, за да ни отдалечи от Бог и Не-
говите закони? 

В процеса на изучаване на 1 Нефи 13, вие ще 
откриете един начин, по който голямата и мерз-
ка църква се опитва да попречи на хората, които 
търсят Спасителя. 

1 Нефи 13:10–42
Нефи вижда как бъдещите поколения от езичници 
разполагат с Библията, Книгата на Мормон и други 
Писания от последните дни 
За да се пребори с влиянието на голямата и мерзка 
църква, Господ е подготвил пътя за Възстановява-
нето на Своето Евангелие. В 1 Нефи 13 Нефи вижда 
събития като пристигането на Колумб и първите 
заселници в обетованата земя, как „Духът Божий 
да слиза и да подбужда този човек” (вж. 1 Нефи 
13:12–13). Той също вижда войната за независи-
мост на Америка—когато „езичниците, които 
бяха излезли от пленничество” се сражаваха срещу 
„родствените им езичници (които) бяха събрани 
на едно … срещу тях”, но те „бяха избавени чрез 
силата Божия от ръцете на всички други народи” 
(вж. 1 Нефи 13:16–19).

Прочетете 1 Нефи 13:20–23. Коя е книгата, която 
Нефи вижда, че се разпространява между езични-
ците заселници в обетованата земя? 

Напишете „Библия“ във вашите Писания до 1 Нефи 
13:20. Нефи обяснява, че Библията ще е от „голяма 
стойност“ за нас (1 Нефи 13:23) и че когато е била 
написана, е съдържала „пълнотата на Евангелието” 
(1 Нефи 13:24). Използвайте 1 Нефи 13:26–27, 29, за 
да попълните празните места в следното обобщение: 

Голямата и мерзка църква премахва „много неща, 
които са - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  и най - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; както 
и много - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  завети Господни са премах-
нали те” от Библията (1 Нефи 13:26). И те са напра-
вили това, за да “- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  извратят правите 
пътища Господни и да могат да - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  очи-
те и - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  сърцата на чедата човешки” 
(1 Нефи 13:27). Поради липсващите неща “извън-
редно много люде се - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (1 Нефи 13:29).

Прочетете отново обобщението след като сте по-
пълнили празните места. 

Една от целите на голямата и мерзка църква е да 
извращава „правите пътища Господни” (1 Нефи 
13:27), като премахва много ясни и ценни исти-
ни. Думата „извращавам“ означава да се отклоня 
от нещо праведно. Помислете за отрицателните 
последствия от отвръщането или отклоняването от 
„правите пътища Господни”. 

Използвайте Писанията си, за да отговорите на 
следните въпроси: 

• Според 1 Нефи 13:34, какво ще осъществи Бог 
поради Своята милост? (Полезно е да знаете, че 
названието „Агнецът“ се отнася за Спасителя 
Исус Христос.)   
 

• В 1 Нефи 13:35–36 какво според Спасителя ще 
бъде скрито, за да може да се появи сред езични-
ците?   
 

• В 1 Нефи 13:36 какво според ангела е било напи-
сано на летописа, който е бил скрит—Книгата на 
Мормон?   
 

• Освен за Книгата на Мормон, за какви „други 
книги” се говори в 1 Нефи 13:39?   
 

Прочетете 1 Нефи 13:40–41и подчертайте какво 
ще се узнае благодарение на Книгата на Мормон и 
тези „други книги”. Важно е да знаем, че трябва да 
дойдем в Христа „според словата, които ще бъдат 
установени чрез устата на Агнеца“ (1 Нефи 13:41)—
Писанията. 

В тази част на видението на Нефи научаваме, че 
Книгата на Мормон и Писанията от послед-
ните дни възстановяват ясни и ценни неща, 
които ни помагат не само да разберем, че Исус 
Христос е Божият Син, но и също как да дой-
дем при Христа.
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 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване: 

 а.  Как ясните и ценни неща в Книгата на Мормон и 
другите Писания от последните дни са повлияли на свиде-
телството ви за Исус Христос? 
б.  Как те ви помагат да разбирате и живеете според Негово-
то Евангелие? 

Отделете време, за да 
прецените дали и до 
каква степен вашето 
изучаване ви помага 
да се доближите до 
Спасителя. 

1 Нефи 14:1–17
Нефи вижда борбата 
между голямата и мерзка 
църква и църквата на 
Агнеца Божий. 
В 1 Нефи 14 четем 
относно борбата между 
голямата и мерзка 
църква и църквата на 
Агнеца. Прочетете 

1 Нефи 14:10–13. Коя страна ще има повече хора? 
В 1 Нефи 14:12 обърнете внимание защо хората, 
подкрепящи църквата на Агнеца ще бъдат малко, 
а голямата и мерзка църква ще е успяла да събере 
големи множества. 

Как ще се почувствате ако участвате във война, в 
която сте превъзхождани числено? Прочетете 1 Не-
фи 14:14 и подчертайте изразите, които показват 
помощта, която ще получат „светиите на църквата 
на Агнеца” и „заветния народ Господен”, докато се 
сражават със злото. 

Важен евангелски принцип, който научаваме от 
1 Нефи 14:1–17 е следния: когато живеем правед-
но и спазваме своите завети, Божията сила ще 
ни помага да побеждаваме злото.

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията об-
яснете как да бъдете част от „заветния народ Госпо-

ден” и „въоръжени с праведност” (да живеете праведно) ви е 
помогнало да побеждавате изкушенията, които биха могли 
да ви отклонят от Бог и Неговите закони. 

Нефи вижда, че в последните дни хората, които 
подкрепят голямата и мерзка църква, ще достигнат 
до „пълното (си) унищожение” (1 Нефи 14:3). Вие 
можете да бъдете сигурни, че Божието царство ще 
тържествува над злото в последните дни. 

Когато записвате мислите 
си относно Писанията, си 
оставете достатъчно време. 
Въпреки че се опитвате да 
свършите поставена задача, 
внимателно обмисляйте 
зададения въпрос. Отгово-
рите на някои въпроси се 
нуждаят от време и добро 
обмисляне. Търсете напът-
ствията на Светия Дух, дока-
то пишете. 

Записвайте мислите 
си относно Писанията

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 12–14 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 4: ДЕН 1

1 Нефи 15
Въведение
В 1 Нефи 15 ще видите разликата между усърдни-
те усилия на Нефи да получи лично откровение и 
изпълнените с неверие усилия на неговите братя. 
Докато изучавате тази глава, помислете за усилия-
та, които полагате да получите отговори и напът-
ствие от Господ. 

1 Нефи 15:1–11
Братята на Нефи се оплакват, че не могат да разберат 
видението на Лехий
Много дейности изискват усилия от наша страна 
преди да можем да се радваме на резултата. Помис-
лете си за дейност, в която сте участвали—като 
например обучение, свирене на някакъв музикален 
инструмент или лека атлетика—и размишлявайте 
върху връзката, която съществува между усилия-
та, които полагате за извършване на дейността, и 
резултата от нея. Търсете подобен образец, дока-
то изучавате 1 Нефи 15. Обърнете внимание, че 
полагането на усилия има връзка с научаването на 
духовните истини и получаването на откровение от 
Господ. 

След като се опитвал усърдно да разбере видението 
и ученията на баща си и в резултат получил откро-
вение, Нефи се завърнал в шатрата на баща си. Там 
той намерил своите братя да се препират един с 
друг. Прочетете 1 Нефи 15:1–3, за да видите тяхното 
обсъждане. 

В 1 Нефи 15:6–7 подчертайте нещата, които трево-
жели братята на Нефи и причинили спора. Според 
1 Нефи 15:3 защо им било трудно да разберат уче-
нията на Лехий?   
 

Прочетете 1 Нефи 15:8 и подчертайте въпроса, кой-
то им задал Нефи? Защо след това, което е прежи-
вял Нефи, този въпрос е напълно логичен? 
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Подчертайте отговора на братята му в 1 Нефи 15:9. 
Братята на Нефи обясняват: „Ние не попитахме 
Бог, защото Той не ни говори”. 

 1. Представете си, че имате приятел, който не се об-
ръща към Бог за напътствие, защото не смята, че Той 

ще му отговори. Прочетете 1 Нефи 15:11 и обмислете съвета, 
който Нефи дал на братята си относно получаването на отго-
вори от Бог. След това в дневника за изучаване на Писанията 
напишете писмо, с което да окуражите приятеля си да се 
обърне с вяра към Бог. Споделете в писмото съвета на Нефи 
и вашите лични чувства за молитвата. 

Един евангелски принцип, който можем да научим 
от действията и преживяванията на Нефи и братята 
му е следния: ако питаме Бог с вяра и спазваме 
Неговите заповеди, ще бъдем подготвени да 
получим по- голямо откровение и напътствие 
от Него.

 2. Изберете един от следните въпроси и му отговоре-
те във вашия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Какво бихте казали на нов член на Църквата, за да 
му помогнете да разбере какво се изисква от нас, за да бъ-
дем учени и ръководени от Господ? 
б.  Как вашите усилия да изучавате духовни истини и да тър-
сите Божиите напътствия са повлияли на способността ви да 
чувствате Духа и да разбирате Евангелието? 

Споделете отговора на въпросите с някой от роди-
телите си, роднина, църковен ръководител или учи-
тел. Като направите това, поканете този човек да 
сподели примери, в които той (тя) е полагал усилия 
и е упражявал вяра, търсейки помощ и напътствие 
от Небесния Отец. 

1 Нефи 15:12–20
Нефи обяснява разпръскването и събирането на Израил
Братята на Нефи са объркани от пророчеството 
и ученията на Лехий относно маслиновото дърво 
и езичниците (вж. 1 Нефи 15:7; вж. също 1 Нефи 
10:12–15). Нефи обяснява, че разпръскването на 
естествените клони на маслиновото дърво сим-
волизира физическото и духовно разпръскване на 
Израилевия дом (Господният народ) поради тях-
ното неподчинение. В това състояние те изгубили 
познанието за Евангелието, както и своята иден-
тичност като членове на Израилевия дом. Като част 
от събирането на Израил в последните дни, хора 
навсякъде по света ще приемат възстановеното 
Евангелие и ще осъзнаят, че те са Господният народ 
(вж. 1 Нефи 15:14–15).

Прочетете 1 Нефи 15:14 и отбележете какво ще 
разбере разпръснатият Израил в последните дни. 

Нефи учи, че хората, които се присъединяват към 
Църквата, са все едно присадени „на истинското 
маслиново дърво” (1 Нефи 15:16). Той също обясня-
ва, че както разпръскването на Израил, така и това 
присаждане или събиране, ще се осъществи „по 
начина на езичниците” (1 Нефи 15:17). Може би е 
необходимо да се разбере, че „в Писанията, тер-
минът езичници има няколко значения. Понякога 
означава хора от неизраилско потекло, понякога 
хора от неюдейско потекло, а понякога народи, 
които не разполагат с Евангелието, дори и у тях да 
тече израилтянска кръв. Последното значение на 
думата е особено характерно за Книгата на Мор-
мон” (Ръководство към Писанията, „Езичници”, 
scriptures.lds.org). 

Бог спазва Своите обещания и помни заветите 
със Своите деца. Той желае всички Негови деца да 
получат благословиите на вечното Евангелие (вж. 
1 Нефи 15:18). Вашите усилия в споделянето на 
Евангелието с приятели и роднини и вашата отда-
деност да отслужите мисия помагат да се осъществи 
пророчеството на Лехий. 



35

1 Нефи 15:21–36
Нефи отговаря на въпросите на братята си относно 
видението на Лехий, съобразно своето собствено 
преживяване
Останалата част на 1 Нефи 15 обхваща въпроси, 
които братята на Нефи му задават относно съня на 
Лехий. Братята на Нефи го попитали: „Какво озна-
чава прътът от желязо, който баща ни видя и който 
водеше до дървото?” (1 Нефи 15:23.) Прочетете 
отговора на Нефи в 1 Нефи 15:24–25. Какви благо-
словии са обещани на хората, които се вслушват в 
Божието слово? В изказването за силата на Божието 
слово на президент Езра Тафт Бенсън, подчертайте 
изрази, които са подобни на изложеното от Нефи: 

•  „Словото Божие не само ще ни отведе до плода, 
който е най- желателен от всички плодове, но 
в словото и чрез него ние ще намерим сила да 
устоим на изкушенията, сила да осуетим делото 
на Сатана и неговите пратеници”. 

•  „Словото Божие … има силата да укрепва 
светиите и да ги въоръжава с Духа, така че те да 
могат да устояват на злото, да се държат здраво за 
доброто и да намерят радост в този живот”. 

•  „Успех в праведността, сила да се избегне 
измамата и да се устои на изкушението, 
напътствие във всекидневния живот, изцеление 
на душата—това са само някои от обещанията, 
които Господ е дал на хората, които приемат 
Неговото слово. …Колкото и усърдни да бъдем в 
други сфери, определени благословии могат да се 
открият единствено в Писанията, единствено като 
дойдем и приемем Господното слово и се хванем 
здраво за него, докато си проправяме път през 
мъглите от мрак към дървото на живота” (“The 
Power of the Word,” Ensign, май 1986 г., стр. 80, 82). 

Изключително важно е да се държим здраво за сло-
вото Божие чрез изучаване на Писанията, молитва и 
вслушване в словата на вдъхновените ръководители. 

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията съ-
ставете брошура, с която да рекламирате словото Бо-

жие. Включете благословиите, които Нефи обещал на хората, 
които се държат здраво за словото Божие. Вие също може да 
направите списък с източници, където може да се намери 
словото Божие. 

Напишете следния принцип във вашите Писания до 
1 Нефи 15:24–25: Изучаването и следването на 
словото Божие ежедневно ни дава сили срещу 
изкушенията на Сатана.

 4. За да усилите свидетелството си за този принцип, 
отговорете на един от следните въпроси във вашия 

дневник за изучаване на Писанията: 
 а.  Какво преживяване от вашето лично изучаване ви е 
помогнало да се убедите в истинността на този принцип? 
 б.  Как можете да разберете дали този принцип е ис-
тинен? 

В съня на Лехий хората, които се държат здраво за 
пръта от желязо, преминават безопасно през мъг-
лата от мрак до дървото на живота. В 1 Нефи 15:26 
братята на Нефи го питат за значението на реката, 
която е близо до дървото на живота. Прочетете 
1 Нефи 15:27–29 и определете какво е значението 
на реката. 

Прочетете 1 Нефи 15:32–36. Защо братята на Нефи 
са обезпокоени от тези учения? 

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Кои части от видението на Лехий и тълкуването му 
от Нефи показват обичта и загрижеността на Бог към братя-
та на Нефи? 
б.  Как Божията обич и загриженост към вас се изразява в 
1 Нефи 15?
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 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 15 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 4: ДЕН 2

1 Нефи 16
Въведение
Чувствайки силата на словата на Нефи, неговите 
братя се смиряват пред Господ. Докато семейството 
пътува в пустошта, Бог им дава Лиахоната, за да ги 
води в тяхното пътуване. Семейството изживява 
много трудности, докато пътуват, сред които загуба 
на гъвкавостта на лъковете им и счупването на 
лъка на Нефи, което ограничава набавянето на хра-
на. Докато в резултат на загубата всички роптаят, 
Нефи изработва нов лък и търси съвет от Господ 

къде да ловува. Изучаването на 1 Нефи 16 дава 
възможност да помислите как бихте реагирали на 
смъмряне и нещастие. Точно както Бог е напътствал 
семейството на Лехий по време на техните труд-
ности, така Той ще ви ръководи и през предизвика-
телствата във вашия живот, ако смирено търсите и 
следвате Неговия съвет. 

1 Нефи 16:1–6
Нефи отговаря на роптаенето на своите братя
Виждали ли сте някога някой да е бил поправен или 
порицан за лошо държание? Как е реагирал на това? 

Ламан и Лемуил се почувствали порицани от Нефи, 
когато той ги учил, че неправедните ще бъдат от-
хвърлени и няма да им бъде позволено да вземат от 
дървото на живота (вж. 1 Нефи 15:36–16:1). Проче-
тете 1 Нефи 16:1–2 и подчертайте как хората реаги-
рат, когато чуят истината, а не живеят според нея. 

Израза „пронизва ги до самата сърцевина” означа-
ва, че тяхната вина е изобличена. Какво според вас 
означава „виновните намират истината за тежка”?  
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 1. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, на-
правате списък с неща, които можете да направите, за 

да се подчинявате дори и когато истината е тежка за слушане 
и „(ви) пронизва до самата сърцевина” (1 Нефи 16:2). Защо 
от подрастващото поколение понякога намират за трудно да 
се подчиняват на определени истини? Сравнете вашия спи-
сък с нещата, които Нефи казал на Ламан и Лемуил в 1 Нефи 
16:3–4.

Според 1 Нефи 16:5 как реагирали Ламан и Лемуил 
на наставленията на Нефи? Коя дума или израз от 
този стих описва какво трябва да направим, когато 
истината ни прониже до самата сърцевина? От-
бележете отговорите на тези въпроси във вашите 
Писания. 

1 Нефи 16:7–33
Лиахоната ръководи семейството на Лехий
Отговорете на следните твърдения като закръглите 
вярно (В) или грешно (Г): 

В Г Нефи се оженил за най- възрастната дъщеря 
на Исмаил. 

В Г На Лехий му е даден компас, приличащ на 
топка, наречен Лиахона. 

В Г Валчестата топка има четири вретена, които 
показват посоката, в която трябва да поемат 
Лехий и семейството му. 

В Г След като получават топката тяхното пъту-
ване в пустошта става лесно. 

По време на вашето изучаване на 1 Нефи 16:7–10 и 
обобщението на главата, проверете отговорите на 
първите три въпроса (вж. също Алма 37:38). Про-
четете 1 Нефи 16:17–19, за да определите дали сте 
дали верен отговор на четвъртия въпрос. (Верните 
отговори се намират на края на този урок.) 

Дори и когато сме верни и спазваме заповедите, 
пак ще имаме изпитания. Много от изпитания-
та, които срещаме, не са последствия на грешни 
избори. По- скоро те идват като естествен резултат 
от живота на земята, но ни дават изключителната 
възможност да се учим и да израстваме по време на 
нашето земно пътуване, точно както Спасителя е 
правил (вж. У. и З. 122:7–8). Едно от нашите изпи-
тания в този живот е как ще реагираме на тези 
изпитания. 

Имайки предвид описанието на Нефи на топката 
в 1 Нефи 16:10, как може такъв дар да е от полза в 
пътуването им към обетованата земя? Намерете 
и отбележете как Лиахоната е била от полза за 
семейството на Лехий в 1 Нефи 16:16.

В 1 Нефи 16:20–22 потърсете как някои от члено-
вете на семейството на Лехий реагирали, когато 

Нефи си счупил лъка. Потърсете реакцията на Не-
фи на това изпитание в 1 Нефи 16:23–25, 30–32. Как 
неговата реакция повлияла на семейството му? 

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване: Кои са някои от нещата, които сте нау-

чили, сравнявайки реакциите на Нефи и неговите родини 
към едно и също изпитание? 

Вместо да се оплаква, Нефи изработил нов лък и 
потърсил напътствие къде да намери храна. При-
мерът на Нефи показва, че ако правим всичко по 
силите си и търсим напътствие от Господ, Той 
ще ни помага при трудности.

По време на тези събития, Господ обяснява на Ле-
хий как работи Лиахоната. Вижте в 1 Нефи 16:26–29 
какво се е изисквало от семейството на Лехий, за да 
може Господ да ги насочва. 

 3. Представете си, че учите малко дете относно Лиахо-
ната. Във вашия дневник за изучаване обяснете с про-

сти думи как Лиахоната ръководела семейството на Лехий и 
какво трябвало да правят те, за да продължава да ги насочва. 

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване: Как Лиахоната ни показва, че „Господ 

може да направи велики неща с помощта на малки 
средства”? (1 Нефи 16:29).
Като народа на Лехий, Бог ви е дарил с много даро-
ве, които да ви помагат да получавате напътствие. 
Прочетете следните три изказвания за тези дарове 
и помислете как всеки един от тези дарове е подо-
бен на Лиахоната. 

Патриархална благословия
Президент Томас С. Монсън нарича патриархалната 
благословия лична Лиахона: 

 „Същият Бог, който дал Лиахоната на 
Лехий, дава на вас и на мен рядък и 
ценен дар, който да ни напътства в 
живота, който да покаже опаностите 
пред нас и който да начертае безопас-
ните пътища—не до обетованата земя, 

а до нашия небесен дом. Дарът, за който говоря, е 
вашата патриархална благословия. Всеки достоен 
член на Църквата може да получи това безценно 
съкровище. …

… Вашата благословия не ви е дадена, за да я сгъ-
нете грижливо и да я приберете някъде. Тя не е за 
слагане в рамка или публикуване. По- скоро трябва 
да бъде четена. Трябва да бъде обичана. Трябва да 
бъде следвана. Вашата патриархална благословия 
ще бъде с вас и през най- тъмната нощ. Тя ще ви во-
ди през опасностите на живота. … Патриархалната 
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ви благословия е една лична Лиахона за вас, която 
да начертае вашия път и да ви води по него” (“Your 
Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, ноем. 
1986 г., стр. 65–66). 

Писанията и словата на пророците
Старейшина У. Ролф Кър, който служи 
като член на Седемдесетте, потвърждава, 
че словото на Христос и Неговите 
служители са една духовна Лиахона: 
„Посочвайки ни пътя, словото на 
Христос може да бъде лична Лиахона за 

всеки един от нас. Нека не бъдем лениви поради 
леснотата на пътя. Нека приемем словата на Христос 
в нашите умове и в нашите сърца така, както са 
записани в Светите писания и така, както са 
произнесени от живите пророци, гледачи и 
откровители. Нека с вяра и усърдие се угощаваме със 
словата на Христос, защото словата на Христос са 
нашата духовна Лиахона, която ни казва всички неща, 
които трябва да вършим” (“Словата на Христос—
нашата духовна Лиахона” Лиахона, май 2004 г., стр. 3). 

Светият Дух
Старейшиа Дейвид А. Беднар от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
сравнява Светия Дух с Лиахоната: „Като 
се стремим да подредим мислите и 
действията си спрямо праведността, 
тогава Светият Дух днес се превръща за 

нас в това, което Лиахоната е била за Лехий и 
семейството му по тяхно време. Същите причини, 
които карали Лиахоната да работи за Лехий, ще 
поканят Светия Дух в живота ни. И същите причини, 
които са карали Лиахоната да не работи в 
древността, ще са причина да се отдалечим от Светия 
Дух днес” (“За да можем винаги да имаме Неговия 
Дух да бъде с нас” Лиахона, май 2006 г., стр. 30). 

 5. Напишете във вашия дневник за изучаване два или 
три начина, по които патриархалната благословия, 

Писанията, словата на пророците или Светия Дух са подобни 
на Лиахоната. 

 6. Във вашия дневник за изучаване на Писанията 
опишете случай, при който следването на един от из-

броените по- горе източници ви е помогнало да получите на-
пътствие от Бог. 

1 Нефи 16:34–39
Дъщерите на Исмаил оплакват баща си, а Ламан 
планира да убие Лехий и Нефи 
В 1 Нефи 16:34–38 виждаме, че след дълго пътува-
не в пустошта Исмаил умира. Неговите дъщери 

оплаквали загубата на баща си и някои от семей-
ството му роптаели срещу Лехий и Нефи и искали 
да се върнат в Ерусалим. Ламан дори планирал 
убийството на Нефи и Лехий. Още веднъж братята 
на Нефи показват своята слабост и неверие, тъй 
като не търсят Божията воля. Те отхвърлят Светия 
Дух и помощта, която Той може да им окаже. 

Прочетете 1 Нефи 16:39. Какво направил Господ 
в тази ситуация? Според написаното в този стих, 
защо Бог ни укорява?   
 

Бог ни насочва и укорява за наша полза. Ако дейст-
ваме според напътствията или укора, които получа-
ваме от Бог, Той ще ни благослови. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 16 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
Отговори на теста Вярно/Грешно: (1) Г, (2) В, 
(3) Г, (4) Г. 

РАЗДЕЛ 4: ДЕН 3

1 Нефи 17
Въведение
След осемгодишно пътуване в пустошта, семейство-
то на Лехий пристига на едно място близо до брега. 
Те наричат местността Изобилие. Нефи се подчи-
нява на заповедта да построи кораб. Той порицава 
братята си за тяхната неправедност, която им пречи 
да получават вдъхновение от Господ. Изучавайки 
1 Нефи 17 и опита на Нефи, вие ще се уверите, че 
чрез подчинение ние можем да постигнем всичко, 
което Бог заповяда. Също ще се научите да разпоз-
навате по- добре кога Бог ви говори чрез тихия и 
тънък глас. 

1 Нефи 17:1–51
Семейството на Лехий достига до земята Изобилие, 
където е заповядано на Нефи да построи кораб 
Как бихте определили своя живот -  като лесен 
или труден? Защо? Прочетете 1 Нефи 17:1, 4 и 6 
и заградете думите, които показват дали времето, 
прекарано в пустошта е било лесно или трудно за 
Нефи и неговото семейство. 
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Прочетете 1 Нефи 17:3. Определете причината, по-
ради която, според Нефи, семейството му било благо-
словено в този труден период—започва с думата ако. 
Отбележете си този принцип във вашите Писания. 

Евангелските прин-
ципи са често из-
ложени във формат 
„ако- тогава“. Този 
формат „ако- тогава“ 
може също да се види в 
напътстването на лич-
ния живот, на семей-
ства и на цели народи. 
Думата ако описва 
нашето действие, а 
думата тогава обясня-
ва последствията или 
благословията, която 

ще получим от това действие. Стихът 1 Нефи 17:3 
не включва думата когато, но описва действие и 
благословията, която следва от него. Как бихте из-
ложили принципа, за който Нефи свидетелства със 
свои думи? Ако - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , тогава   
 .

Този принцип е илюстиран в 1 Нефи 17:2, 12 и–13. 
Докато четете тези стихове, отбележете някои от 
начините, по които Бог е подсилил и благословил 
Нефи и семейството му, когато са спазвали запове-
дите. В процеса на вашето изучаване продължавай-
те да търсите доказателства, които потвърждават 
истинността на този принцип. 

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: Това упраж-

нение ще ви помогне да видите, че Нефи продължава да 
живее според принципа, който е изложил в 1 Нефи 17:3, до-
като други членове на семейството му не го правят. Не за-
бравяйте да мислите как този принцип може да бъде 
приложен във вашия живот. 
 а.  Какво е заповядал Господ на Нефи? (вж. 1 Нефи 
17:7–8.) Какво може би е било най- трудното при изпълнени-
ето на тази заповед? 
б.  Какво ви впечатлява в отговора на Нефи на тази заповед? 
(вж. 1 Нефи 17:9–11, 15–16). Как отговорили братята му? (вж. 
1 Нефи 17:17–21.) Какво може да научите от тези отговори? 
 в.  Нефи отговаря на братята си като им припомня 
преживяваното от Моисей. Как Бог помогнал на Моисей да 
направи нещата, които му били заповядани? (вж. 1 Нефи 
17:23–29.) По какъв начин братята на Нефи са подобни на 
децата на Израил? (вж. 1 Нефи 17:30, 42.)
 г.  Има ли някои заповеди, които за вас са трудни за изпъл-
нение? Следвайки примера на Нефи и Моисей, как бихте 
отговорили на трудни задачи или заповеди от Бог? 

Когато приключите със задачата, прочетете 1 Не-
фи 17:50.

Докато изучавате Писания-
та, търсете думи или изрази 
като „така ние виждаме”, 
„затова”, „по тази причи-
на”, или „ако … тогава …” 
Те често подсказват кога се 
излага учение или евенгал-
ски принцип. 

Научете се как 
да откривате 
принципи и учения

Прочетете 1 Нефи 17:51 и приложете този стих 
към себе си, като добавите своето име и заместите 
израза “да построя кораб“ със заповедта, която сте 
написали във въпроса г по- горе. 

 2. Във вашия дневник за изучаване напишете прежи-
вяване (ваше или на ваш познат), което ви е помогна-

ло да осъзнаете, че ако сте верни на Бог, Той ще ви помогне 
да постигнете това, което изисква от вас. 

Принципът, който Нефи илюстрира в 1 Нефи 17 
и през целия си живот, е следния: ако спазваме 
заповедите, Бог ще ни подсилва и ще ни дава 
средства, чрез които да осъществим това, кое-
то е заповядал.

1 Нефи 17:45–55
Нефи порицава братята си поради тяхната 
неправедност
Прочетете 1 Нефи 17:48, 53–54. Защо Нефи про-
стрял ръката си отново към братята си? 

Според 1 Нефи 17:53, какво направил Господ на 
братята на Нефи? Защо?   
 



40

Това, което се случило на братята на Нефи, е един 
от многото начини, по които Господ се опитвал да 
общува с тях. Прочетете 1 Нефи 17:45. Намерете 
други начини, по които Бог се е опитвал да общува 
с тях. 

Също така помислете върху следния 
цитат от президент Бойд К. Пакър от 
Кворума на дванадесетте апостоли: 
„Светият Дух говори с глас, който вие 
по- скоро чувствате, отколкото чувате. 
Описан е като „тих тънък глас” (У. и З. 

85:6). И докато говорим за “чуване” на нашепвани-
ята на на Светия Дух, често описваме някой духо-
вен подтик, казвайки “Имах чувството …” 
(“Personal Revelation: The Gift, the Test, and the 
Promise,” Ensign, ноем. 1994 г., стр. 60). 

Може да искате да отбележите 1 Нефи 17:45 и до 
този стих да напишете следния принцип: Светият 
Дух говори с тих и тънък глас, който ние по- 
скоро чувстваме, отколкото чуваме.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Кога сте чувствали Бог да ви говори чрез тихия и 
тънък глас? 
б.  Как може да чувствате и разпознавате тихия и тънък глас? 

Отбележете следния израз в 1 Нефи 17:45: „той ви е 
говорил с тих, мек глас, но вие бяхте безчувствени и 
не можахте да почувствате словата Му”. Прочетете 
отново първото изречение в 1 Нефи 17:45. Каква 
е причината братята на Нефи да са станали „без-
чувствени“?

Как грехът ни пречи да чувстваме Светия Дух? Как-
ви други неща могат да ни разсейват и да ни пречат 
да чувстваме Светия Дух?   
  
 

Президент Джеймз Е. Фауст от Първото Прези-
дентство използва следната аналогия, за да опише 
някои от начините, по които грехът ни пречи да 
чувстваме Светия Дух: 

 „По- голямата част от общуването ни 
днес е по клетъчни телефони. От време 
на време обаче попадаме в зони без 
покритие, където сигналите, идващи до 
клетъчния телефон, се губят. Това може 
да стане, когато ползващият клетъчен 

телефон е в тунел, каньон или на място, където има 
други смущения. 

Така е и с божествената комуникация. … Често се 
оказваме в духовни зони без покритие—места и 
ситуации, които блокират божествените послания. 
Някои от тези зони без покритие са гневът, пор-
нографията, прегрешението, егоизмът и други си-
туации, които наскърбяват Духа” („Получихте ли 
правилното съобщение?“ Лиахона, май 2004 г., стр. 
67). 

 4. Помислете дали сте чули добре съобщенията, чрез 
които Бог се е опитвал да общува с вас в последно 

време. Избройте във вашия дневник за изучаване на Писани-
ята всички „духовни зони без покритие”—ситуации и места, 
които могат да ви попречат да чувате тихия и тънък глас—и 
какво ще направите, за да ги избягвате. 

Може да общувате с Бог чрез тихия и тънък глас, 
ако сте достойни за това и ако обръщате внимание 
на тези деликатни подтици. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 17 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 4: ДЕН 4

1 Нефи 18–19
Въведение
Следвайки насоките, които получили от Бог, Нефи 
и семейството му построяват кораба и се отправят 
към обетованата земя. По време ня пътуването, во-
дени от Ламан и Лемуил, много от тях се разбунту-
ват. В резултат на това, Лиахоната спира да работи и 
голяма буря заплашва живота на всички на кораба. 
След като се покайват и Нефи се моли на Бог с вяра, 
Лиахоната започва да работи, Бог успокоява бурята 
и отново започва да ги ръководи в тяхното пътува-
не. След пристигането им в обетованата земя, Нефи 
увещава семейството си да си спомнят Спасителя и 
да оприличават Писанията за себе си. Докато изуча-
вате 1 Нефи 18–19, сравнете начина, по който Нефи 
се справя с изпитанията, и трудностите, които вие 
срещате в своите собствени изпитания. Стремете се 
да следвате примера на Нефи.
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1 Нефи 18:1–8
Семейството на Лехий се подготвя да отплава към 
обетованата земя 
Защо е важно не само да работим усърдно, но и да 
търсим напътствие от Господ? Как Нефи демон-
стрирал и двете качества по време на строежа на 
кораба? Прочетете 1 Нефи 18:1–8.

 1. В дневника за изучаване на Писанията, избройте 
всички думи и изрази от 1 Нефи 18:1–8, които опис-

ват усилията, които са положили Нефи и неговото семейство. 
След това открийте всички думи и изрази, които показват 
как Бог ги е насочвал и им е помагал. Каква е връзката меж-
ду усилията на Нефи и получената от Бог помощ? 

Опитът на Нефи ни показва, че за да осъществим 
това, което Бог ни заповядва, трябва да търсим 
помощта Му и да полагаме усилия от наша 
страна.

 2. Помислете за настояща ситуация, в която се нуж-
даете от Божията помощ. Напишете във вашия днев-

ник за изучаване на Писанията какво можете да направите, 
за да търсите напътствие от Бог и какви усилия може да се 
наложи да положите. 

1 Нефи 18:8–25
Ламан и Лемуил започват бунт на кораба, който 
затруднява пътуването към обетованата земя
Често се случва, когато имаме трудности или из-
питания в живота, да се чудим защо ни се случват 
те. Може би вие или някой, който познавате, би 
попитал „Защо?“ по време на трудности. 

Старейшина Л. Уитни Клейтън от президентство-
то на Седемдесетте разпознава три източника на 
трудности. Докато четете, подчертайте източници-
те, които той описва. 

 „Общо взето, нашите товари имат три 
източника. Някои са естествена 
последица от условията в света, в който 
живеем. Болести, физически недъзи, 
урагани и земетресения ни настигат от 
време на време без да имаме вина. …

Други товари са ни наложени чрез лошото пове-
дение на други хора. Малтретирането и пристрас-
тяването могат да превърнат дома в нещо много 
различно от рай на земята за невинните членове на 
семейството. Грехът, неправилните традиции, по-
тисничеството и престъпленията разхвърлят своите 
обременени жертви по пътеките на живота. Дори 
и по- малко сериозните простъпки като клюка и 

грубост могат да причинят на други хора истинско 
страдание. 

От собствените ни грешки и недостатъци произли-
зат голяма част от проблемите ни и на раменете ни 
могат да се окажат тежки товари. Най- мъчителният 
товар, с който се обременяваме, е товара на греха. 
Ние всички познаваме съжалението и болката, ко-
ито неизбежно следват нашия провал в спазването 
на заповедите“ (“За да може тегобите ви да са леки,” 
Лиахона, ноем. 2009 г., стр. 12–13). 

След като Нефи и семейството му започнали своето 
плаване към обетованата земя, те срещнали много 
трудности. Докато изучавате 1 Нефи 18, потърсете 
един от видовете източници на страдания, за които 
говори старейшина Клейтън. Прочетете 1 Нефи 
18:9–11. Намерете примери за погрешни решения, 
които са взели някои от хората на кораба. 

Макар и да няма нищо лошо в танцуването, слу-
шането на музика и забавлението, 1 Нефи 18:9 
намеква, че те са вършели това „с голяма грубост”. 
Думата груб означава да бъдеш рязък, вулгарен и 
жесток. Сатана може да използва танците, музи-
ката или начина, по който говорим, за да поквари 
сърцата и умовете ни, и по този начин да ни накара 
да изгубим спътничеството на Светия Дух. 



42

Според 1 Нефи 18:10, какво се страхувал Нефи, че 
ще се случи ако тези, които се разбунтували, не се 
покаят?   
 .

Какво направил по този въпрос? Как бихте се по-
чувствали ако родител или църковен ръководител ви 
помоли да смените музиката, която слушате, начина, 
по който танцувате или ви помоли да се въздържи-
те от използване на нечисти думи? Бихте ли имали 
желание да се вслушате и да се промените? 

Прочетете 1 Нефи 18:12–14, 17–19 и вижте какви са 
последствията от техния бунт. Как пострадали Нефи 
и някои от другите членове на семейството в резул-
тат от действията на другите? Вижте как действията 
на някои хора са повлияли върху способността на 
цялата група да получава напътствие от Бог. 

Действията на хората, които се бунтуват, ни показ-
ват, че грехът води до страдание за нас самите, 
но и понякога за хората около нас.

 3. Някои от обичайните изкушения, които срещат ти-
нейджърите днес, включват непочтително отношение 

към родители и ръководители, преписване в училище, клю-
карстване, неприлично облекло, нарушаване на закона за це-
ломъдрието и Словото на мъдростта (тютюн, алкохол и 

наркотици) и порнография. Изберете едно или повече от те-
зи изкушения и опишете във вашия дневник за изучаване на 
Писанията как всяко от тях би се отразило на семейството и 
приятелите на човек, който им се отдаде. 

Останалата част от 1 Нефи 18 ни учи как да реаги-
раме на трудностите, които срещаме, без значение 
дали те са в резултат на грешни избори или не са 
по наша вина. Прочетете 1 Нефи 18:15–16, 20–23 и 
отбележете изрази, които ни учат какво да правим 
във всяка една от ситуациите. 

Има няколко учения и принципи, илюстрирани 
в тези стихове. След всяко едно от твърденията, 
напишете номера на стиха (стиховете) от 1 Нефи 
18:15–16, 20–23, които според вас дават пример за 
тази истина: 

• Можем да се обърнем към Бог и да останем 
верни по време на нашите изпитания.  

• Молитвата може да ни помогне да намерим 
мир по време на нашите изпитания.   
 

 4. Изберете един от стиховете от предното упражне-
ние, който има специално значение за вас и обяснете 

във вашия дневник за изучаване на Писанията защо го харес-
вате. Включете това, което сте научили от този стих, и какво 
ви е научил за начина, по който да се реагира на трудности. 
Ако имате пример, илюстриращ това, което сте научили от 
този стих, във вашия живот или в живота на някой друг, опи-
шете и него. 

Въпреки трудностите, които срещнали по пътя си, 
Нефи и семейството му достигнали обетованата 
земя. Ако търсите напътствията на Господ и рабо-
тите усърдно, за да ги следвате, вие също можете 
успешно да завършите пътуването, на което ви е 
изпратил Бог тук на земята. 

Старейшина Л. Уитни Клейтън свидетелства: 

„Независимо какви товари носим в живота си в 
резултат на естествените условия, лошото поведе-
ние на други хора или собствените ни недостатъци 
и грешки, всички ние сме деца на любящ Небесен 
Отец, Който ни е изпратил на земята като част от 
Неговия вечен план за нашия растеж и развитие. 
Нашите неповторими лични преживявания могат 
да ни подготвят да се завърнем при Него. Дадени-
те ни трудности и страдания, колкото и трудни за 
понасяне, от една небесна гледна точка са „крат-
котрайни; и тогава, ако им устои(м), Бог ще (ни) 
възвиси горе” (У. и З. 121:7–8). Трябва да направим 
всичко по силите си да устоим „добре” на товарите 
си, независимо от това колко „краткотрайно” ги 
носим. …
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… Знам, че когато спазваме заповедите и нашите 
завети с Бог, Той ни помага с нашите трудности. 
Той ни укрепва. Когато се покайваме, Той ни опро-
щава греховете и ни благославя със спокойна съвест 
и радост” (“За да са леки тегобите ви”, стр. 13–14). 

1 Нефи 19
Нефи записва пророчества за Исус Христос, за да ни 
увещава да си спомняме за Него 
След пристигането си в обетованата земя, Нефи 
пророкува относно идването на Спасителя и начина, 
по който Той ще бъде приет от Неговия народ. Про-
четете 1 Нефи 19:8–10. Определете изразите, които 
ни учат за личността и характера на Исус Христос. 

 5. Запишете във вашия дневник за изучаване на Пи-
санията как това, което сте научили в 1 Нефи 19:8–10, 

увеличава вашата любов към Спасителя. 

В края на урока прочетете 1 Нефи 19:18–19, 23. 
Подчертайте какво Нефи искал да убеди своя народ 
и читателите на Книгата на Мормон да направят. 
Потърсете възможност да споделите свидетелството 
си за Спасителя с приятел, роднина или в църковно 
събрание. Правейки това, вие може да им помог-
нете да си спомнят за своя Изкупител и да повярват 
повече в Него. 

 6. Напишете в дневника за изучаване на Писанията 
начини, по които бихте могли да следвате примера 

на Нефи във вашия живот. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 18–19 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 5: ДЕН 1

1 Нефи 20–22
Въведение
В 1 Нефи 20–21 Нефи цитира пророчествата на 
пророк Исаия от Стария завет, които се съдържали 
на плочите от пиринч, за които Нефи и братята му 
били изпратени обратно в Ерусалим, за да ги взе-
мат от Лаван. Исаия учи, че дори и когато хората 
от древен Израил не спазвали заветите си, Бог пак 
ги обичал и ги канел да се покаят и да дойдат при 

Него. Докато изучавате тези глави, обърнете вни-
мание на това, на което учи Исаия за Исус Христос 
и Неговото желание да изкупи Своя народ. 

1 Нефи 20
Бог укорява Израил и ги кани да се върнат при Него
Можете ли да се сетите за нещо, което някога сте 
правели и което не е било в съответствие със склю-
чените от вас завети или със стандартите на Църква-
та? Как се почувствахте относно вашето решение? 
Прочетете 1 Нефи 20:1–2 (думата „да се осланяш”, 
използвана в стих 2 означава да разчиташ). На кого 
говори Исаия? Кои хора са от „дома Яковов”? 

В Стария завет Яков е син на Исаак и внук на Авра-
ам. Бог му дава името Израил (вж. Изход 32:28). 
„Домът Израилев” се отнася за неговите потомци 
и понякога го наричат „дома Яковов”. Също се от-
нася и за всички истински вярващи в Исус Христос. 
(вж. Ръководство към Писанията, „Израил”) Точно 
както в древни времена, хората, които сключват 
завети (например кръщение) с Бог, днес се считат 
за приети чрез завет членове на Израилевия дом. 

Прочетете 1 Нефи 20:3–4, 8, 18 и подчертайте думи 
и изрази, които показват, че домът Израилев не 
е бил верен на Бог. Изразът „вратът ти е желяз-
но сухожилие, а челото ти пиринчено” (1 Нефи 
20:4) символично представлява състояние, което 
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Писанията често наричат „коравовратие”. Едно 
обяснение на този израз произлиза от навика на 
някои животни като говедата и магаретата да вко-
равяват вратовете си и да не позволяват на техните 
собственици да ги управляват. Друго обяснение 
предлага, че хората, които не искат да наведат 
главите си са коравовратни. По същия начин, хо-
рата от Израилевият дом вкоравяват врата си чрез 
гордост и нечестивост и отказват да бъдат водени 
от Господ. 

За да разберете по- добре тези стихове и да ги опри-
личите на нашите дни, помислете как тези описа-
ния на дома Израилев характеризират действията 
на някои хора днес. 

Докато четете 1 Нефи 20:9–14, 16, размишлявайте 
върху нещата, на които учат тези стихове за Бог и 
Неговата същност. 

 1. Запишете кратки отговори на следните въпроси 
във вашия дневник за изучаване: 

 а.  Въпреки че в миналото хората са се бунтували срещу 
Бог, как им е отвръщал Той? Защо? (Вж. 1 Нефи 20:9–11, 14.)
 б.  Какво Бог иска Неговият заветен народ да прави? 
(вж. 1 Нефи 20:12, 16.)

От тези стихове нау-
чаваме, че Бог кани 
хората, които са били 
непокорни, да се 
покаят и да се върнат 
при Него. Прочетете 
следното изявление от 
президент Дитер Ф. 
Ухтдорф от Първо-
то Президентство и 
подчертайте една или 
повече изрази, които 
потвърждават тази 
истина: 

„(Сатана) иска да 
чувстваме, че за нас 
няма опрощение (вж. 
Откровението на Ио-
ана 12:10). Сатана иска 
да си мислим, че когато 
сме извършли грях, ние 
сме преминали „точ-
ката, от която няма 
връщане”—че е твърде 
късно да променим 
нашия курс. …

Христос дойде да ни спаси. Ако ние сме поели по 
грешен път, Единението на Исус Христос може да 

Президент Хенри Б. Айринг 
от Първото Президентство 
учи: „Четенето, изучаването 
и размишляването не са ед-
но и също нещо. Ние четем 
думи и можем да получава-
ме идеи. Изучаваме и мо-
жем да откриваме модели и 
взаимовръзки в Писанията. 
Но когато размишляваме, 
ние каним откровението 
на Духа. Размишляването 
за мен е обмислянето и 
молитвата след внимателно 
четене и изучаване на Писа-
нията”. („Служете с Духа” 
Лиахона, ноем. 2010 г., стр. 
60). Изучаването на Писа-
нията в тиха обстановка, 
където може да размишля-
вате върху тях, ще ви помага 
да чувствате влиянието на 
Светия Дух. 

Размишляване

ни даде увереността, че грехът не представлява точ-
ка, от която няма връщане. Безопасното завръщане 
е възможно ако следваме плана на Господ за нашето 
спасение” („Точката на безопасно завръщане” Лиа-
хона, май 2007 г., стр. 99). 

1 Нефи 21:1–17
Исаия пророкува, че Месията няма да забрави Своя 
заветен народ
В 1 Нефи 21:1–13 Нефи записва едно от проро-
чествата на Исаия за Исус Христос, който ще бъде 
Месията. Христос (гръцка дума) и Месия (еврейска 
дума) означават „Помазаник” или „Избранник”. 
Исус Христос бил избран да бъде Изкупителят как-
то на израилтяните, така и на езичниците. 

Прочетете 1 Нефи 21:6–13 и отбележете във вашите 
Писания думите и изразите, които описват Исус 
Христос и това, което Той ще направи като Изкупи-
тел на Израил. 

В резултат на своите грехове, израилтяните се отда-
лечили от Бог и се почувствали забравени и изос-
тавени (вж. 1 Нефи 21:14). Въпреки че се чувствали 
изоставени, потърсете в 1 Нефи 21:14–16 доказа-
телство, че Бог ни обича и че никога няма да ни 
забрави. Бихте могли да маркирате изрази в тези 
стихове, които имат специално значение за вас. 

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на 
дванадесетте апостоли обяснява как Спасителят 
запазил раните от Своето разпъване на кръста 
като доказателство, че никога няма да ни забрави: 
„Христос няма да забрави децата, които е изку-
пил, и завета, който е сключил с тях за спасението 
на Сион. Като болезнени спомени на (Неговите) 
грижа и завет остават белезите от римски гвоздеи, 
издълбани на дланите на ръцете му” (Christ and the 
New Covenant, 1997 г., стр. 84). 

 2. Запишете кратки отговори на следните въпроси 
във вашия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Защо според вас хората понякога се чувстват забра-
вени от Господ? 
б.  Какво според вас означава да бъдеш издълбан на длани-
те на ръцете на Спасителя? Как ви помага това да оцените 
страданията на Спасителя на кръста? 
 в.  Какви преживявания са ви помогнали да разбере-
те, че Бог не ви е забравил? 

 3. Представете си, че имате приятел, който поради 
минали грехове не се чувства достоен да присъства на 

църковни събрания. Във вашия дневник за изучаване на Пи-
санията напишете кратко писмо с цел окуражаване на вашия 
приятел. В писмото използвайте това, което сте научили от 
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1 Нефи 20–21 и изявлението на президент Ухтдорф в разде-
ла за изучаване на 1 Нефи 20.

1 Нефи 21:18–22:22
Нефи обяснява пророчеството на Исаия относно 
разпръскването и събирането на Израил
В своя летопис Нефи включва едно от пророчества-
та на Исаия за събирането на Израил. То се намира 
в 1 Нефи 21:18–26. В 1 Нефи 22 Нефи включва свое 
собствено обяснение и коментар върху пророчест-
вото на Исаия. Прочетете 1 Нефи 22:4–12. Потърсе-
те обяснението на Нефи за събирането на Израил в 
последните дни. 

Полезно е да знаете, че често в Книгата на Мор-
мон терминът „езичници” се отнася за хора, които 

не са потомци на Юда. Изразът „чудно дело” се отнася 
за Възстановяването на Евангелието в последните дни. 
Обърнете внимание колко често Нефи споменава думата 
завети—може да си отбележите в Писанията. 

Господ обещава да възстанови Евангелието и да 
събере Израил в последните дни. Отбележете във 
вашите Писания какво ще се случи със Сатана поради 
праведността на хората, докато изучавате 1 Нефи 22:17, 
19–22, 25–28.

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на Писа-
нията със задачите от днес запишете: 

Аз изучавах 1 Нефи 20–22 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал да 
споделя с моя учител:
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

2 Нефи
Защо да изучаваме тази книга?
Книгата 2 Нефи ще ви помогне да разберете 
основните учения на Евангелието, като например 
Падението на Адам и Ева, Единението на Исус 
Христос и свободата на избор. Освен това, тази 
книга е изпълнена с пророчества на Нефи, Яков и 
Исаия, които са специални свидетели за Спасителя. 
Те пророкуват за Възстановяването на Евангелието 
в последните дни, за събирането на Божия заветен 
народ, за Второто пришествие на Исус Христос и 
за Милениума. Книгата 2 Нефи също така съдържа 
обяснението на Нефи за учението на Христос и 
завършва с неговото свидетелството за Спасителя.

Кой написва тази книга?
Нефи, синът на Лехий, написва 2 Нефи. Нефи е 
пророк и първият велик ръководител на народа на 
нефитите. Написаното от него разкрива, че той е 
изпитал върху себе си Господната изкупваща сила 
(вж. 2 Нефи 4:15–35; 33:6) и желае с цялата си душа 
да донесе спасение на своя народ (вж. 2 Нефи 33:3–
4). За да постигне тази цел, той построява храм и 
учи народа си да вярва в Исус Христос.

Кога и къде е написана книгата?
Нефи започва да пише летописа, известен като 
2 Нефи, около 570 г. пр. Хр.— 30 години след 
като той и семейството му напускат Ерусалим (вж. 
2 Нефи 5:28–31). Той написва този летопис в земята 
Нефи (вж. 2 Нефи 5:8, 28–34).

РАЗДЕЛ 5: ДЕН 2

2 Нефи 1
Въведение
Докато изучавате 2 Нефи 1, обърнете внимание на 
съдържанието на думите на един любящ родител и 
свещенически ръководител, който ще умре всеки 
момент. Бащата Лехий умолява членовете на него-
вото семейство да спазват Божиите заповеди (вж. 
2 Нефи 1:16). Той пророкува, че ако спазват запове-
дите на Бог, те ще преуспяват в обетованата земя. 

Също така насърчава децата си и хората, които ги 
придружават от Ерусалим, да следват пророческото 
ръководство на Нефи. Докато изучавате тази глава, 
оценете личното си послушание на Господните 
заповеди. Колко успешно следвате съвета на цър-
ковните ръководители?

2 Нефи 1:1–23
Лехий увещава своя народ да живее праведно
Представете си, че внезапно трябва да напуснете 
семейството си и никога да не ги видите отново. 
Имате една последна възможност да говорите с тях. 
Какво бихте им казали в този случай?

Във 2 Нефи 1–4, Нефи записва последния съвет на 
баща си към неговото семейство. Докато изучава-
те тези глави, помислете как последните записани 
учения на Лехий са приложими за вас.

Прочетете 2 Нефи 1:1–4 и определете какви „ве-
лики неща Господ е извършил” за семейството на 
Лехий.

 1. Запишете кратки отговори на следните въпроси 
във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. По какви начини Господ показва милост към семейството 
на Лехий?
 б. Какви „велики неща” е направил Господ за вас или ва-
шето семейство? Какви чувства изпитвате към Господ, кога-
то си мислите колко милостив е бил Той към вас и вашето 
семейство?

Лехий учи семейството си, че изборът да спазват 
Божиите заповеди ще определи дали те ще про-
дължат да получават „велики неща” и „Божието 
милосърдие” в живота си.

 2. За да можете да 
осъзнаете, че Господ 

ни благославя, когато спаз-
ваме Неговите заповеди и 
че Той задържа благосло-
вии, когато не спазваме Не-
говите заповеди, начертайте 
диаграма, подобна на даде-
ната по- долу във вашия днев-
ник за изучаване на 
Писанията. Прочетете 2 Нефи 
1:7–11 и определете действи-
ята („ако”), за които Лехий 
казва, че ще доведат до опре-
делени последствия („тога-
ва”). Запишете това, което сте 
намерили, под определената 
колона на диаграмата във ва-
шия дневник за изучаване.

За да се научим да откри-
ваме евангелските учения 
и принципи в Писанията, е 
необходимо задълбочено 
усилие и практика. Когато 
записвате истини, които 
откривате в Писанията под 
формата на „ако- тогава”, 
това ще ви помага да раз-
бирате принципите, които 
са приложими във вашия 
живот.

Разпознаване на 
учения и принципи
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Ако (действия) Тогава (последствия)

Лехий е особено загрижен за духовното състояние 
на Ламан и Лемуил и осъзнава, че те се нуждаят от 
покаяние. Докато ги увещава, той използва няколко 
символа, за да им помогне да разберат какво е грях 
и покаяние. Потърсете във 2 Нефи 1:13–14 симво-
лите, които Лехий използва, за да насърчи синове-
те си да се покаят и запишете вашите отговори в 
празното място по- долу:

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  от дълбок - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  отърсете се от - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  от - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как покаянието е подобно 

на всеки един от изразите в по- горното упражнение?

Прочетете 2 Нефи 1:15 и отбележете в Писанията 
си трите израза, които използва Лехий, за да опише 
благословиите, които е получил поради послуша-
нието си на Божиите заповеди. Съпоставете тези 
благословии с отрицателните последствия от 2 Не-
фи 1:17–18, 22, за които Лехий казва, че ще сполетят 
онези, които не спазват Божиите заповеди.

Отбележете съвета на Лехий във 2 Нефи 1:23 и раз-
мишлявайте върху това, което трябва да направите 
в живота си, за да се „събуд(ите)”, „отърс(ите)” или 
„вдигнете”, така че да получите благословиите, за 
които говори Лехий в тази глава.

2 Нефи 1:24–32
Лехий увещава синовете си да следват пророческото 
ръководство на Нефи
След това Лехий напомня на своето семейство и на 
всички хора за още един източник на напътствие и 
вдъхновение, с който са били благословени, и който 
може да им помага при взимането на праведни ре-
шения в живота. Прочетете 2 Нефи 1:24 и опреде-
лете този източник.

Докато четете 2 Нефи 1:24–27, опитайте се да 
откриете как Лехий насърчава своя народ да след-
ват Нефи. Обмислете отговорите си на следните 
въпроси:

• На какви качества набляга Лехий, които биха ви 
помогнали да се доверите на Нефи като ръково-
дител?

• Защо бихте имали доверие на ръководител с тези 
качества?

• По какви начини сте виждали църковните 
ръководители в наши дни да показват тези 
качества?

Прочетете 2 Нефи 1:28–32 и отбележете в Писа-
нията си обещанията, които дава Лехий на онези, 
които следват ръководството на Нефи. Тези обеща-
ния показват, че когато следваме хората, които 
Бог е избрал да ни водят, ние сме благославяни 
с духовно благополучие и сигурност. Размиш-
лявайе върху това, което са ви научили църковните 
ръководители наскоро относно послушанието на 
вдъхновен съвет и как то може да доведе до вашето 
духовно благополучие и сигурност.

Прочетете следния цитат от президент 
Уилфърд Уудръф и подчертайте 
обещанията, които дава той, ако 
следваме съвета на Господните служи-
тели: „Надявам се всички ние да 
следваме пътя, показван ни от служите-

лите Господни, защото ако правим това, знам, че 
ще бъдем в безопасност на този свят и ще си 
осигурим щастие и възвисяване в идния свят. … 
Ако бъдем верни, те ще ни водят в пътя на живота 
и, доколкото имаме вярата да следваме техните 
указания и ученията на Светия Дух чрез тези указа-
ния, ние винаги ще се движим в безопасния път и 
наградата ни е сигурна” (Teachings of Presidents of the 
Church: Wilford Woodruff, 2004 г., стр. 199).

 4. Запишете в дневника си към Писанията защо смя-
тате, че послушанието на Господните заповеди и съве-

та на Неговите служители, е важно да бъде прилагано през 
целия ни живот.
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 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах 2 Нефи 1 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 5: ДЕН 3

2 Нефи 2
Въведение
Във 2 Нефи 2, Лехий учи сина си Яков защо Небес-
ният Отец е поставил децата Си в един свят, където 
съществуват страдания, мъка, грях и смърт. За да 
помогне на Яков да разбере целта на смъртния 
живот, той обяснява основните учения от плана 
на изкупление—включително свободата на избор, 
Падението на Адам и Единението на Исус Христос. 
Изучаването на истините, включени в 2 Нефи 2, 
може да ви помогне по- пълно да оцените как 

Единението на Исус Христос преодолява послед-
ствията от Падението и прави възможно за всеки 
един от нас да прави избори, които ще ни водят 
към вечен живот.

2 Нефи 2:1–25
Лехий учи за Падението на Адам и Единението на  
Исус Христос
Помислете за някои от предизвикателствата, с 
които сте се сблъсквали напоследък. Чудели ли 
сте се някога защо в живота има такива предиз-
викателства? Докато четете 2 Нефи 2:1, можете 
да отбележите думите и изразите, които използва 
Лехий, за да опише ранните години на Яков. След 
това прочетете 2 Нефи 2:2 и отбележете какво 
Лехий обещава на Яков, че ще бъде последствието 
от неговите изпитания. Едно значение на думата 
освещавам е да (се) посветя или да осветя. Лехий 
обещава на Яков, че Господ ще освети изпитанията 
му за негова максимална полза.

Лехий учи Яков за необходимостта от Падение-
то на Адам и за нашата нужда от Единението на 
Исус Христос в плана на Небесния Отец. Той иска 
Яков да знае, че Падението и Единението правят 
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възможно за нас да упражняваме свободата си на 
избор, така че да можем да израстваме и напредва-
ме към вечен живот. Прочетете 2 Нефи 2:15–18 и 
напишете кратки отговори на следните въпроси:

• Какво предоставя Бог на Адам и Ева в Едемската 
градина, което им позволява да използват свобо-
дата си на избор? (Вж. 2 Нефи 2:15–16.)   
 

• Какво търси Сатана в Едемската градина? 
(Вж. 2 Нефи 2:17–18.) По какви начини Сатана 
преследва същата тази цел днес?   
  
 

 1. Начертайте таблицата по- долу в дневника си за 
изучаване на Писанията. Изучете 2 Нефи 2:19–25 и 

определете какви биха били последствията ако Адам и Ева 
не бяха яли от забранения плод и не бяха паднали, както и 
последствията, които следват поради Падението.

Ако Адам и Ева не 
бяха паднали (2 Нефи 
2:22–23)

Поради това, че Адам 
и Ева паднаха (2 Нефи 
2:19–20, 25)

След като попълните таблицата, помислете защо 
Падението на Адам и Ева е съществена част от 
плана на щастие на Небесния Отец.

 2. Представете си, че някой приятел ви каже, че 
Адам и Ева са направили грешка, като са взели от за-

бранения плод. Използвайки наученото във 2 Нефи 2:19–25, 
напишете един параграф в дневника си за изучаване на Пи-
санията, като обясните защо Падението е съществено за на-
шето спасение в плана на Небесния Отец.

Падението на Адам и Ева не само проправя пътя за 
нашето развитие, но също има и други последствия. 
Преди Падението, Адам и Ева са били в присъстви-
ето на Бог в Едемската градина; след като взимат от 
забранения плод, те трябва да напуснат Неговото 
присъствие.

Прочетете 2 Нефи 2:5 и определете израза, който 
показва отделянето на Адам и Ева от Бог след Па-
дението. „Тленния(т) закон” се отнася до физичес-
ките закони, които се осъществяват в резултат на 
Падението. По този начин, да бъдем „отхвърлени” 

Ще ви се налага да обяс-
нявате вярванията си и 
ученията на Евангелието 
през целия си живот—като 
мисионер, в църковни при-
зования, или пък на вашето 
семейство, приятели и по-
знати. Когато практикувате 
обяснение на Евангелието в 
писмена форма, може да ви 
е от полза да си представя-
те, че пишете на конкретен 
човек. Това ще ви помага 
да се концентрирате върху 
придаването на по- личен 
характер на евангелското 
послание за този човек.

Практикувайте 
обяснението на 
евангелски истини

според „тленния закон” 
се отнася до смъртното 
ни състояние на земята, 
което наследяваме като 
потомци на Адам и Ева. 
Поради тези закони, 
ние сме физически от-
делени от присъствието 
Божие и сме подложени 
на скръб, болка, страда-
ния и физическа смърт. 
Да бъдем „отхвърле-
ни” според „духовния 
закон” се отнася до това 
да бъдем отделени от 
присъствието Божие 
поради нашите грехове.

Размишлявайте върху 
това как сте изпитали 
лично последствията 
от Падението, като 
обърнете внимание на 
следните въпроси:

• Какви страдания, болка или мъка сте изпитвали в 
този живот?

• Познавате ли някой, който е починал? Как ви се е 
отразила смъртта на този човек?

• Кога сте се чувствали духовно отделени от Бог?

Докато четете 2 Нефи 2:6–10, бихте могли да отбе-
лежите ключови думи и изрази, които показват, че 
чрез Единението, Исус Христос ни изкупва от 
последсвията на Падението и ни предлага из-
купление от нашите грехове. Във 2 Нефи 2:9–10, 
думата ходатайство означава да действаш в полза 
на някой друг.

Стих за овладяване на 
Писанията—2 Нефи 2:25
Докато Лехий учи Яков относно Падението на 
Адам и противопоставянето, което ще изпитаме в 
смъртния живот, той набляга на положителните 
резултати от Падението за цялото човечество.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Според това, което сте научили за Падението, как то до-
нася радост на човечеството?
 б. Кога сте изпитвали радост поради положителните по-
следствия от Падението?
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2 Нефи 2:11–18, 26–30
Лехий учи за свободата на избор и последиците от 
нашите избори
Помислете си за важен избор, който сте направили 
наскоро, и какви са дългосрочните последствия от 
него? Лехий учи народа си за съществената важ-
ност на свободата на избор в плана на спасението 
на Небесния Отец. За да си помогнете в разбира-
нето, че ние сме свободни да избираме свобода 
и вечен живот или пленничество и смърт (вж. 
2 Нефи 2:27), изпълнете дейността по- долу.

 4. Запишете всяко от следните твърдения взети от За 
укрепване на младежите (брошура, 2011 г., стр. 2–3) в 

дневника за изучаване на Писанията. След това, докато четете 
всеки един стих във 2 Нефи 2:11–18, 26–29, спрете и запишете 
номера на съответния стих след твърдението или твърденията, 
за които смятате, че се отнася. Всеки стих със съответстващия 
му номер трябва да бъде записан след едно от твърденията. 
Едно твърдение може да се отнася до повече от един стих, как-
то и един стих може да се отнася до повече от едно твърдение. 
Като например, един стих е записан за първото твърдение—
една от истините, на които ни учи Лехий във 2 Нефи 2:16, е то-
ва, че на нас ни е дадено да действаме сами за себе си.
 а. „Небесният Отец ви е дал свободата на избор, способ-
ността да избирате между доброто и злото, както и да дейст-
вате за себе си”. 2 Нефи 2:16
 б. „Докато сте тук на земята, вие бивате изпитвани, за да се 
види дали използвате свободата си на избор, за да показва-
те любовта си към Бог, спазвайки Неговите заповеди”.
 в. „Вие сте свободни да избирате и действате, но не сте сво-
бодни да избирате последсвията от действията си”.
 г. „Греховните … избори забавят нашето развитие и ни во-
дят към страдание и окаяност”.
 д. „Праведните избори ни водят към дълготрайно щастие и 
вечен живот”.

Прочетете 2 Нефи 2:26–27. Какво сте свободни да 
избирате? Прочетете 2 Нефи 2:28 и отбележете 
какво друго ви е дал Бог, за да ви помага да „избе-
рете вечен живот”. Размишлявайте върху изборите, 
които сте направили в собствения си живот, показ-
ващи че сте избрали вечен живот.

Стих за овладяване на 
Писанията—2 Нефи 2:27
Положете усилия да запомните наизуст 2 Нефи 
2:27, стих за овладяване на Писанията. Прочетете го 
няколко пъти, след което си затворете Писанията 
и използвайте първата буква от всяка дума в този 
стих, посочена по- долу, за да се опитате да го реци-
тирате на себе си или на някой близък. Повторете 
това упражнение докато чувствате, че може да се 
справите добре.

З ч с с с п; и в н с и д, к с н н ч; и т с с д и с и в ж ч В 
Х н в ч, и д и п и с, с п и в н д; з т и в ч д б о к н.

 5. Използвайки само първата буква на всяка дума 
във 2 Нефи 2:27 по- горе, напишете този откъс за овла-

дяване на Писанията в дневника си за изучаване на Писания-
та. Без да поглеждате!

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах 2 Нефи 2 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 5: ДЕН 4

2 Нефи 3
Въведение
Във 2 Нефи 3, Лехий дава съвет и благословия на 
най- малкия си син, Иосиф. Правейки това, Лехий 
цитира пророчеството на Иосиф от Египет относно 
ролята на избрания гледач Джозеф Смит- младши 
при появата на Книгата на Мормон. В този урок 
ще имате възможността да се сдобиете с по- голяма 
признателност към пророка Джозеф Смит и с по- 
силно свидетелство за неговата божествено назна-
чена роля във Възстановяването на Евангелието.

2 Нефи 3:1–25
Лехий разказва за пророчеството на Иосиф от Египет за 
пророка Джозеф Смит
Лехий продължава последния си съвет към своето 
семейство, като учи сина си Иосиф за тримата мъже, 
които също са носели името Иосиф. Начертайте 
линия от справката във 2 Нефи 3 до Джозеф или ос-
таналите с това име, за които научавате от този стих.

1

Иосиф 
от 

Египет

2

Иосиф, 
синът на 
Лехий

3

Джозеф 
Смит- 
старши

4

Джозеф 
Смит- 

младши

2 Нефи 3:3 2 Нефи 3:4 2 Нефи 3:14 2 Нефи 3:15
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Джозеф Смит, добавяйте я към списъка в дневника 
си за изучаване на Писанията.

Когато Писанията говорят за „плода на слабини-
те на (някого)”, това се отнася до потомците на 
дадения човек. Иосиф от Египет пророкува, че 
пророкът Джозеф Смит, който е един от неговите 
потомци, ще извади наяве Книгата на Мормон в 
последните дни.

Във 2 Нефи 3:12, изразът „плодът на слабините 
ти (потомците на Иосиф от Египет) ще пише” се 
отнася до записания духовен летопис—Книгата на 
Мормон—направен от потомците на Иосиф (вж. 
2 Нефи 3:4). Пророкувано е, че Книгата на Мормон 
ще „израсн(е) в едно” с Библията, свещен летопис, 
написан от „плодът на слабините на Юда”. Изуче-
те 2 Нефи 3:12 и открийте изрази, които описват 
влиянието, което Книгата на Мормон и Библията 
ще имат върху света, докато израстват в едно.

Иосиф от Египет също пророкува, че пророкът 
Джозеф Смит ще заеме важна роля в плана на Не-
бесния Отец, за да „доведе народа (Му) до спасе-
ние” (2 Нефи 3:15).

 2. Отговорете на следните въпроси в дневника си за 
изучаване на Писанията, което ще ви помага да про-

дължавате да увеличавате признателността си към ролята на 
Джозеф Смит в плана на спасение на Небесния Отец:

Този урок ще е съсредоточен върху пророчество-
то на Иосиф от Египет относно пророка Джозеф 
Смит—дадено 3 000 години преди раждането на 
Джозеф Смит!

 1. Започнете списък в дневника си за изучаване на 
Писанията на случки и учения, които ви идват на ум, 

докато размишлявате за пророка Джозеф Смит и неговата 
роля във Възстановяването на Евангелието. Ще добавяте към 
този списък, като откривате още информация в урока, така 
че си оставете допълнително място.

Прочетете 2 Нефи 3:6–
8 и определете думите 
и изразите, използвани 
от Иосиф от Египет, за 
да опише Джозеф Смит 
и делото, което щял да 
осъществи. Добавете 
думите и изразите, ко-
ито смятате за важни, 
към списъка си за про-
рока в дневника за из-
учаване на Писанията. 
В тези стихове Иосиф 
от Египет свидетелства, 
че Господ издига 
пророка Джозеф 
Смит, за да помогне 
в осъществяването 
на Възстановяването 

на Евангелието. Като продължавате да изучавате 
2 Нефи 3, търсете допълнителни истини относ-
но пророка Джозеф Смит, които могат да усилят 
свидетелството ви за божествената му мисия и ги 
добавете към вашия списък.

За да можете да разберете по- добре пророчество-
то на Иосиф от Египет, обърнете внимание колко 
често думата гледач се появява във 2 Нефи 3:6–7, 11 
и 14. Може да отбележите отстрани до един от тези 
стихове, че гледач е човек, който знае за отминали 
неща, текущи и бъдещи (вж. Мосия 8:13–17).

Във 2 Нефи 3:7, Иосиф от Египет казва, че Господ 
му е казал, че Джозеф Смит ще „извърши дело … 
което ще бъде от голяма стойност” за неговите 
потомци. Прегледайте 2 Нефи 3:11–15, 19–21, като 
потърсите какво дело „от голяма стойност” Господ 
ще извърши чрез пророка Джозеф. Помощните 
средства за изучаване, които са достъпни за вас 
(обобщения на главите, бележки под линията, 
Ръководство към Писанията и други), могат да ви 
помагат в разбирането на много от подробностите, 
за които говори Иосиф от Египет. Когато намирате 
нова информация относно ролята на пророка 

Списъците могат да ви 
помагат да организирате 
наученото от Писанията и 
пророците, така че да мо-
жете да си го спомняте и да 
сте подготвени да споделяте 
знанията си с околните. 
При съставянето на списък, 
поставете ясно заглавие и 
включете достатъчна ин-
формация, така че да може 
да си спомните целта на 
списъка, когато се върнете 
към него по- късно.

Съставяне на списък
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 а. Кои са някои от примерите за завети, власт или обреди, 
възстановени чрез пророка Джозеф Смит, които помагат в 
довеждането на хора към спасение?
 б. Какво значение са оказали тези благословии във вашия 
живот?

Търсете думи или изрази, които описват пророка 
Джозеф Смит във 2 Нефи 3:24 и ги добавяйте към 
списъка в дневника си изучаване на Писанията. До-
като четете следния цитат от президент Гордън Б. 
Хинкли, добавете към списъка си допълнителните 
учения на пророка Джозеф Смит, които потвър-
ждават, че той е бил „инструмент в Божиите ръце”.

„Позволете ми да изброя няколко от многобройните 
учения и практики, които ни разграничават от всич-
ки останали църкви, и всички те са получени чрез 
откровение от младия пророк (Джозеф Смит). …

Първото от тези, разбира се, е появата на Бог и Не-
говият възлюбен Син, възкръсналият Господ Исус 
Христос. …

Това знание за Божеството, скрито от света в 
продължение на векове, е първото и велико нещо, 
което Бог открива на Своя избран служител. …

Книгата на Мормон излиза наяве чрез дара и сила-
та Божия. …

Друг (принос на пророка Джозеф Смит) е възста-
новеното свещеничество. …

Друго велико и необикновено откровение, дадено на 
пророка, е планът за вечен живот на семейството. …

Невинността на малките деца е друго откровение, 
което Бог дава посредством пророка Джозеф. …

… Великото учение за спасение на мъртвите е уни-
кално за тази Църква. …

Открива се и вечното естество на човека. …

… Има още едно, което трябва да спомена. Това е 
принципът за съвременното откровение. …

… По време на кратките 38 и половина години 
от живота си, чрез него (пророкът Джозеф Смит) 
се осъществяват несравнимо изливане на знание, 
дарове и учения” („Великите неща, които Бог е 
разкрил”,Лиахона, май 2005 г., стр. 80–83).

След мъченичеството на пророка Джозеф Смит, 
президент Джон Тейлър написва стиховете, които 
стават Учение и Завети 135. Прочетете Учение и 
Завети 135:3 и размишлявайте върху нещата, които 
сте научили в този урок относно ролята на Джозеф 
Смит в плана на Небесния Отец за Възстановяване-
то на Евангелието.

 3. Запишете отговор на един от следните въпроси 
във вашия дневник за изучаване Писанията:

 а. Какво сте научили или почувствали днес, докато изуча-
вахте 2 Нефи 3, което да е укрепило вашето свидетелство за 
Пророка Джозеф Смит?
 б. Какво е направил, преподал или възстановил Джозеф Смит, 
което според вас е “от голяма стойност” (2 Нефи 3:7) за вас?

Чрез молитва търсете начини, по които да споде-
ляте вашето свидетелство за пророка Джозеф Смит 
с приятелите и роднините си, за да им помагате 
да разпознават многото неща от голяма стойност, 
които са били възстановени чрез него.
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 4. В долната част на вашия дневник към Писанията 
със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах 2 Нефи 3 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 6: ДЕН 1

2 Нефи 4–5
Въведение
Във 2 Нефи 4 ще прочетете как Лехий призовава за-
едно своето потомство, за да им даде един последен 
съвет и благословия преди да умре. След смъртта 
на Лехий, Ламан и Лемуил се разгневяват на Нефи 
затова че им проповядва „увещанията Господни” 
(вж. 2 Нефи 4:13–14). Обезпокоен от отношението и 
действията на своите братя, както и от собствените 
си слабости и грехове, Нефи записва своите чувства 
по много изразителен и поетичен начин (вж. 2 Не-
фи 4:15–35). Както е записано във 2 Нефи 5, Господ 
предупреждава Нефи и неговите поддръжници да 
избягат от Ламан, Лемуил и от синовете на Исма-
ил. Следвайки тяхната раздяла, нефитите живеят в 
праведност и щастие, докато онези, които остават 
с Ламан и Лемуил се отделят духовно от Господ. 
Отдадеността на Нефи към Господ му дава сили да 
преодолява греха и обезсърчението. Нефи в послед-
ствие записва как той и народът му „заживя(ват) 
щастливо” (2 Нефи 5:27).

2 Нефи 4:3–11
Лехий съветва и благославя своето семейство
Спомнете си за време, когато сте получили на-
пътствие или съвет от вашите майка, баща или 
ръководители. Последвахте ли съвета им? Защо 
последвахте (или не) техния съвет? Съжалявате ли? 
Във 2 Нефи 4:1–11, Нефи записва последния съвет 
и благословия на Лехий към неговото семейство. 
Прочетете 2 Нефи 4:4–5 и открийте съвета, който 
Лехий дава на своите деца, който може да бъде при-
ложим и за вас. Давали ли са ви вашите родители, 
близки или ръководители подобен съвет?

 1. Направете списък в дневника си за изучаване на 
Писанията на някои от благословиите, които сте полу-

чили в живота си, когато сте се вслушвали в съвета на хората, 
които ги е грижа за вас. Какви благословии сте получавали, 
когато сте спазвали заповедите на Господ?

2 Нефи 4:12–35
Нефи изразява упованието си в Господ и осъзнава 
своите слабости
Във 2 Нефи 4:12–35, Нефи записва „нещата на (сво-
ята) душа” (2 Нефи 4:15). Прочетете 2 Нефи 4:15–16 
и открийте нещата, на които се наслаждава Нефи.

Помислете си за полезните неща, които ви носят 
голяма радост. Довършете следния израз, с различ-
ни отговори: Душата ми се наслаждава на   
 .

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та, какво означава, според вас, да се наслаждаваме на 

Господните неща.

Нефи споменава, че неговото „(сърце) потъва в 
размисъл” (2 Нефи 4:15) относно Писанията. Да 
потъваме в размисъл означава не само да размиш-
ляваме и мислим обстойно за Писанията, но също и 
да отваряме сърцата си за откровение и разбиране.

Нефи преживява моменти на велика радост през 
живота си, но въпреки това се сблъсква и с много 
трудни моменти. Върнете се отново към 2 Нефи 
4:12–13, за да откриете някои от трудните предиз-
викателства, с които се сблъсква Нефи по време на 
своя живот.

Прочетете 2 Нефи 4:17–18 и открийте какво друго 
е накарало Нефи да скърби. Докато четете, имай-
те предвид следните определения: Окаян означава 
злочест и нещастен. Плът отнася се до слабостта в 
нашето смъртно състояние. Обсажда означава да зао-
бикалям или притискам от всички страни, да безпо-
коя или да тормозя. Въпреки че Нефи изпитва тъга за 
греховете си, това не трябва да се разбира погрешно, 
че е бил виновен за някакви сериозни грехове.
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Помислете си за момент от вашия живот, в който сте 
могли да разберете как се е чувствал Нефи (като 

например загубата ви 
на обичан човек; когато 
други хора са ви били 
ядосани за това, че 
следвате Господ; сблъс-
квали сте се с трудности 
и разочарование; или 
пък сте чувствали тъга 
поради греховете си, 
слабостите си и изкуше-
нията). Прочетете 
2 Нефи 4:19 и открийте 
изразите, които показ-
ват надеждата на Нефи, 
въпреки тъгата му. 
Какво според вас има 
предвид Нефи, когато 
казва: „аз знам на кого 
съм се доверил”? Как 

можете и вие да имате по- голямо доверие в Бог?

Докато продължавате да изучавате, търсете дока-
зателства за следния принцип Евангелието: Бог 
подкрепя онези, които Му се доверяват.

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, от-
говорете на въпросите в следната таблица:

Препратки 
в Светите 
писания

Как тези стихове 
са приложими за 
Нефи

Как тези стихове 
са приложими 
за вас

2 Нефи 
4:20–25

 а. Как Господ е 
благославял 
Нефи в минало-
то за това, че Му 
се е доверявал?

 б. Как Господ е 
благославял вас, 
когато сте Му се 
доверявали?

2 Нефи 
4:26–30

 в. Как това да 
си спомня за 
благословиите, е 
оказало влияние 
на желанието на 
Нефи да бъде 
праведен?

 г. Как благослови-
ите от Господ са 
ви помагали да 
имате желание 
да бъдете пра-
ведни?

2 Нефи 
4:31–33

 д. За какво се моли 
Нефи?

 е. Как можете вие 
да прилагате 
тези стихове в 
молитвите си?

Прочетете 2 Нефи 4:34–35 и отбележете изразите, 
които показват упованието на Нефи в Господ.

Има голяма стойност в 
размишляването върху 
значението на думи и из-
рази от Писанията. Когато 
размишлявате, след което 
изказвате със свои думи 
какво мислите за значени-
ето на определен израз от 
Писанията, това може да 
ви помогне да се сдобиете 
с по- голямо разбиране за 
определената истина.

Размишлявайте 
върху думи и изрази 
от Писанията

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та какво сте научили от изучаването на 2 Нефи 4:17–

35 и начините, по които бихте искали да увеличавате 
доверието си в Господ.

2 Нефи 5:1–8
Господ разделя нефитите от ламанитите
Докато изучавате 2 Нефи 5, помислете си за трудни 
проблеми или решения, с които се сблъсквате или 
сте се сблъсквали. В тази глава Нефи обяснява, че 
неговите братя „се опитаха да отнемат живота 
(му)” (2 Нефи 5:2). Обърнете внимание във 2 Нефи 
5:1 какво прави Нефи, за да намери разрешение 
на проблема. След което отбележете в Писанията 
си какво прави Господ, за да помогне на Нефи във 
2 Нефи 5:5.

В резултат на това предупреждение, Нефи и „всич-
ки … онези, които вярваха в предупрежденията и 
откровенията Божии” (2 Нефи 5:6) напускат земята 
на тяхното първо наследство. Те пътуват „в продъл-
жение на много дни” (2 Нефи 5:7) и се установяват 
в място, което наричат Нефи. Това преживяване 
показва, че безопасността произтича от спазва-
нето на Божиите откровения.

Прочетете следното свидетелство на старейшина 
Пол В. Джонсън от Седемдесетте: „Не е изненадващо, 
че пред лицето на огромното зло и изкушения Гос-
под не ни оставя сами да търсим пътя си. В действи-
телност, има предостатъчно напътствия за всеки от 
нас, ако се вслушваме. Получили сте дара на Светия 
Дух да ви напътства и вдъхновява. Имате Писанията, 
родителите, ръководителите в Църквата и учителите. 
Имате и словата на пророците, гледачите и открови-
телите, които живеят в наши дни. Има толкова много 
напътствия и насоки на разположение, че няма да 
направите сериозни грешки в живота си, освен ако 
съзнателно не игнорирате напътствията, които 
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получавате” („Благословиите от общата конферен-
ция”, Лиахона, ноем. 2005 г., стр. 51).

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те предупреждение, което сте получили от Господ, Не-

говите пророци или други църковни ръководители. Какво 
правите, за да се вслушвате в това предупреждение? Как по-
слушанието на това предупреждение ви е помогнало във ва-
шия живот и как ще ви помага за в бъдеще?

2 Нефи 5:9–18, 26–27
Нефитите заживяват щастливо
След разказ за обстоятелствата, които водят до раз-
делението на семейството на Лехий, Нефи описва 
какъв е животът сред „народът на Нефи” (2 Нефи 
5:9). Прочетете 2 Нефи 5:27 и отбележете израза, 
който показва как живеят нефитите. Какво според 
вас означава „ние заживяхме щастливо”?

 6. Внимателно прочетете 2 Нефи 5:10–18, 26 и отбе-
лежете в Писанията си какво са имали нефитите или 

какво са правили, което е допринесло за тяхното щастие. Из-
берете едно от тези неща и напишете в дневника си за изуча-
ване на Писанията как това действие или отношение е 
допринесло за вашето щастие. Например, ако сте избрали 
факта, че нефитите са построили храм (вж. 2 Нефи 5:16,) 
бихте могли да напишете как храмът е донесъл щастие на 
вас и вашето семейство.

Действията и отношенията, които сте определи-
ли, са част от живота според Евангелието на Исус 
Христос. Може да напишете следния принцип в Пи-
санията си до стих 2 Нефи 5:27: Когато Евангелие-
то на Исус Христос се превръща в нашия начин 
на живот, щастието ни се увеличава. Така се 
случва с нефитите дори и по време на големи труд-
ности. Направете оценка на живота си и решете 
какво следва да правите, за да живеете по- пълно по 
начин, който носи щастие. Запишете го в личния 
си дневник или във вашите Писания. Принципите, 
които изучавате днес, водят до щастие.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 4–5 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 6: ДЕН 2

2 Нефи 6–8
Въведение
Летописът на Нефи относно първата част от про-
поведта, дадена от неговия по- малък брат Яков, 
намираща се във 2 Нефи 6–8. (Втората част от про-
поведта на Яков се намира във 2 Нефи 9–10.) Яков 
пророкува, че след като Лехий напуска Ерусалим, 
юдеите биват пленени и разпръснати поради тях-
ното нечестие. Обаче, Господ отново ще ги събере 
милостиво в Ерусалим. Яков също пророкува, че 
юдеите ще бъдат разпръснати за втори път, след ка-
то отхвърлят Спасителя по време на Неговато зем-
но служение; и отново Господ ще покаже милост и 
ще ги събере в последните дни, след като те получат 
знание за Спасителя. В допълнение, Яков цитира 
пророчествата на Исаия, показващи верността на 
Спасителя към Неговия заветен народ, Неговата 
милост и величието на Неговите обещания към 
имащите вяра.

2 Нефи 6
Яков пророкува за разпръскването и събирането  
на Израил
Как бихте постъпили ако хора, които обичате, се 
държат лошо с вас? Как бихте се чувствали, ако те 
ви показваха със своите дела и отношение, че вече 
не държат на вашите взаимоотношения с тях? Раз-
мишлявайте върху това дали сте се държали по този 
начин спрямо Господ. Във 2 Нефи 6–8, Яков учи как 
отговаря Господ на хората, които с отношението си 
и действията си са се отвърнали от Него.

Прочетете 2 Нефи 6:3–5; 9:1, 3 и открийте причи-
ните, поради които Яков изнася тази проповед.

Докато изучавате днес, опитайте се да откриете как 
ученията на Яков могат да ви помагат да „се научи-
те да познавате и славите името на Бога си”(2 Нефи 
6:4,) по- добре да разбирате заветите, които сте 
сключили с Господ (вж. 2 Нефи 9:1) и как могат 
да ви дадат причина да „се радвате и да вдигнете 
главите си навеки” (2 Нефи 9:3).

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Яков започва проповедта си с пророкуване за това, което 
се случва с юдеите, след като Лехий напуска Ерусалим, и 
след като те отричат Господ. Как описва той случилото се във 
2 Нефи 6:8?
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б. Лехий, Еремия и други 
пророци пророкуват относ-
но това разрушение. Когато 
вавилонците превземат 
юдеите около 587 годи-
ни пр. Хр., много биват из-
бити, а други са взети в 
плен във Вавилон. Юдеите в 
последствие смекчават сър-
цата си към Господ. Според 
първото изречение от 2 Не-
фи 6:9, какво пророкува 
Яков, че ще се случи с тях?
в. Яков пророкува, че Спа-
сителят ще прекара земния 
Си живот измежду юдеите, 
след като те се завърнат от 
пленничество. Според 2 Не-
фи 6:9–10, как ще се дър-
жат юдеите и какво ще 
изпитват към Спасителя?
г. Според 2 Нефи 6:10–11 
какво ще стане с юдеите, 
които отхвърлят Спасителя?

Прочетете 2 Нефи 
6:11, 14 и открийте 
изрази, описващи какво 

изпитва Господ към Израилевия дом, дори когато 
Го отричат. Бихте могли да оградите изразите 
„милостив към тях” и „те ще бъдат отново събра-
ни” в Писанията си.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво означава да „(се) събере” някой или нещо?
 б. Как желанието на Господ да събере Израил за втори път 
показва Неговата милост?

В същите тези стихове, Яков учи какво трябва да 
направят юдеите, за да се сдобият с тези благосло-
вии от Господ. Прочетете 2 Нефи 6:11, 14 отново 
и открийте изразите „когато стигнат” и „те ще 
повярват” във всеки от стиховете. Отбележете ду-
мите, които завършват израза. Според тези стихове, 
как Израил ще заслужи милостта Господна? Тези 
стихове учат принципа: Господ е милостив към 
хората, които се завръщат при Него.

 3. Размишлявайе върху начините, по които сте свиде-
телствали за милостта на Господ и желанието Му да 

прощава на хората, които се завръщат при Него. В дневника 
си за изучаване на Писанията запишете: Аз знам, че Господ е 
милостив, защото … След което, довършете твърдението със 
собствение си мисли и чувства. Бихте могли, ако желаете да 

От значение е да се обръща 
специално внимание на 
стиховете или изразите, по-
казващи защо говорителят 
или писателят в Писанията 
учи определено нещо. На-
пример, изрази като „И аз 
ви говоря … че да можете 
да се научите да познавате 
и славите името на Бога си” 
(2 Нефи 6:4; курсив доба-
вен) и „за да знаете относно 
заветите Господни, които 
Той е сключил с целия дом 
Израилев” (2 Нефи 9:1; кур-
сив добавен) ни помагат да 
разбираме намерението на 
Яков. Подобни изрази могат 
да ви помагат да разбирате 
по- добре и да се съсредото-
чавате върху главните идеи 
и принципи в Писанията.

Открийте намере-
нието на автора

повторите това упражнение, като си мислите за различни на-
чини, по които Господ е показвал, че е милостив.

Във 2 Нефи 6 има голямо обещание на надежда за 
Израил—то включва всички нас. Прочетете 2 Нефи 
6:17–18 и довършете следните обещания, направени 
от Спасителя:

„Могъщият Бог ще - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” 
(2 Нефи 6:17).

„И всяка плът ще узнае, че - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - ” 
(2 Нефи 6:18).

2 Нефи 7–8
Яков цитира пророчеството на Исаия за верността 
на Спасителя към заветния народ и за Неговата 
способност да ни изкупи
Както е записано във 2 Нефи 7–8, Яков цитира про-
рочествата на Исаия относно желанието на Господ 
и способността Му да изкупи Израил от страда-
нията, причинени от техните грехове. Прочетете 
2 Нефи 7:1–2 и открийте въпросите, които задава 
Господ на Израил, показващи че Той все още ги 
обича и желае да ги изкупи.

Може да ви е полезно да знаете, че Господ използва 
символичен език, свързан с развода, робството и 
обществените обичаи, познати на хората по това 
време, за да ги учи по много въздействащ и запом-
нящ се начин. Изразите „да те махна”, „сметката 
от развода на твоята майка” и „продадох те” се 
отнасят за идеята за прекратяването или обезсми-
слянето на един завет. Въпросите могат да бъдат за-
дадени и по следния начин: „Отказах ли се от теб? 
Изоставил ли съм заветът, който сключих с теб?” 
Отговорът на тези въпроси е „Не”. Господ никога 
няма да се откаже от нас или да забрави заветите, 
които Той е сключил. Неговите въпроси са начин, 
по който да наблегне на това, че Той никога няма да 
наруши завета си с Израил.

В края на 2 Нефи 7:1, подчертайте обяснението от 
Господ на това защо Израил е бил отделен от Бог и 
е страдал в пленничество.

 4. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо е важно да разбираме, че нашите мисли, решения и 
действия могат да ни отделят от Бог?
 б. Защо е важно за вас да знаете, че Господ никога не ни за-
бравя или се отрича от нас, дори и когато ние можем да Го 
забравяме или да се отричаме от Него?

Във 2 Нефи 7:2 Господ пита Израил един същест-
вен въпрос, който се отнася за всеки един от нас. 
Открийте и отбележете въпроса.
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Какво мислите има предвид Господ, когато пита: 
„скъсила ли се е изобщо ръката Ми, та да не може 
да изкупва повече?” За да ви стане по- ясно това, 
представете си, че протягате ръка, опитвайки се 
да помогнете на някой в нужда. Ако се протегне-
те малко повече, какво означава, че се опитвате 
да направите за този нуждаещ се човек? Ако ли 
пък отдръпнете ръката си, какво ще означава това 
относно желанието ви да помогнете на човека? 
Имайки това на ум, друг начин, по който може да 
се зададе наново Господния въпрос към Израил, е: 
„Дръпвам ли си ръката, отказвам ли да те изкупя?”

Изразът „нямам ли сила да избавям?” кани Изра-
ил да размишлява върху вярата си, че Господ има 
силата да ги избави от страданията, причинени от 
греховете им.

В останалата част на 2 Нефи 7–8, Исаия дава някол-
ко примера за желанието и силата на Спасителя да 
изкупи Своя заветен народ.

Прочетете 2 Нефи 7:5–7 и потърсете изразите в 
това пророчество, които говорят какво ще направи 
и преживее Месията като част от Неговата едини-
телна жертва да ни изкупи. Във 2 Нефи 7:6, бележка 
под линията a, има препратки, които обясняват и 
показват изпълнението на това пророчество. Мо-
жете да си отбележите Матея 27:26 в бележката под 
линията; след което да прочетете Матея 27:26–31, 
търсейки начините, по които пророчеството на 
Исаия е било изпълнено.

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какво ни показва 2 Нефи 

7:2, 5–7 относно желанието и готовността на Спасителя да 
ни изкупи?

За да си помогнете в откриването на допълнител-
ни доказателства за Господната милост и сила в 
пророчеството на Исаия, представете си, че са ви 
помолили да дадете реч в църквата относно следния 
принцип: Спасителят желае да изкупи Своя 
заветен народ и има цялата необходима сила 
да направи това. За да се подготвите за речта 
си, прочетете 2 Нефи 8:3, 11–13, 16, 22 и изберете 
изразите, които смятате, че съдържат уверението за 
желанието и силата на Господ да ни изкупи.

 6. Напишете бърз план на речта си в дневника си за 
изучаване на Писанията, като:

 а. Изброите два или три израза, които привличат вниманието 
ви и обясните как всеки израз е пример за желанието на Спа-
сителя да ни изкупи или на Неговата сила да направи това.
 б. Изберете един от тези изрази и обяснете как сте изпитали 
или бихте искали да изпитате тази благословия в живота си.

Като приключвате този урок, не забравяйте, че 
Яков проповядва истините, които изучавате днес, 
за „да можете да се научите да познавате и славите 
името на Бога си” (2 Нефи 6:4), „за да знаете относ-
но заветите Господни” (2 Нефи 9:1) и „за да може да 
се радвате и да вдигнете главите си навеки” (2 Не-
фи 9:3). Намерете възможност днес да споделите 
признателността си към Господ и Неговата любов 
към вас с някого.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 6–8 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 6: ДЕН 3

2 Нефи 9
Въведение
Изучаването ви на проповедта на Яков, което 
започна във 2 Нефи 6–8, продължава във 2 Не-
фи 9. Във 2 Нефи 6–8 изучавахте ученията на Яков 
относно милостта на Спасителя и Неговата сила 
да изкупи дома Израилев от неговото изгубено 
и разпръснато състояние. В глава 9 ще изучавате 
свидетелството на Яков за силата на Единението на 
Спасителя да ни избавя от последиците на Падени-
ето, включващи както физическата, така и духовна-
та смърт, както и последствията от нашите грехове. 
Президент Джозеф Фийлдинг Смит учи, че 2 Нефи 
9 е „едно от най- поучителните изказвания, които 
някога са правени относно Единението. … Тази 
глава трябва да бъде внимателно четена от всеки 
човек, който търси спасение” (Answers to Gospel 
Questions, съст. Джозеф Фийлдинг Смит- младши, 
5 тома, 1957 г.–1966 г., 4:57).

2 Нефи 9:1–9
Яков учи, че Падението е довело до физическата и 
духовна смърт на цялото човечество
Какво ви идва на ум, когато си мислите за думата 
чудовище?

Думата чудовище обикновено се отнася за нещо, 
което е страшно и способно да причини голяма 
вреда. Въпреки че много хора си представят само 
измислени същества, когато си мислят за чудовище, 
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помислете си за нещо, което в действителност 
е способно да ви причини дълготрайна вреда и 
поради тази причина, е наистина страшно. Яков 
използва образа на чудовище, за да символизира 
едно страшно състояние, с което ние всички се 
сблъскваме в смъртността. Прочетете 2 Нефи 9:10 
и открийте двете характеристики на чудовището, 
което описва Яков. След което попълнете празното 
място в таблицата по- долу.

Ужасно чудовище

С- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - П- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

„с- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  на 
т- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

„с- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  на 
д- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”

Важно е да разберете, че когато Яков учи за 
„смъртта на духа” той няма предвид, че духовете 
ни буквално ще умрат, а по- скоро, че ние биваме 
духовно отделени или изолирани от присъствието 
Божие (вж. 2 Нефи 9:6). Това отделяне често е опи-
сано в Писанията като духовна смърт. Ако желаете, 
можете да запишете израза отделени от присъстви-
ето Божие в края на Писанията си непосредствено 
до израза „смъртта на духа” във 2 Нефи 9:10.

Прочетете 2 Нефи 9:6 и обърнете внимание, че 
Яков започва, говорейки за смъртта на тялото и 
свършва, обсъждайки нашето отделяне от присъст-
вието на Бог. Изучете този стих внимателно. Кое 
събитие предизвиква физическа и духовна смърт за 
цялото човечество?   
 

Прочетете 2 Нефи 9:7–9 и открийте какво учи 
Яков, че ще се случи с телата и духовете ни, ако 
няма Единение, и физическата и духовната смърт 
продължаваха вечно. Преди да прочетете, ще ви е 
от полза да знаете значението на следните терми-
ни, които Яков използва в стих 7: Изразът „първото 
възмездие, което сполетя човека” (2 Нефи 9:7) се 
отнася за последствията от Падението на Адам и 
Ева. Терминът тление се отнася за смъртното тяло, 
защото то е несъвършено и в последствие ще умре. 
Изразът нетление се отнася за възкресеното тяло, 
което ще живее вечно.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, изброй-
те няколко израза, които сте открили във 2 Нефи 9:7–

9, описващи какво ще се случи с нашите тела и духове, ако го 
нямаше Единението.

Прочетете следното изказване на старейшина 
Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте 
апостоли, за да поясните каква би била съдбата 

ни без Единението на Исус Христос: „Ако нашето 
отделяне от Бог и нашата физическа смърт бя-
ха постоянни, моралната свобода на избор не би 
означавала нищо. Да, щяхме да имаме свободата 
да избираме, но какъв би бил смисълът? Крайният 
резултат щеше да бъде един и същ, независимо от 
нашите действия: смърт без надежда за възкресение 
и радост в небесата. Колкото и добри или лоши да 
изберем да бъдем, всички щяхме да станем “ангели 
на един дявол” („Moral Agency”, Ensign, юни 2009 
г., стр. 50).

 2. Напишете едно изречение в дневника си за изуча-
ване на Писанията, като обясните с ваши думи какво 

смятате, че има предвид старейшина Кристоферсън относно 
нашето паднало състояние. Добавете кратко обяснение защо 
според вас Яков сравнява физическата смърт и отделянето 
ни от Бог с едно „ужасно чудовище”.

2 Нефи 9:10–27
Яков учи как страданието на Спасителя ни избавя от 
последиците на Падението и последствията на греха.
Бог не ни е оставил да страдаме цялостните после-
дици на „това ужасно чудовище, смъртта и пъкъ-
лът”. Прочетете 2 Нефи 9:10 и отбележете какво 
Бог е приготвил за нас.

Прочетете следната аналогия от президент Джо-
зеф Фийлдинг Смит, която показва нуждата ни от 
Спасител:

„Става така, че един мъж върви по пътя и пада в 
яма, толкова дълбока и тъмна, че не може да се 
изкачи на повърхността и да си върне свободата. 
Как може да се спаси от тази неволя? Със собствени 
усилия това не може да стане, защото в ямата няма 
средства за това. Той вика за помощ и една добро-
намерена душа, която чува зова му, бързо идва на 
помощ, като спуска стълба, давайки му средството, 
чрез което да се изкатери отново на повърхността.

Точно в такова положение се оказват Адам и негово-
то потомство, когато той вкусва от забранения плод. 
Тъй като всички заедно са в ямата, никой не може да 
достигне повърхността, за да помогне на останалите. 
Ямата представлява изгонването от присъствието на 
Господ и телесната смърт, разлагането на тялото. И 
тъй като всички са подвластни на смъртта, никой не 
може да предостави начин за избавление.

Тогава, в Своята безкрайна милост, Отец чува 
воплите на Своите деца и изпраща Своя Единоро-
ден Син, Който не е подвластен нито на смъртта, 
нито на греха, за да предостави начин за избавле-
ние. Той прави това чрез Своето безпределно Еди-
нение и вечното Евангелие” (Doctrines of Salvation, 
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изд. Брус Р. Макконки, 3 тома, 1954 г.–1956 г., 
1:126–27).

По-голямата част от посланието на Яков в глава 9 се 
съсредоточава върху пътя, подготвен за нас от Господ, 
за да избягаме от хватката на физическата и духовна 
смърт, и ни уверява, че можем да бъдем избавени.

 3. Изучете 2 Нефи 9:5, 19–21 и отговорете на следните 
въпроси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Според 2 Нефи 9:5, 21, през какво е преминал Спасите-
лят, за да бъдем избавени от смъртта и пъкъла?
 б. За кого е страдал Спасителят, според 2 Нефи 9:21?

Помислете си колко хора „принадлежат към семей-
ството на Адам” (2 Нефи 9:21). Това включва всички 
онези, които са живели, живеят и ще живеят на зе-
мята—включително и вие. Ако желаете, можете да 
напишете името си до 2 Нефи 9:21, за да си спомня-
те жертвата на Спасителя, която е направил за вас.
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Яков учи, че страдани-
ето на Спасителя ще ни 
помогне да избегнем 
ужасното чудовище—
физическата смърт и 
нашето отделяне от 
Божието присъствие 
завинаги. Прочетете 
2 Нефи 9:22 и открий-
те израза, чрез който 
се твърди, че ние ще 
можем да преодолеем 
физическата смърт и 
израза, показващ че ще 
можем да се завърнем 
отново в Божието при-

съствие. Запишете как разбирате следните изрече-
ния по- долу:

В резултат на Падението, телата ни ще умрат, но 
поради страданието на Христос, нашите тела ще   
 .

В резултат на Падението, ние сме отделени от 
Божието присъствие, но поради страданието на 
Христос, всички ще можем да застанем   
 .

От това, което преподава Яков, ни става ясно след-
ното учение: Чрез Единението, Исус Христос 
спасява цялото човечество от физическата и 
духовна смърт, сполетели го след Падението.

В допълнение на това послание на надежда, Яков 
учи че страданието на Спасителя може също да ни 
избави и от духовната смърт, причинена от наши-
те грехове. Прочетете 2 Нефи 9:27 и открийте как 
Яков описва състоянието на онези, които пре-
грешават или извършват грях. Прочетете 2 Нефи 

Поставянето на вашето име 
в даден стих помага да 
направите изучаването на 
Писанията по- лично. След 
прочитането на определен 
стих, който мислите че се 
отнася за вас, вмъкнете 
името си, като това ще ви 
помогне да приложите по-
сланието в живота си.

Вмъквайте вашето 
име в Писанията

9:15–16 и отбележете духовното мъчение или мъка, 
които ни спохождат заради нашите грехове, ако не 
се покайваме.

В допълнение на тази мъка, обърнете внимание 
на израза „и те ще отидат” във 2 Нефи 9:16. Благо-
дарение на Единението, цялото човечество ще се 
завърне в Божието присъствие, за да бъдат съдени. 
Обаче, ако не сме се покаяли от греховете си, ние 
отново ще бъдем отделени от Божието присъствие. 
Макар избавлението от Падението да е дар за цяло-
то човечество, нашето избавление от последствията 
на нашите грехове зависи от нашите желания и 
действия. Прочетете 2 Нефи 9:21, 23–24. Благода-
рение на Единението, какво можем да направим, 
за да се избавим от вечните последствия на нашите 
грехове?

След като прочетете думите на Яков, довършете 
следния принцип: Чрез Единението на Исус 
Христос ние можем да преодолеем последстви-
ята от нашите грехове, ако  
 .

Отделете време да обмислите какво можем да 
направим, за да чувстваме в пълнота пречистващата 
сила на Единението на Спасителя. Има ли неща, 
за които Господ би желал да се покаете? Размиш-
лявайте върху начините, по които можете да се 
покаете от тези неща. Как по- добре бихте могли да 
се вслушвате в Неговия глас?

 4. Напишете кратък абзац в дневника си за изучава-
не на Писанията за това как се чувствате относно еди-

нителната жертва на Спасителя за вас.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 9 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 6: ДЕН 4

2 Нефи 9–10
Въведение
В предишния урок изучавахте свидетелството на 
Яков за това какво може да направи за нас Исус 
Христос чрез Своето Единение. В този урок ще 
завършите изучаването си на 2 Нефи 9 и първия 
ден от проповедта на Яков и ще научите какво 
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трябва да правим, за да получаваме благословиите 
от Единението. Яков предупреждава за вземането 
на решения, които водят до отделяне от Бог, и кани 
всички да дойдат при Христос и да бъдат спасени. 
Ще прочетете също 2 Нефи 10 и ще учите нещата, 
които Яков казва на хората на следващия ден. Яков 
отново учи, че макар Израил да бъде разпръснат 
заради грях, Господ ще си спомни заветите Си с 
него и ще го събере, когато хората се покаят и се 
върнат при Него. Яков казва, че „няма друг народ 
на земята, който би разпънал своя Бог” (2 Нефи 
10:3). Той предсказва, че Америка ще бъда земя на 
свобода, подсилена срещу всички други народи и 
без царе по нея. Яков свидетелства, че човек трябва 
да се подчинява на Божията воля и да си спомня, че 
само чрез Божията милост може да бъде спасен.

2 Нефи 9:28–54
Яков предупреждава за действия и отношения, които ни 
отделят от Господ и кани всички да дойдат в Христа
Поради Падението и поради нашите лични гре-
хове, всеки един от нас се нуждае от Спасителя. 
Яков свидетелства, че чрез Единението ние сме 
освободени от последиците на Падението и можем 
да преодолеем нашите грехове и да получим вечен 
живот. Яков използва образ на порта и пътека, за да 
илюстрира това. Прочетете 2 Нефи 9:41 и открийте 
как Яков описва пътеката, която трябва да извър-
вим, за да се сдобием с вечен живот. Размишлявайте 
върху следните въпроси: Какво, според вас, означава 
да „(дойдем) при този Бог?” (Помислете дали сте на 
пътеката, която ще ви отведе по- близо до Спаси-
теля.) Какво означава, че „пътят (към Спасителя) е 
тесен, но той върви право пред него”?

Яков също описва Спасителя като „пазачът на 
портата”. Това е символично описание на ролята 
на Спасителя като наш съдия. Той е Онзи, Който 

отправя благословиите на Своето Единение към 
нас, в зависимост от нашето отношение и действия. 
Яков ни учи също как по- конкретно нашето отно-
шение и действия оказват влияние върху способ-
ността ни да идваме при Спасителя.

 1. За да си помогнете в разбирането на отношение-
то, мислите и действията, водещи ни до Спасителя, 

направете следното в дневника си за изучаване на Писания-
та:
 а. Начертайте линия през средата на една цяла страница в 
дневника си за изучаване на Писанията и напишете Да се от-
далечаваме от Христос от едната страна и Да идваме при 
Христос от другата страна.
 б. Прочетете 2 Нефи 9:27–39 и открийте определени дейст-
вия или отношения, за които Яков ни предупреждава, че мо-
гат да ни отдалечат от Спасителя. Направете списък на 
нещата, които мислите че принадлежат в колоната „Да се 
отдалечаваме от Христос” в дневника ви за изучаване на Пи-
санията. Също така, бихте могли да отбележите в Писанията 
си това, което сте открили. (Обърнете внимание, че 2 Нефи 
9:28–29 е откъс за овладяване на стихове от Писанията. Ако 
желаете, можете да си го отбележите по отличаващ се на-
чин, така че да можете да го намирате в бъдеще.)
 в. Изберете едно от действията или отношенията, върху ко-
ито сте се спряли, и отговорете на следния въпрос на отдел-
на страница в дневника си за изучаване на Писанията: Как 
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определено действие или отношение ни възпира да идваме 
при Христос и да получим цялостните благословии на Него-
вото Единение?
 г. В допълнение на предупреждението за действията и от-
ношенията, които ни отдалечават от Господ, Яков учи и от-
носно действията и отношенията, които ни помагат да 
идваме при Исус Христос. Прочетете 2 Нефи 9:23, 42, 45–46, 
49–52 и открийте какво според ученията на Яков ще ни до-
ближава до Господ. Направете списък на откритията си в ко-
лоната „Да идваме при Христос” във вашата таблица.

При изучаването на 2 Нефи 9:28–54, научихте 
принципа: Когато избираме да идваме при 
Господ и живеем според Неговата воля, ние 
можем да получаваме пълните благословии на 
Единението.

 2. За да можете да приложите това, което сте научи-
ли, запишете отговори на въпросите от две или повече 

от задачите по- долу в дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Във 2 Нефи 9:23 четем за Господната заповед да се пока-
ем и да бъдем кръстени. Въпреки че може вече да сте се 
кръстили, как подновяването на кръщелните завети чрез 
причастието ни помага да идваме при Господ и да получава-
ме благословиите на Неговото Единение?
 б. Какво мислите означава да имаме „съвършена вяра в 
Светия Израилев” (2 Нефи 9:23)? Кои са някои от начините, 
по които в момента показвате вяра в Господ?
 в. Какво означава „отвърнете се от греховете си” (2 Нефи 
9:45)? Какво може да ви помага да се отвръщате от грехове-
те си?
 г. Кои са някои от примерите за харчене на пари „за онова, 
което няма стойност” или „за онова, което не може да удов-
летвори” (2 Нефи 9:51)? Как избягването на лоши или не-
значителни стремежи ви помага да идвате при Господ? Как 
по- добре можете да балансирате времето си прекарано за 
различни мероприятия, свързани с училище, изучаване, цър-
ква, отдих и обществени занимания?
 д. Кои са някои от начините, по които можете да „(се уго-
щавате) с онова, което не погива” (2 Нефи 9:51)?
 е. Яков увещава хората да „въздав(ат) благодарност” и „сър-
цата (им) да ликуват” (2 Нефи 9:52). Защо, според вас, е важно 
да следвате този съвет, стремейки се да идвате при Спасителя?

 3. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как едно или повече от действията или отношения-

та, за които сте учили по време на този урок, са ви 
доближили повече до Спасителя.

Овладяване на стихове от 
Писанията—2 Нефи 9:28–29
Какво правите, за да постигнете максималното от 
текущите си образователни възможности? Какви са 
бъдещите ви планове по отношение на образовани-
ето?   

  
 

Прочетете следното изказване на президент Гор-
дън Б. Хинкли и подчертайте благословиите, които 
идват от учението: „Вие ще се сблъсквате с големи 
предизвикателства, които тепърва предстоят. Ще 
преминете в свят на ожесточена надпревара. Нуж-
даете се от всичкото образование, с което можете 
да се сдобиете. Господ ни е учил колко е важно 
образованието. То ще ви подготви за по- големи въз-
можности. Ще ви даде средствата да се занимавате 
с нещо значимо в този велик свят на възможности, 
който се отваря пред вас. Ако можете да продължи-
те образованието си и това е желанието ви, тогава 
го направете. Ако нямате желание да продължавате 
да учите за висше образование, то тогава посеща-
вайте някое място за професионална или бизнес 
подготовка, където да подобрите уменията си и 
увеличите способностите си” („Converts and Young 
Men”, Ensign, май 1997 г., стр. 49–50).

Прочетете 2 Нефи 9:28 и отбележете кои са някои 
от капаните на учеността, за които говори Яков, 
когато се наблюдава погрешно отношение.

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията:

 а. Какво мислите значи следното твърдение: „когато са уче-
ни, те мислят, че са мъдри”?
 б. Какви са опасностите от това да си мислим, че сме по- 
мъдри от нашия родител, епископ или президент на клон, от 
пророка или от нашия Небесен Отец?

Прочетете 2 Нефи 9:29 и определете какво трябва 
да помним в стремежа си към образование.

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как усърдното изучаване 

на Писанията ви помага да живеете според принципа във 
2 Нефи 9:29?

2 Нефи 10
Яков насърчава хората да се възрадват и да дойдат 
при Господ
По време на втория ден от своето проповядване, 
Яков отново свидетелства за силата на Господ да 
избавя от последствията на греха. Той също учи хо-
рата как да откликват на милостивия дар на Едине-
нието. Прочетете 2 Нефи 10:20, 23–25 и отбележете 
изразите, които показват как трябва да постъпваме 
в отговор на жертвата на Спасителя за нас.

 6. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:
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 а. Вземайки под внимание това, което сте учили за Спаси-
теля, защо мислите е важно винаги да „си спомн(яме) за Не-
го” (2 Нефи 10:20)?
 б. Защо мислите, че да се откажете или да се покаете от ва-
ши неправилни постъпки, показва вашата благодарност и 
любов към Спасителя?
 в. Какво сте научили за Спасителя, което ви помага да има-
те надежда, а не да „свеждате глава” обезкуражени?

Важен израз в тази глава е „помирете се с волята 
Божия” (2 Нефи 10:24). Това означава, че трябва 
да установим близка връзка с Господ, като сме 
послушни и живеем в хармония с Неговата воля. 
Прегледайте стиховете, които сте отбелязали във 
2 Нефи 9–10. Търсете напътствието на Светия Дух, 
като се опитвате да решите какво може да направи-
те, за да се помирите с Божията воля.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 9–10 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 7: ДЕН 1

2 Нефи 11–16
Въведение
Пророкът Исаия живее около 100 години преди 
времето на Нефи. (Исаия започва да проповядва 
някъде преди 740 г. пр. Хр. и продължава да пропо-
вядва за над 40 години, до 701 г. пр. Хр.; вж. Ръко-
водство към Писанията, „Исаия”.) По много начини 
Нефи вероятно е изпитвал същите чувства на удив-
ление и любов към Исаия като тези, които изпит-
ваме ние днес към пророка Джозеф Смит. Знаем, от 
това, което е записал Нефи, че той „се наслаждава” 
на словата на Исаия (вж. 2 Нефи 11:2). Както е за-
писано във 2 Нефи 12–16, Нефи цитира написаното 
от Исаия, намерено върху плочите от пиринч. Тези 
записки описват гордостта и нечестието на древен 
Израил и възмездията, които ги очакват. Исаия 
описва също и видението си за Господ, с което бива 
очистен от своите грехове.

Въпреки че може да ви се 
сторят трудни за разбиране 
главите на Исаия, съдържа-
щи се в Книгата на Мормон, 
президент Бойд K. Пакър, 
президент на Кворума на 
дванадесетте апостоли, дава 
следния окуражаващ съвет: 
„Не спирайте да четете! 
Продължавайте напред 
през тези трудни за разби-
ране глави с пророчества 
от Стария завет, дори ако 
разбирате много малко 
от тях. Продължавайте 
напред, дори ако четете 
съвсем повърхностно и само 
тук- там получите някакво 
впечатление” („The Things of 
My Soul”, Ensign, май 1986 
г., стр. 61).

Изучаване на Исаия
2 Нефи 11:1–8
Нефи се наслаждава на 
свидетелството на Исаия 
за Исус Христос.
Спомнете си за време, 
когато сте били впечат-
лени от свидетелството 
на някого за Спасите-
ля. Прочетете 2 Нефи 
11:2–3 и определете 
какво преживяване 
е имал всеки един от 
Нефи, Яков и Исаия, 
относно Исус Христос.

Господ призовава 
пророци, за да свиде-
телстват за Него. Чрез 
изучаване на свидетел-
ствата на пророците за 
Исус Христос, ние мо-
жем да укрепим своята 
вяра в Исус Христос и 
да се възрадваме в Него.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те мислите си относно важността на това да имаме 

свидетелство за Исус Христос от множество пророци.

Открийте четирите пъти, когато Нефи казва: „ду-
шата ми се наслаждава” във 2 Нефи 11:4–6. Бихте 
могли да ги отбележите в Писанията си.

Да „се наслаждаваш” на нещо означава да изпит-
ваш голямо удоволствие от него, както и че същото 
това нещо носи голяма радост.

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та три или повече твърдения с „душата ми се наслаж-

дава”, които показват частите от Евангелието, на които вие 
се наслаждавате. Обяснете защо всяко едно от тях ви носи 
радост.

Прочетете 2 Нефи 11:8 и запишете какво се е надя-
вал Нефи, че ще получите от вашето изучаване на 
думите на Исаия.   
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2 Нефи 12:1–5
Исаия пророкува, че ще бъде издигнат храм в 
последните дни
Представете си една огромна планина. Можете ли 
да се сетите за някакви сравнения, които могат да 
бъдат направени между планина и храм?

Прочетете 2 Нефи 12:2–3, 5, като търсите какво е 
обещал Бог да установи в последните дни. Терминът 
„планината на дома Господен” означава храм на 
Господ. Според тези стихове, какви благословии ще 
произлязат от Господния дом в последните дни?

Бихте могли да напишете в Писанията си нещо от 
типа на: Бог е установил храмовете, за да ни учи на 
пътищата Си и да ни помага да ходим в пътеките 
Му (вж. 2 Нефи 12:3).

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как храмовете ни помагат да ходим в Господните пътеки?
 б. Как можете да се подготвите да посетите храма?

2 Нефи 12–15
Този урок няма да предостави подробна помощ за 
разбирането на 2 Нефи 12–15. И въпреки това, до-
като четете и обмисляте тези глави при личното си 
изучаване на Книгата на Мормон, търсете послед-
ствията от гордостта и греха. Следният коментар, 
или обяснение, също ще ви помага при четенето.

2 Нефи 12:6–18. Обърнете специално внима-
ние на всички препратки по отношение на 

идолопоклонничеството, както и на думи и изобра-
жения, които означават гордост—като например: 
надменен, горделивост, горд, въздигнат, и висок. Това 
ще ви помогне да разберете защо ги очаква тези 
хора такова сурово възмездие.

2 Нефи 12:9–11. „Подлият човек” (стих 9) се отнася 
до обикновения или нормален човек. И двамата, 
„подлият човек”, както и „големецът” ако са гор-
деливи, ще се смирят при Второто пришествие на 
Исус Христос (вж. стих 11).

2 Нефи 12:12–13. „Денят на Господа” е израз, отна-
сящ се до време на възмездие. Второто пришествие 
на Исус Христос ще бъде „ден на Господа”, когато 
нечестивите ще бъдат унищожени.

2 Нефи 13–14. Във 2 Нефи 13 се намира продълже-
нието на разискването на Исаия за това какво ще 
се случи, ако израилтяните упорстват в нечестието 
си. Исаия нарича израилтянските жени „дъщерите 
сионови” (стих 16), като има предвид, че те са чеда 
на завета. Исаия ги оприличава на високомерна 
жена, която е прокълната от Господ, и всички ней-
ни бижута и други физически украшения са отнети 
(вж. 2 Нефи 13:16–26). Противно на това, 2 Нефи 14 
включва описанието на Исаия на това какво ще 
се случи, ако дъщерите на Сион се смирят, покаят 
се и се обърнат към Господ. Ако имате достъп до 
издание на библията от Църквата на Исус Христос 
на светиите от последните дни, използвайте бележ-
ките под линията за Исаия 3, които ще ви помогнат 
да разберете 2 Нефи 13:16–26.

2 Нефи 15:8–22. Думата горко се отнася за състояние 
на дълбока тъга. Исаия я използва шест пъти в тези 
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стихове, докато изобли-
чава греховете на 
израилтяните. Той знае, 
че ако не се покаят, 
последствията на 
греховете им ще им 
донесат дълбока тъга—
особено, когато дойде 
време за възмездие. Ако 
Исаия беше пророк на 
земята днес, би ли 
открил същите грехове, 
за които свидетелства 
сред израилтяните?

 4. Прочетете 2 Нефи 15:20. Запишете в дневника си за 
изучаване на Писанията някои от начините, по които 

хората днес наричат добрите неща зли, или пък злите добри.

2 Нефи 16:1–8
Исаия е призован да служи като пророк
Записките на Исаия са богати на символизъм. Сим-
волите са един от начините, по които Господ ни 
учи на евангелски принципи. Както е записано във 
2 Нефи 16, Исаия описва преживяването си, когато 
вижда Господ. Докато четете 2 Нефи 16, имайте 
предвид следните символи и техните възможни 
значения:

Серафими: ангели, които се намират в Божието 
присъствие. Пророкът Джозеф Смит учи, че „ангел 
от Бог никога няма крила” (History of the Church, 
3:392). Крилата на ангелите символизират тяхната 
сила да се движат и да действат.

Дим: може да означава присъствието на Господ (вж. 
Откровение 15:8).

Нечисти устни: недостойнство.

Разпален въглен (огън): пречистващо вещество, по-
добно на пречистващата сила на Светия Дух.

Олтар: в буквалния смисъл, олтар е мястото, където 
се правят жертвоприношения. Тук може да се има 
предвид жертвата, направена от Исус Христос в 
наша полза—Единението.

 5. Прочетете 2 Нефи 16:1–7 и запишете отговорите 
на следните въпроси във вашия дневник за изучаване 

на Писанията:
 а. Какво казва един от серафимите за Господа на Силите?
 б. Какво според вас има предвид Исаия, когато казва: „По-
неже съм загинал; защото съм човек с нечисти устни”? Какво 
го е накарало да се почувства така изведнъж? (3 Нефи 27:19 
дава предположение.)

идолопоклонничеството, както и на думи и изобра-
жения, които означават гордост—като например: 
надменен, горделивост, горд, въздигнат, и висок. Това 
ще ви помогне да разберете защо ги очаква тези 
хора такова сурово възмездие.

2 Нефи 12:9–11. „Подлият човек” (стих 9) се отнася 
до обикновения или нормален човек. И двамата, 
„подлият човек”, както и „големецът” ако са гор-
деливи, ще се смирят при Второто пришествие на 
Исус Христос (вж. стих 11).

2 Нефи 12:12–13. „Денят на Господа” е израз, отна-
сящ се до време на възмездие. Второто пришествие 
на Исус Христос ще бъде „ден на Господа”, когато 
нечестивите ще бъдат унищожени.

2 Нефи 13–14. Във 2 Нефи 13 се намира продълже-
нието на разискването на Исаия за това какво ще 
се случи, ако израилтяните упорстват в нечестието 
си. Исаия нарича израилтянските жени „дъщерите 
сионови” (стих 16), като има предвид, че те са чеда 
на завета. Исаия ги оприличава на високомерна 
жена, която е прокълната от Господ, и всички ней-
ни бижута и други физически украшения са отнети 
(вж. 2 Нефи 13:16–26). Противно на това, 2 Нефи 14 
включва описанието на Исаия на това какво ще 
се случи, ако дъщерите на Сион се смирят, покаят 
се и се обърнат към Господ. Ако имате достъп до 
издание на библията от Църквата на Исус Христос 
на светиите от последните дни, използвайте бележ-
ките под линията за Исаия 3, които ще ви помогнат 
да разберете 2 Нефи 13:16–26.

2 Нефи 15:8–22. Думата горко се отнася за състояние 
на дълбока тъга. Исаия я използва шест пъти в тези 

 в. Какво се случва, което променя чувствата на недостойн-
ство у Исаия?
 г. Как това преживяване подготвя Исаия да излезе сред хо-
рата и да ги учи на покаяние?

Една от великите истини, учени чрез призованието 
на Исаия, е следната: можем да бъдем пречисте-
ни от нашето недостойнство чрез Единението 
на Исус Христос. Размишлявайте върху време, 
когато се изпитали пречистващата сила на Едине-
нието в живота си.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 11–16 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 7: ДЕН 2

2 Нефи 17–20
Въведение
Във 2 Нефи 17–20 Нефи записва един разказ на 
Исаия, в който той се опитва да убеди царя на Юда 
и неговия народ да се уповават на Господ, а не на 
съюзите с други държави. Като използва символи, 
които учат на велики истини, Исаия пророкува за 
събития от своето съвремие, раждането на Исус 
Христос и унищожението на нечестивите при Вто-
рото пришествие на Господ.

2 Нефи 17–18
Царството на Юда е благословено, когато се доверяват 
на Исус Христос
За да си помогнете в подготовката за днешния урок, 
спомнете си за време, когато сте били изпадна-
ли в опасна ситуация. Спомняте ли си първата си 
реакция? Докато изучавате 2 Нефи 17–18, опитайте 
се да откриете съвета, който дава Исаия на онези, 
които се намират в трудна или опасна ситуация.

За изучаването ви на 2 Нефи 17–18, ще трябва да се 
запознаете с трите малки народа на Сирия, Израел 
и Юда, както и с много по- мащабната Асирий-
ска империя, която се е стремяла да завладее тези 
по- малки народи. Прегледайте следната карта и 
съпътстващата я таблица.
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Народ Сирия Израил 
(Ефрем)

Юда

Цар Расин Факея Ахаз

Столица Дамаск Самария Ерусалим

Прочетете 2 Нефи 17:1–2 и прегледайте картата. 
„Сирия се съюзи с Ефрема” означава, че тези две 
страни са сформирали съюз или споразумение. 
Опитайте се да установите кой кого е нападнал. 
Имайте предвид, че изразът „дома Давидов” в 
стих 2 се отнася до Ахаз и народа на Юда.

С

Средиземно 
море

Галилейското 
езеро

Мъртво 
море

СИРИЯ

Дамаск

СЕВЕРНОТО ЦАРСТВО  
НА ИЗРАИЛ

Самария

Ерусалим

ЮЖНОТО 
ЦАРСТВО НА ЮДА

Северните  племена
Ефрем
Рувим
Симеон
Левий
Дан
Нефталим

Гад
Асир
Исахар
Зевулон
Иосиф

Южните   племена
Юда
Вениамин

Царствата на Израил и Сирия искали да завземат 
царството на Юда и да го принудят да влезе в съюз 
с тях срещу могъщата Асирийска империя. Асирия 
е заплашвала да превземе целия този район на света 
по онова време. Израил и Сирия са вярвали, че 
като завладеят Юда, ще се сдобият с повече хора и 
оръжия срещу настъпващите асирийци (вж. 2 Нефи 
17:5–6). Цар Ахаз прави опит да се съюзи с Израил 
и Сирия.

Помислете си какво бихте направили вие, ако бяхте 
цар Ахаз. От една страна, Асирия заплашва да ата-
кува народа ви. От друга страна, Сирия и Израил за-
плашват да атакуват, ако не се присъедините в съюз 
с тях, и да се сражавате срещу Асирия. Исаия живее 
в царството на Юда и Господ го изпраща до Ахаз 
с послание. Как мислите бихте се почувствали вие 
относно послание от пророка, ако бяхте цар Ахаз?

 1. Прочетете 2 Нефи 17:3–8 и подчертайте послание-
то на Господ към Ахаз и народа му, така както е полу-

чено от пророка Исаия. (Терминът „димящи главни” в стих 4 
се отнася до факела, чийто огън е горял символично на тези 
две царства, прекършени и завладени.) Представете си, че чу-
вате как Исаия казва това на Ахаз. По- късно, един приятел ви 
пита какво е казал Исаия. Напишете с две- три изречения в 
дневника си за изучаване на Писанията описание на това как 
вие бихте отговорили на вашия приятел.

Исаия се опитва да помогне на царя и народа му да 
разчитат на Господ за помощ, а не на нестабилните 
политически съюзи.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо е важно да се обръщаме към Господ, когато ни е 
нужна помощ, а не да разчитаме само на други хора да ни 
помагат?
 б. Кои са някои от начините, по които хората биват изкуша-
вани да дават предимство на взаимоотношението си с други-
те вместо на това с Небесния Отец и Исус Христос?

Господ казва, че Той ще даде на Ахаз и царството 
на Юда знак, че Той ще ги закриля и че те няма да 
имат нужда да разчитат на светски съюзи. Про-
четете 2 Нефи 17:14, за да откриете този знак. 
Закръглете думата Емануил в този стих. До този 
стих напишете „Матея 1:22–23”. Прочетете Матея 
1:22–23, за да откриете значението на наименова-
нието Емануил.

Как знак, който означава „Бог е с нас”, помага на 
Ахаз по това време? Как подобно пророчество от 
Исаия има връзка и с раждането на Исус Христос 
векове по- късно?
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За по- добро разбиране на знака, че ще 
се роди дете, довършете следното 
обяснение на старейшина Джефри Р. 
Холанд от Кворума на дванадесетте 
апостоли: „Съществуват множествени 
или паралелни елементи на това 

пророчество, както в повечето Писания на Исаия. 
Най- непосредственият смисъл вероятно се отнасял 
за жената на Исаия, чиста и добра жена, която 
родила син по онова време (вж. 2 Нефи 18:3), като 
детето станало прототип и сянка на по- велико, 
по- късно осъществяване на пророчеството, което 
щяло да се случи с раждането на Исус Христос” 
(Christ and the New Covenant, 1997 г., стр. 79).

Исаия пророкува, че преди да порасне детето, Аси-
рия ще завладее армиите както на Израил (Ефрем), 
така и на Сирия (вж. 2 Нефи 17:15–25). Знакът „Бог 
е с нас” е имал за цел да увери цар Ахаз, че Бог ще 
бъде с нас, когато Му се доверяваме, дори и 
през моменти на трудности и страх. Можете да 
запишете този принцип в своите Писания.

Прочетете 2 Нефи 18:6–8 и подчертайте израза: 
„водите на Силоам”. Водите на Силоам символизи-
рат за Исаия спокойното, постоянно, подкрепящо 
влияние и сила на Бог, които са били нужна част от 
политическия живот на страната (вж. 2 Нефи 18:6). 

Исаия използва тази връзка с водите на Силоам 
като контраст, затова защото хората на Израил 
и хората на Юда отхвърлят Месията—„водите на 
Силоам” или спокойната, нежна, постоянна, под-
крепяща сила на Бог. Ето защо, както проповядва 
Исаия, царят на Асирия и ужасяващото влияние и 
буйна сила на нападащата му армия—представени 
като „водите на реката, силни и много”— завземат 
Сирия и Израил.

Исаия, като поет, използва два течащи, но драма-
тично различни водни потоци, за да обясни какво 
ще се случи на Юда. Асирийската армия тогава 
напада Юда—представена от думата земя. Но 
армията не завладява Ерусалим—представен от 
твърдението „той ще прелее всичките си канали и 
ще залее всичките си брегове”.

Прочетете 2 Нефи 18:9–12 и забележете колко 
много пъти Господ съветва Юда да не се присъеди-
нява към Сирия и Израил. Според записаното във 
2 Нефи 18:13, къде трябва да отиде Юда и да търси 
помощ според съвета, който получава от Господ 
чрез Исаия?

Докато асирийците поразяват Юда и заплашват 
Ерусалим, царството на Юда вече има нов цар. 
Неговото име е Езекия. Той се доверява на Господ 
и пророка Исаия. В последствие, 185 000 асирийски 



68

войника биват убити в техния лагер от ангел на 
Господа (вж. 2 Царе 19:35; Исаия 37:36).

 3. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Каква е опасността от това да се уповаваме по- скоро на 
светски сили и влияния, отколкото на Господ? (Бихте могли 
да обмислите ситуации, които биха ви изкушили да взимате 
решения, основани на страх.)
 б. Кога сте се обръщали към Бог за сила, след като първона-
чално сте били изкушавани да се обърнете към други източ-
ници? Какво научихте от това преживяване?
 в. Под ръководството на цар Езекия, народът на Юда са по-
милвани от унищожение поради това, че следват съвета на 
Исаия, който той получава от Господ. Как следването на 
днешните пророци ви предпазва от духовни вреди?

2 Нефи 19:1–7
Исаия говори пророчески
Случвало ли ви се е да прекарате дълго време, без 
да видите слънцето или да почувствате топлината 
му? Ако не ви се е случвало това, представете си, че 
върху вас се намира постоянна сянка, без да имате 
достъп до слънчева светлина или топлина (подоб-
но на това да си в една тъмна стая непрекъснато). 
Исаия използва подобна картина, за да илюстрира 
духовното състояние на хората, живеещи без свет-
лината на Исус Христос.

Има две земи, споменати във 2 Нефи 19:1–2. Про-
четете тези стихове и отбележете имената на тези 
две земи.

През вековете, преди Исаия да напише тези сти-
хове, са се водили множество войни в опит да се 
окаже контрол върху района, известен като Светата 
земя. Някои наричали този район: „земята на сян-
ката на смъртта”, защото мнозина изгубили живота 
си там в битка. В новозаветни времена, Назарет, 
Капернаум, Наин и Кана са били разположени в 
районите, преди това известни като земите Завулон 
и Нефталим. Има градове, в които Исус Христос 
прекарва по- голяма част от Своето време, служей-
ки на хората повече от 500 години по- късно. Днес 
това е известно като района на Галилея.

Отбележете във 2 Нефи 19:2 какво казва Исаия на 
хората от този район, че ще видят в последствие.

Твърдението на Исаия, че над хората, които „ходеха 
в мрак” и живееха в „земята на сянката на смъртта” 
е „блеснала светлината” е пророчество относно 
земната мисия на Исус Христос в тази част на света. 
Хората, които живеят в района на Галилея, вървят в 

духовна тъмнина, но когато Исус Христос живее и 
служи измежду тях, те виждат „голяма светлина”.

 4. Прочетете 2 Нефи 19:6–7 и размишлявайте върху 
званията на Спасителя в стих 6 и кое от тях е било от 

особено значение за хората на Юда, вземайки предвид тех-
ните обстоятелства. В дневника си за изучаване на Писания-
та, напишете как едно или повече от тези звания описва 
вашите чувства относно Спасителя.

2 Нефи 19–20
Исаия описва унищожението на нечестивите при 
Второто пришествие
Пророчеството на Исаия за разрушението на Аси-
рия във 2 Нефи 20 също е и пророчество за унищо-
жението на нечестивите при Второто пришествие. 
Докато четете тази глава, не забравяйте, че така 
както Езекия се доверява на съвета на Исаия от 
Господ и бива благословен, то по същия начин, ако 
вие се доверявате на Господ, не трябва да се страху-
вате от правосъдието, което ще сполети жителите 
на земята по времето преди Второто пришествие.

Кое изречение се повтаря във 2 Нефи 19:12, 17, 21 и 
2 Нефи 20:4? Ако желаете, можете да го отбележите 
в Писанията си. Напишете изречението в днев-
ника си за изучаване и подчертайте думата гняв и 
думата ръка. Под думата гняв, напишете правосъдие, 
и под думата ръка, напишете милост. Прочетете 
изречението на висок глас, като замените думите 
правосъдие и милост. („При все това, (правосъдието) 
Му не е отвърнат(о), но (милостта) Му е все още 
простряна”.)

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как изречението в упражнението по- горе описва Господ-
ната реакция към народите, семействата или отделните лич-
ности, които се отричат от Него?
 б. Как можете да приложите следните истини в своя живот? 
Исус Христос е Бог на правосъдие и милост. Неговата 
милост се предлага на всички онези, които се покайват 
и спазват Неговите заповеди.)

 6. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за време, когато сте спазили определена заповед и 

сте почувствали Божията милост.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 17–20 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 7: ДЕН 3

2 Нефи 21–24
Въведение
Много от пророчествата на Исаия в Книгата на 
Мормон са за последните дни. Той пророкува за 
Възстановяването на Евангелието, пророка Джо-
зеф Смит, Второто пришествие и унищожаването 
на нечестивите. Той вижда как Господ ще „издиг-
не знаме за народите”, за да събере Своя народ в 
последните дни (вж. 2 Нефи 21:11–12). Исаия също 
така свидетелства, че Господ ще тържествува над 
Сатана и ще постави началото на Милениума, епо-
ха на мир и радост.

2 Нефи 21:1–4, 10–12
Исаия вижда Възстановяването на Евангелието на Исус 
Христос в последните дни
Спрете за момент и си представете как пред вас се 
явява една светлина. Светлината става все по- ярка 
и по- ярка. Изведнъж, един пратеник, изпратен 
от Божието присъствие, се изправя пред вас. Той 
ви заявява, че древните пророчества скоро ще се 

изпълнят и че вие ще помагате за тяхното изпъл-
нение. Какви ще са първите ви реакции, мисли и 
въпроси?

В нощта, когато Мороний се появява за първи път 
на Джозеф Смит—21 септември, 1823 г.—той цити-
ра Исаия 11, което се намира също и във 2 Нефи 21. 
Мороний съобщава на Джозеф Смит, че проро-
чествата от тази глава скоро ще се „изпълнят” 
(Джозеф Смит—История 1:40). Докато изучавате 
тези пророчества от Исаия, размишлявайте върху 
това защо Нефи ги записва върху малките плочи и 
защо Мороний ги цитира на Джозеф Смит.

Пророкът Джозеф Смит 
получава откровение, 
което разяснява значе-
нието на пророчествата, 
записани във 2 Нефи 21. 
Учени от дълго време 
полагат напразни усилия 
да разберат значението 
на символите, използва-
ни в тази глава. Книгата 
на Мормон и съвремен-
ните ни пророци ни 
помагат по- добре да 
разбираме значението 
им. Например, Исаия из-
ползва образа за дървото 
и растението. Проче-
тете 2 Нефи 21:1, 10 и 
открийте конкретните 
части на дървото или 
растението, за които 
говори Исаия. След 
това прочетете Учение 
и Завети 113:1–6, за да 
си помогнете в разбира-
нето на значението на 
тези символи. Може да ви е от помощ да запишете 
интерпретациите на символите в своите Писания.

Ствола Есеев—Исус Христос

Пръчка от ствола Есеев—служител на Исус Христос

Есеев корен—лице, което държи ключовете на све-
щеничеството

Обмислете следното изявление на старейшина 
Брус Р. Макконки, който обяснява, че и „Есеев 
корен” и „пръчка от ствола Есеев” се отнасят за 
пророка Джозеф Смит: „Дали грешим, когато 
казваме, че споменатият тук пророк (в У. и З. 
113:5–6) е Джозеф Смит, на когото е дадено свеще-
ничеството, който е получил ключовете на свеще-
ничеството и който е издигнал знаме за събирането 

Нашата комбинация от 
книги ни помагат да разби-
раме евангелските истини 
и пророчества. Например, 
този урок използва Учение 
и Завети 113, за да разясни 
пророчествата и ученията 
на Исаия. Нефи също ни 
помага да разбираме 
думите на Исаия. Старей-
шина Брус Р. Маконки от 
Кворума на дванадесетте 
апостоли наблюдава след-
ното: „Книгата на Мормон 
е най- съдържателният 
коментар на книгата на 
Исаия в света” (“Ten Keys 
to Understanding Isaiah,” 
Ensign, окт. 1973 г., стр. 81).

Използване на Пи-
санията за разби-
ране на Писанията
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на Господния народ в нашата диспенсация? Не е 
ли той „един служител в ръцете Христови, който 
отчасти е потомък на Есей и също на Ефрем, или 
от дома Иосифов, на когото е възложена голяма 
власт”? (У. и З. 113:3–4)” (Millennial Messiah 1982 г., 
стр. 339–340).

Прочетете 2 Нефи 21:10, 12 и открийте какво 
пророкува Исаия, че Господ ще извърши чрез 
„Есеев(ия) корен” (Джозеф Смит). Думата знаме е 
символ за събиране на хората.

Тези стихове учат следната истина: Господ е въз-
становил Своето Евангелие и Своята Църква 
чрез пророка Джозеф Смит и сега събира Своя 
народ в последните дни.

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как Църквата на Исус 

Христос на светиите от последните дни е знаме за света?

2 Нефи 21:6–9; 22:1–6
Исаия описва Милениума
Една от най- обсъжданите теми сред християните е 
царуването на Спасителя по време на Милениума. 
Мислили ли сте си някога за това? Представете си, 
че приятел ви попита какво вярвате относно Миле-
ниума. Какво бихте казали?

Исаия пророкува, че след Второто пришествие на 
Спасителя, ще станат промени на земята, които ще 
продължат за хиляда години. Ние наричаме този 
период на мир Милениумът. Прочетете 2 Нефи 
21:6–9, като потърсите какви ще бъдат условията на 
живот на земята по време на Милениума.

Според 2 Нефи 21:9, едно от пророчествата за Ми-
лениума е, че „земята ще бъде пълна със знанието 
за Господа”. Размишлявайте как изпълнението на 
това пророчество ще се отрази на хората по света. 
Прочетете 2 Нефи 22:1–6 и обърнете внимание на 
духа на поклонение, който хората ще чувстват по 
време на Милениума. Как можем днес да развием 
същото отношение?

Стиховете, които сте изучавали, съдържат след-
ната истина: По време на Милениума, земята 
ще бъде място на мир, защото ще е изпълнена 
със знание за Господ. Кои са някои аспекти на 
Милениума, които бихте искали да имате сега в 
своя живот? Размишлявайте за момент какво бихте 
могли да направите, за да получите някои от тези 
благословии.

Може да решите да изпеете, слушате или прочетете 
химна „Исус -  моя сила и светлина” (Химни, стр. 61) 
като допълнение към изучаването си на 2 Нефи 22.

2 Нефи 23–24
Исаия описва падението на Вавилон, падението на 
нечестивите и падението на Луцифер
Както е записано във 2 Нефи 23–24, Исаия осъжда 
неправедните от дома Израилев и сравнява унищо-
жението на нечестивите в последните дни с уни-
щожението на Вавилон. Вавилон е много нечестив 
народ по времето на Исаия и оттогава насам сим-
волизира нечестието на света (вж. У. и З. 133:14).

Изучете какво пророкува Исаия, че ще се случи 
на нечестивите в последните дни, като прочетете 
2 Нефи 23:1, 4–9, 11, 15, 19 и 22.

Исаия също така сравнява унищожението на древен 
Вавилон с падението на Луцифер (Сатана) от Небе-
сата. Той говори за Луцифер като символичния цар 
на Вавилон, което означава целия нечестив свят. 
Исаия използва падението на Луцифер в доземния 
живот като илюстрация на това как ще се провалят 
и паднат нечестивите. Изучете 2 Нефи 24:12–14 и 
отбележете изразите, които изтъкват арогантност-
та и гордостта на Сатана.

Забелязвате ли употребата на думите ще се възнеса, 
ще седна, ще бъда в тези стихове? Може да ги огра-
дите в Писанията си. Президент Н. Елдън Танер от 
Първото Президентство казва веднъж, че Сатана „се 
вълнува повече от признанието, отколкото от ре-
зултатите; славата и хвалбата са негова цел сами по 
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себе си” („For They Loved the Praise of Men More Than 
the Praise of God”, Ensign, ноем. 1975 г., стр. 76).

Открийте във 2 Нефи 24:15–16 какво ще се случи със 
Сатана в крайна сметка и какво ще изпитват хората 
към него, когато го видят в истинската му светлина.

Прочетете следното изявление на президент Езра 
Тафт Бенсън: „В доземния съвет именно гордостта 
станала причина за падението на Луцифер, „сина на 
зората”. (2 Нефи 24:12–15; вж. още У. и З. 76:25–27; 
Моисей 4:3.). … Луцифер излага своето предложе-
ние в съревнование с плана на Отца, за който се за-
стъпва Исус Христос. (Вж. Моисей 4:1–3.) Той иска 
да бъде почетен повече от всеки друг. (Вж. 2 Нефи 
24:13.) Накратко, неговото горделиво желание е 
да свали Бог от престола. (Вж. У. и З. 29:36; 76:28.)” 
(„Beware of Pride”, Ensign, май 1989 г., стр. 4–5).

Във 2 Нефи 23:22, научаваме че можем да бъдем 
утешавани, ако сме праведни. Бог ще бъде милостив 
към нас, но нечестивите ще погинат.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво мога да променя в живота си днес, за да бъда по- 
покорен?
 б. Как мога да взема непоколебимото решение да продъл-
жавам в послушание?

Молете се за възможности да споделяте свидетел-
ството си относно истините, които сте научили във 
2 Нефи 23.

 3. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 21–24 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 7: ДЕН 4

2 Нефи 25
Въведение
След като записва пророчествата на Исаия, (2 Нефи 
12–24), пророкът Нефи набляга на важността на 
тези пророчества и обяснява, че онези, които имат 
пророчески дух, могат да разбират и оценяват думи-
те на Исаия (2 Нефи 25). Той обяснява, че целта на 
написането от него е „да убеждаваме децата си, също 

и братята си да повярват в Христа и да се помирят с 
Бога” (2 Нефи 25:23). Той кани всички, които вярват 
в Исус Христос да „Му се покланят с цялата си мощ, 
ум, сила и с цялата си душа” (2 Нефи 25:29).

2 Нефи 25:1–8
Нефи учи, че можем да разберем словата на Исаия, 
когато имаме духа на пророчеството
Хората много често държат под ключ ценни 
принадлежности. Те или скриват единствения си 
ключ или дават негово копие на доверен приятел 
или роднина. Нефи знае, че 
пророчествата на Исаия са 
„ценни” (2 Нефи 25:8) и желае 
всеки да може да ги разбира. 
Той дава ключ на всеки, който 
желае да разбере значението 
на словата на Исаия.

Прочетете първото изрече-
ние във 2 Нефи 25:4 и по-
търсете ключа за разбиране 
на словата на Исаия. Какво 
означава да имаш „духа на 
пророчеството”? Как, спо-
ред вас, духът на пророчеството може 
да ви помага по- добре да разбирате Писанията и 
по- конкретно словата на Исаия?

Духът на пророчеството се отнася за духа на откро-
вение. Това означава, че когато усърдно и с молитва 
изучавате Писанията, и се стремите да разбирате 
тяхното значение, вие можете да притежавате духа 
на откровение, а Светият Дух ще освети разума ви 
и вашето разбиране. Също така, Писанията учат, 
че „духът на пророчестото е да свидетелствува за 
Исуса” (Окровението 19:10). Като израствате в 
знанието и свидетелството си за Спасителя, разби-
рането ви за Писанията—включително и ученията 
на Исаия—ще се увеличава и ще можете по- добре 
да разбирате как ученията се отнасят до вас.

Нефи споделя и други идеи, които могат да подоб-
рят нашето разбиране за словата на Исаия. Изучете 
следните Писания и определете още три ключа за 
разбиране на думите на Исаия:

• 2 Нефи 25:1   
 

• 2 Нефи 25:5–6   
 

• 2 Нефи 25:7–8   
 

Помнете, че символизмът и поетичният език са 
често използвани в древните юдейски пророчества 



72

(вж. 2 Нефи 25:1). Също така, изучаването на кул-
турата, историята и географията на древен Израил 
ще ви помага да разбирате словата на Исаия (вж. 
2 Нефи 25:5–6). Живеейки в последните дни и виж-
дайки как много от пророчествата се изпълняват, 
също може да ви помогне да разбирате Исаия (вж. 
2 Нефи 25:7–8).

2 Нефи 25:9–19
Нефи пророкува относно юдеите
Както е записано във 2 Нефи 25:9–19, Нефи проро-
кува относно юдеите и тяхната родина в Ерусалим 
и заобикалящите ги райони. Той казва, че юдеите, 
взети в пленничество във Вавилон след разруше-
нието на Ерусалим, ще се завърнат в „земята на 
тяхното наследство” (вж. 2 Нефи 25:9–11). Исус 
Христос, Месията, ще живее сред тях, но мнози-
на ще Го отхвърлят и ще Го разпънат (вж. 2 Нефи 
25:12–13). След смъртта и Възкресението на Спаси-
теля, Ерусалим отново ще бъде разрушен и юдеите 
ще бъдат разпръснати и гонени от други народи 
(вж. 2 Нефи 25:14–15). В последствие те ще повярват 
в Исус Христос и Неговото Единение, а Господ ще 
ги възстанови от „тяхното изубено и паднало състо-
яние” (вж. 2 Нефи 25:16–19).

2 Нефи 25:20–30
Нефи свидетелства за Исус Христос
Помислете как бихте отговорили на човек, който 
твърди, че светиите от последните дни не вярват в 
Исус Христос. Докато изучавате останалата част от 
2 Нефи 25, потърсете стихове, които биха ви помог-
нали в подобна ситуация.

Прегледайте 2 Нефи 25:20–30 и, ако прецените, 
може да отбележете името „Христос” при всяко 
негово появяване.

 1. Прочетете 2 Нефи 25:28–29 и преценете какво 
според Нефи е „правия път”. Прегледайте 2 Нефи 25: 

23–26 за причини, поради които вярването в Исус Христос е 
„правия път”. (Обърнете внимание, че 2 Нефи 25:23, 26 е 
стих за овладяване от Писанията. Ако желаете, можете да си 
го отбележите по отличаващ се начин, така че да можете да 
го намирате в бъдеще.) Запишете отговорите си във вашия 
дневник за изучаване на Писанията.

Думата помирят във 2 Нефи 25:23 означава да сме 
в хармония с Бог. Господната „благодат” е факти-
чески как се случва помиряването с Бог. Прочетете 
следното обяснение на Господната благодат:

„Думата благодат, така както е използвана в Писа-
нията, се отнася най- вече за Божествената помощ и 

сила, които получаваме чрез Единението на Господ 
Исус Христос. …

… Чрез благодатта, предоставена ни чрез едини-
телната жертва на Спасителя, всички хора ще бъдат 
възкресени и ще получат безсмъртие. (Ако искаме 
да отговаряме на изискванията за вечен живот в 
Божието присъствие, ние трябва да бъдем пречис-
тени от нашите грехове чрез Неговата благодат.)

Изразът „след всичко, което можем да сторим” 
(2 Нефи 25:23) учи, че от нас се изискват усилия, за 
да получим пълнотата на Господната благодат и да 
бъдем направени достойни да живеем с Него. Гос-
под ни е заповядал да следваме Неговото Евангелие, 
което включва да имаме вяра в Него, да се покайва-
ме за нашите грехове, да бъдем кръстени, да полу-
чим дара на Светия Дух и да устоим до края. …

Освен нуждата ни от благодат за нашето спасение 
един ден, ние се нуждаем от тази окриляваща ни 
сила всеки ден от живота ни. Като се доближавате 
до вашия Небесен Отец в усърдие, смиреност и 
кротост, Той ще ви въздига и усилва чрез благодатта 
Си” (Предани ще сме на вярата: Евангелски справоч-
ник 2004 г., стр. 77–78).
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 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Каква е връзката между благодатта Господна и нашите 
усилия да живеем според Евангелието?
 б. Какво означава за вас да бъдете спасени чрез благодат?
 в. Какво означава за вас изразът „след всичко, което можем 
да сторим”?

Размишлявайте върху следната истина: Заради 
Исус Христос, ние можем да бъдем спасени 
чрез благодат след всичко, което можем да 

сторим. Спомнете си 
момент, когато сте 
направили всичко, 
зависещо от вас, и сте 
били благословени с 
Божествена помощ и 
сила.

Нефи преподава и 
следната истина (вж. 
2 Нефи 25:26): Чрез 
Единението на Спа-
сителя, ние можем да 
получим опрощение 
за нашите грехове.

Помислете дали да 
напишете писмо на 
приятел или член на 
семейството относно 
вярата ви в Исус Хрис-
тос или да свидетел-
ствате за това, в което 

вяравате, по време на събрание за споделяне на 
свидетелства или в друга подходяща ситуация.

 3. Прочетете 2 Нефи 25:26 отново и отговорете на 
следните въпроси във вашия дневник за изучаване на 

Писанията:
 а. По какви начини възхвалявате или почитате Исус Хрис-
тос? Какви дейности показват на другите, че вярвате в Исус 
Христос и Го почитате?
 б. Какво можете да направите, за да можете по- добре да 
почитате Спасителя с цялата си мощ, ум и сила?

Овладяване на стихове от 
Писанията—2 Нефи 25:23, 26
Използвайте следният формат, за да си помогнете 
при запаметяването на 2 Нефи 25:26:

Пропомнете си изживя-
вания, когато Господ ви 
е благословил и укрепил 
в трудни за вас моменти. 
Споделянето на тези изжи-
вявания чрез споделяне на 
вашето свидетелство, запис-
ки в дневника ви или пък с 
някой ваш близък не само 
ви помага, но и укрепва 
другите, които може да се 
намират в трудни обстоя-
телства и да се нуждаят от 
подкрепа, за да повярват че 
Бог наистина съществува и 
че има силата да ни помага.

Припомнете си 
изживявания

„Ние говорим за Христа,
радваме се в Христа,
проповядваме за Христа,
пророкуваме за Христа
и пишем според пророчествата ни,
та децата ни да знаят
към кой източник да се обърнат
за опрощение на греховете си”.

След като повторите стиха няколко пъти, закрийте 
горния ред с ръка и опитайте отново. След това, 
закрийте друг ред и пръдължете така, докато пре-
цените, че сте запомнили стиха наизуст.

 4. Рецитирайте 2 Нефи 25:26 пред някой близък и 
запишете, че сте го запомнили наизуст в дневника си 

за изучаване на Писанията.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 25 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 8: ДЕН 1

2 Нефи 26–27
Въведение
Нефи получава видение за идването на Исус Хрис-
тос на Американския континент и унищожението, 
което ще сполети народа му по- късно. Нефи също 
получава видение за хората от последните дни и ги 
предупреждава да се пазят от гордост, тайни заго-
вори и свещеническо лукавство. За да ни покаже 
как Господ ни дава начини, по които да преодоля-
ваме последиците от нечестието и вероотстъпни-
чеството, Нефи включва пророчествата на Исаия 
относно Възстановяването на Евангелието на Исус 
Христос през последните дни.

2 Нефи 26
Нефи пророкува за последните дни и кани всички хора 
да дойдат в Христа
Били ли сте някога в земетресение, много лоша 
буря или друго опустошително явление, или пък 
виждали ли сте снимки на подобни събития? Нефи 
вижда, че през последните дни жителите на земята 
„ще бъдат посетени с гръмотевици и светкавици, 
и земетръси, и всякакъв вид унищожения” (2 Нефи 
26:6). За какво си мислите, когато четете за „гнева 
Господен” (2 Нефи 26:6) или „възмездията Божий” 
(2 Нефи 25:3)? Божиите възмездия имат за цел да 
благославят чедата Му—да водят нечестивите към 
покаяние и да защитават праведните. Във 2 Нефи 
26:1–11, Нефи пророкува за разрушенията, които 
ще предхождат посещението на Исус Христос на 
Американския континет, както и за последвало-
то разрушение на Неговия народ поради тяхното 
нечестие. Прочетете 2 Нефи 26:8–9 и открийте 
благословиите, за които Нефи казва, че ще дойдат 
за праведните потомци. След това прочетете 2 Не-
фи 26:12–13 и открийте какво ни се обещава, ако 
упражняваме вяра в Исус Христос.

 1. Исус Христос Се разкрива на хората, които упраж-
няват вяра в Него и устояват в праведност. Запишете 

отговорите на следните въпроси във вашия дневник за изуча-
ване на Писанията:
 а. Как се разкрива Исус Христос на хората, които упражня-
ват вяра в Него? (Вж. 2 Нефи 26:13.)
 б. Били ли сте свидетел или преживявали ли сте някои от 
тези разкривания на Исус Христос?

Във 2 Нефи 26:14–19, Нефи пророкува, че през по-
следните дни, след като народа му и потомството на 

неговите братя са отслабени от неверие, Книгата 
на Мормон ще излезе наяве. Във 2 Нефи 26:20–22, 
той описва как много хора от последните дни ще 
се възгордеят, ще отхвърлят милостите Божии и ще 
разчитат на своята собствена мъдрост и познание. 
По какви начини сте били свидетели на изпълнени-
ето на това пророчество на Нефи?

Нефи ни предупреждава, че дяволът използва 
гордост, алчност и тайни дела, за да ни провали и 
разруши. В Писанията си до 2 Нефи 26:22, отбеле-
жете как Сатана се опитва да ни върже. Ленената 
връв е тънка ленена нишка, която много лесно мо-
же да бъде скъсана. Обаче, когато няколко нишки 
са усукани заедно, те стават силна връв. Прочетете 
2 Нефи 26:32 и обърнете внимание на примерите 
за „беззаконията”, които Господ ни заповядва да 
избягваме. Размишлявайте върху това как само една 
нишка сама по себе си може да стане „здрава връв” 
във 2 Нефи 26:32.

 2. Представете си, че учите свой приятел как да из-
бягва капаните на дявола (Сатана). Използвайки 2 Не-

фи 26:20–22, 32, напишете един абзац в дневника си за 
изучаване на Писанията, в който да обясните процеса, по 
който дяволът се опитва да ни върже. Обърнете внимание 
във 2 Нефи 26:22 как противникът използва ленени връзки, 
докато върже жертвата си с по- здрави връзки и дайте при-
мер.

Нефи предвижда разрушението, причинено от про-
тивника, и предупреждава за капаните на Сатана и 
влиянието му в последните дни. Противоположно 
на тъмните дела на Сатана, Нефи учи, че Божията 
любов е предоставена на всички и че Неговата цел 
е да спасява всички онези, които идват при Него. 
Прочетете 2 Нефи 26:23–24 и отбележете думите 
и изразите, които описват как Бог работи с чедата 
Си. Според 2 Нефи 26:24, каква е Божията цел във 
всичко, което прави Той? Ако желаете, бихте могли 
да отбележите израза, който представя следното 
учение: Всичко, което прави Господ, е за полза-
та на света.

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как разбирането на това, 

че всичко което прави Господ е за ползата на света, ви пома-
га да увеличавате вярата си в Небесния Отец и ви дава мир и 
увереност в този живот?

Прегледайте набързо 2 Нефи 26:25–28, 33 и отбеле-
жете всеки път, когато видите да бъдат използвани 
думите всички, някой, и никого. След това, се върнете 
и отново прочетете тези стихове, като обръщате 
специално внимание на тези думи и на това как 
Нефи учи, че Господ обича всички хора и ги ка-
ни да дойдат при Него и да приемат Неговото 
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спасение. Размишлявайте как този принцип се 
отразява върху отношението ви към заповедите, 
стандартите и другите хора.

 4. Прочетете 2 Нефи 26:29–31. В дневника си за изу-
чаване на Писанията, избройте две или три характе-

ристики на свещеническите лукавства, изброени в стих 29, 
след което отговорете на следните въпроси:
 а. Защо според вас свещеническите лукавства вредят на 
Църквата?
 б. Според 2 Нефи 26:30, как свещеническите лукавства мо-
гат да бъдат предотвратени?

2 Нефи 27:1–23
Нефи пророкува за появата на Книгата на Мормон

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как знаете (или защо вяр-

вате), че Книгата на Мормон е слово Божие?

Господ разкрива на пророка Исаия подробности 
относно появата на Книгата на Мормон, които 
Нефи записва във 2 Нефи 27. След като Исаия про-
рокува, че в последните дни много хора ще тънат в 
неправедност и ще отхвърлят пророците, той учи че 
Бог ще открие книга с древни писания (вж. 2 Нефи 
27:1–7). Прочетете 2 Нефи 27:12–14 и потърсете то-
ва, което ще направи Бог, за да установи истинност-
та на книгата, която ще се появи в последните дни.

Един от начините, по които Господ установява ис-
тинността на Книгата на Мормон, е като позволява 
на други хора да станат свидетели на златните плочи. 
Оливър Каудъри, Дейвид Уитмър и Мартин Харис са 

избрани като тримата очевидци и за тях се спомена-
ва във 2 Нефи 27:12. (Вж. „Свидетелството на тримата 
очевидци” в началото на Книгата на Мормон.)

„Няколко” за които се говори във 2 Нефи 27:13 
включват осемте очевидци (вж. „Свидетелството на 
осемте очевидци” в началото на Книгата на Мор-
мон). Бихте могли да отбележите израза „на толко-
ва свидетели, колкото му бъде угодно” във 2 Нефи 
27:14. Когато получавате и споделяте свидетелство-
то си за Книгата на Мормон, вие също ставате сви-
детели за истинността на тази книга. Бихте могли 
да напишете своето име до 2 Нефи 27:14 като един 
от тези допълнителни свидетели за истинността на 
Книгата на Мормон.

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на 
дванадесетте апостоли споделя своето собствено 
свидетелство за Книгата на Мормон:

„Свидетелствам, че никой не може да 
получи пълна вяра в това дело от 
последните дни—и така да открие 
пълната мяра покой и утеха за нашето 
време — докато той или тя сърдечно 
не приеме божествения произход на 

Книгата на Мормон и Исус Христос, за Когото тя 
свидетелства. …

Желая моето свидетелство за Книгата на Мормон и 
всичко, което произлиза от него, дадено под моята 
клетва и сан в свещеничеството, да бъде записа-
но от хората на земята и ангелите в небесата. … 
Искам да бъде напълно ясно, когато застана пред 
съдийския престол на Бог, че съм заявил пред света, 
чрез най- ясния език, на който съм способен, че 
Книгата на Мормон е истинна, че тя е дошла на 
света точно по начина, по който Джозеф е казал, че 
е дошла, и че е дадена да донесе щастие и надежда 
на верните в тези усилни последни дни”. („Безопас-
ност за душата”, Лиахона, ноем. 2009 г., стр. 89–90).

Помислете какво можете да правите, за да усилвате 
увереността си в истиността на Книгата на Мормон.

 6. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те какво ще направите тази година, за да усилите ва-

шето свидетелство за истинността на Книгата на Мормон.

За да изпълните следната дейност, ще трябва да из-
ползвате Джозеф Смит—История, която се намира 
в Скъпоценен Бисер. Прочетете Джозеф Смит—
История 1:63–65 и определете хората в разказа. 
След това, прочетете дадените в таблицата по- долу 
откъси от 2 Нефи 27 и групирайте името с всяка 
група от стихове.
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 а. Чарлз Антън
 б. Джозеф Смит
 в. Мартин Харис

- - - - - - -  Човекът, който не е учен (вж. 
2 Нефи 27:9, 15, 19–20)
- - - - - - -  Човекът, който взима словата, 
или знаци, и ги предава на учения 
(вж. 2 Нефи 27:15, 17)
- - - - - - -  Ученият човек (вж. 2 Нефи 
27:15, 18)

Думата знаци в Джозеф Смит—История 1:63–65 се 
отнася до реформираните египетски знаци, които 
Джозеф Смит преписва и превежда от златните 
плочи, които Мартин Харис представя на профе-
сор Чарлз Антън. Чарлз Антън преподава в Колежа 
Колумбия и е човек известен с познанието си на 
древни езици. След като заявява и удостоверява 
писменно, че превода на Джозеф Смит на знаците 
е правилен, професор Антън скъсва удостоверени-
ето за превода, когато разбира за чудния начин, 
по който плочите са били получени. Той предлага 
лично да преведе летописите. Когато Мартин Харис 
му обяснява, че някои от плочите са запечатани, 
професор Антън отвръща, че не може да чете запе-
чатана книга. Според 2 Нефи 27:16, какво научава-
ме относно мотива на Чарлз Антън в желанието му 
да преведе плочите?

Прочетете 2 Нефи 27:20–23 и отбележете израза, 
повторен в стихове 20 и 21.

 7. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как това, което сте изучили досега във 2 Нефи 

27:1–23 потвърждава, че Бог изпълнява Своето дело. (Ако ви 
е нужна допълнителна информация относно появата на Кни-
гата на Мормон, вж. У. и З. 20:8–12.)

Бихте могли да запишете следната истина в Пи-
санията си: Излизането наяве на Книгата на 
Мормон е един от начините, по които Бог ще 
извърши делото Си в последните дни.

 8. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как изпълнението на 

древното пророчество за Книгата на Мормон укрепва вашето 
свидетелство за книгата и нейната роля във Възстановяване-
то на Господната Църква?

2 Нефи 27:24–35
Нефи пророкува за положителното влияние на 
възстановеното Евангелие на Исус Христос
Бог избира един млад мъж, наречен Джозеф 
Смит, да бъде пророкът на Възстановяването и 
да установи великото Му дело в последните дни. 
„Чудното(то) дело”, за което се говори в Писанията 
е Възстановяването на Евангелието на Исус Хрис-
тос, което включва появата на Книгата на Мормон. 
Прочетете 2 Нефи 27:25–26, отбележете израза 
„чудно дело и изумление” и определете някои от 
условията, които ще се на лице, когато Господ за-
почва това чудно дело. Размишлявайте как Книгата 
на Мормон и Възстановяването са ви помогнали да 
избягвате тези условия.

Прочетете 2 Нефи 27:29–30, 34–35 и отбележете 
благословиите, които произтичат от излизането 
наяве на Книгата на Мормон и Възстановяването 
на Евангелието. Книгата на Мормон и възстано-
веното Евангелие ще носят радост и разбиране 
на хората, които ги изучават и приемат.

 9. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: Как Възста-

новяването на Евангелието, което включва появяването на 
Книгата на Мормон, е „чудно дело” във вашия живот?

 10. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 26–27 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 8: ДЕН 2

2 Нефи 28
Въведение
Нефи пророкува за някои от трудните условия в 
последните дни, включително лъжливите учения 
и гордостта на много от лъжливите църкви, които 
ще бъдат създадени. Той учи как да разпознаваме 
лъжливите учения и светски теории, и определя 
начините, по които Сатана ще се старае да разсей-
ва мъжете и жените от праведния живот.

2 Нефи 28:1–19
Нефи описва лъжливите църкви и лъжливите идеи на 
нашето съвремие
В повечето култури съществуват пътни знаци, кои-
то предупреждават движещите се, ако им предстои 
опасност по пътя или на пътеката. В страната и 
града, в които живеете, с каква форма и цвят са 
обозначени пътните знаци, които предупреждават 
движещите се за предстояща опасност? Подобно 
на това, отровни или друг вид опасни вещества по- 
принцип са обозначени със символи и предупреж-
дения на опаковката, както и съдовете, в които се 
намират те. По какъв начин биват обозначавани 
тези артикули, където живеете вие?
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Подобно на тези физически предупредителни зна-
ци, Книгата на Мормон съдържа предупреждения, 
които да ви помагат да избягвате влиянията, вредни 
за вашия дух. Президент Езра Тафт Бенсън определя 
как Книгата на Мормон може да ви предупреждава 
и усилва срещу злите замисли на Сатана: „Книгата 
на Мормон изобличава враговете на Христос. Тя 
обърква лъжливите учения и потушава раздорите. 
(Вж. 2 Нефи 3:12.) Тя подсилва смирените последо-
ватели на Христос срещу злите планове, стратегии 
и учения на дявола в наши дни. Отстъпниците в 
Книгата на Мормон са подобни на отстъпниците, 
които виждаме днес. Бог с безкрайното си предва-
рително знание така е оформил Книгата на Мор-
мон, че да можем да виждаме грешката и да знаем 
как да се борим срещу погрешните образователни, 
политически, религиозни и философски идеи на 
нашето време” („The Book of Mormon Is the Word of 
God”, Ensign, ян. 1988 г., стр. 3).

Книгата на Мормон изобличава лъжливите 
идеи на дявола и ни укрепва срещу неговите 
зли планове. Както е записано във 2 Нефи 28, 
Нефи посочва някои от лъжливите учения на 
дявола, които са присъщи за всички поколения. 
Прочетете 2 Нефи 28:3–9 и отбележете лъжливите 
учения и заблуди на Сатана, за които научавате 
там. (Обърнете внимание, че 2 Нефи 28:7–9 е стих 
за овладяване от Писанията. Ако желаете можете да 
си го отбележите по отличаващ се начин, така че да 
можете да го намирате в бъдеще.)

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те от 2 Нефи 28:3–9 едно от лъжливите учения, което 

намирате за най- вредно за вас днес и обяснете причините за 
тава. Също така, включете пример за това как младите хора 
могат да бъдат примамени от това лъжливо учение.

Прочетете 2 Нефи 28:12–14 и открийте това, за кое-
то Нефи предупреждава, че ще се случи на много от 
църквите и хората, дори и на „смирените последо-
ватели на Христа” (стих 14). Тези неща са причине-
ни от гордост и лъжливите учения, за които четете 
във 2 Нефи 28:3–9. Прочетете 2 Нефи 28:15–16, 19 и 
определете някои от последствията от тези лъжли-
ви учения. Бихте могли да отбележите израза във 
2 Нефи 28:19, който обяснява какво ще направи 
дявола на хората, които не се покайват.

Овладяване на стихове от 
Писанията—2 Нефи 28:7–9

 2. Прочетете на глас 2 Нефи 28:7–9. Отделете извест-
но време в запаметяването на 2 Нефи 28:8. Бихте 

могли да запишете тези стихове в дневника си за изучаване 
на Писанията по памет или пък да ги рецитирате пред ваш 

близък или приятел. В последните дни много хора ще препо-
дават лъжливи, суетни и лекомислени учения. В дневника си 
за изучаване на Писнията, избройте някои от начините, по 
които тези лекомислени учения биват популяризирани и на-
кратко обяснете как можете да разпознавете тези лекомис-
лени светски учения и да ги избягвате.

2 Нефи 28:20–32
Нефи предупреждава за измамите на Сатана
Докато се подготвяте за изучаването на останалата 
част от 2 Нефи 28, прочетете следното преживяване 
на президент Бойд K. Пакър, президент на Кворума 
на дванадесетте апостоли, по време на свое посеще-
ние на природен резерват в Африка:

„Спряхме до един водоем, пълен с вода, да наблю-
даваме как животните пият вода. Беше много сухо 
през този сезон и нямаше много вода, а по- скоро 
водоеми, пълни с кал. …

„Антилопите, по- конкретно, бяха 
много нервни. Приближаваха се до 
калните водоеми, само за да се обърнат 
и да побягнат изплашени. Можех да 
видя, че нямаше лъвове наоколо и 
попитах водача защо не пиеха. Негови-

ят отговор, и това е урокът, беше „Крокодили”.

Сметнах, че се шегува и го попитах сериозно: „Как-
во им пречи?” Отговорът се повтори: „Крокодили”.

„Глупости” -  казах си аз. „Тук няма крокодили. 
Всеки би могъл да види това”. …

Той явно виждаше, че не му вярвах, и предполагам, 
реши да ми даде урок. Закара ни на друго място, 
където паркира колата на по- висок бряг над калния 
водоем, откъдето можехме да погледнем надолу. 
„Ето”, каза той. „Сам вижте”.

Можех да видя само калта, малко вода и нервни-
те животни в далечината. След това изведнъж го 
забелязах—един голям крокодил, скрил се в калта, 
очакващ някое достатъчно жадно животно да дойде 
и да пие.

Изведнъж повярвах! Когато видя, че бях готов да 
слушам, той продължи с урока. „Из целия парк има 
крокодили”, каза той, „не само в реките. Тук няма 
вода без някъде наблизо да се крие крокодил, може-
те да бъдете сигурни в това”. …

При едно друго пътуване до Африка споделих това 
преживяване с рейнджър в друг парк. …

Той ми показа едно място, където се случила тра-
гедия. Един младеж от Англия работел в хотела за 
един сезон. Въпреки постоянните и повтарящи се 
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предупреждения, той преминал оградата, за да раз-
гледа един водоем дълбок не повече от педя.

„Навлезе само две крачки”, каза рейнджъра, „и 
крокодилът го нападна без да можем да направим 
нищо за него” („Spiritual Crocodiles”, Ensign, май 
1976 г., стр. 30–31).

Каква е опасността в това да се съмняваш в нали-
чието на крокодили, когато те не се виждат? Как 
преживяването на президент Пакър и на младият 
мъж е подобно на това, което описва Нефи във 
2 Нефи 28:22?

Президент Пакър обяснява:

„Хората, дошли преди вас в този живот, които са 
обиколили някой друг водоем, издигат предупре-
дителен глас за крокодили. И не само големите 
зелени гущери могат да ви накъсат на парчета, а 
и духовните крокодили, много по- опасни, по- добре 
скрити дори от потайните влечуги на Африка.

Тези духовни крокодили могат да унищожат или 
осакатят душите ви. Те могат да унищожат вашия 
мир и мира на хората, които ви обичат. Срещу тях 
чуваме предупреждения и много малко са водо-
емите в този живот, които да не са пълни с тях” 
(„Spiritual Crocodiles”, стр. 31).

На следните редове, отговорете на въпроса: По 
какви начини крокодилите в Африка са подобни на 
изкушенията и тактиките на Сатана?   
  
 

Прочетете 2 Нефи 28:20–21, 24–26 и потърсете на-
чините, по които Сатана се опитва да ни унищожи. 
(Може да ви е от полза да знаете, че думата усмири 
във 2 Нефи 28:21 означава да успокои, притъпи или 
приспи духовно.) Според тези стихове, какви мето-
ди използва Сатана, за да се опита да ни усмири и 
да ни доведе под своя власт?   
 .

Главен принцип, преподаван в тези стихове е: Сата-
на използва множество тактики, за да получи 
надмощие над нас, например като ни подтик-
ва към гняв, като ни усмирява и приспива и 
като ни ласкае.

 3. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как Сатана използва гнева, за да заблуди и унищожи от-
делните хора, семейства и общества?
 б. Кои са някои от добрите неща, срещу които Сатана е при-
мамил хората да се гневят?

 в. Опишете поне два примера за това как някои хора са би-
ли успокоени и заслепени за опасностите на Сатана.

Прочетете следното обяснение от 
епископ Ричард C. Еджли, съветник в 
Председателстващото епископство, 
относно постепенния процес, който 
използва Сатана, за да ни хване в капан: 
„Не можем да кажем, че ще посеем 

малко бурени през нашата младост или че просто 
ще си поиграем на ръба на греха. Няма „ръбове” за 
греха. Всяко действие, добро или лошо, има послед-
ствие. Всяко добро дело усъвършенства нашата 
способност да вършим добро и да устояваме 
по- твърдо срещу греха и провала. Всяко прегреше-
ние, без значение колко дребно, ни прави по- 
податливи на влиянието на Сатана следващия път, 
когато ни изкуши. Сатана ни превзема малко по 
малко, измамвайки ни за последствията на така 
наречените дребни грехове, докато ни обвърже в 
значителни прегрешения. Нефи описва тази 
тактика с глаголите „усмирявам”, „приспивам” и 
„лаская”, докато Сатана ни „сграбчи с ужасните си 
вериги, от които няма избавление”. (2 Нефи 28:22; 
вж. също стих 21)” („That Thy Confidence Wax 
Strong”, Ensign, ноем. 1994 г., стр. 40).

Сатана използва тези едва доловими тактики, за да 
ни убеждава да мислим, казваме и правим грешни-
те неща. Прочетете 2 Нефи 28:27–29 и потърсете 
допълнителните предупреждения.

Господ дава друго предупреждение и благословия, 
което е включено в края на тази глава. Прочетете 
2 Нефи 28:30–32 и размишлявайте върху следните 
въпроси: Защо Бог нарича някои хора благослове-
ни? Как вслушването в Божия съвет ни помага да 
преодоляваме тактиките на дявола?

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те какво от това, което сте научили от този урок, ще ви 

помага да преодолявате тактиките на Сатана. Кои са някои 
от местата, дейностите или поведенията, които следва да из-
бягвате, за да не бъдете изложени на влиянието на Сатана?

 5. Спомнете си обсъждането на предупредителните 
знаци в началото на този урок. В дневника си за изу-

чаване на Писанията, начертайте предупредителен знак, кой-
то илюстрира опасността, за която мислите че трябва да сте 
предупредени днес. Бъдете готови да споделите това с вашия 
учител и съучениците си.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 28 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 8: ДЕН 3

2 Нефи 29–30
Въведение
Посланието на Нефи за чудното дело на Възстановя-
ването на Евангелието продължава във 2 Нефи 29–
30. Той свидетелства, че в последните дни Писанията 
ще въздействат заедно, за да покажат на всички 
народи, племена, езици и люде, че Господ си спомня 
за Своите чеда. Тези летописи са свидетелство, че 
Исус Христос е нашият Спасител. Нефи пророкува, 
че мнозина ще отхвърлят Книгата на Мормон, но 
повярвалите ще бъдат събрани в Църквата. Също 
така той казва, че Божият заветен народ са хората, 
които се покайват и вярват в Сина Божий.

2 Нефи 29:1–14
Господ казва на Нефи, че в последните дни мнозина ще 
отхвърлят Книгата на Мормон
Нефи пророкува, че много хора в последните дни 
ще вярват, че Библията е единственото открито от 
Бог Писание и ще отхвърлят Книгата на Мормон. 
Как бихте отговорили, ако ваш приятел ви попита: 
„Защо мормоните имат друга Библия?”

Нефи дава някои отговори на този въпрос, като 
записва Господните слова, описващи ролята на 
Книгата на Мормон при Възстановяването на 
Евангелието в последните дни, което Господ нарича 
„чудно дело” (2 Нефи 29:1). Прочетете 2 Нефи 29:1–
2 и определете какво ще сторят Господните слова 
в последните дни. (Те ще „произлязат” за потом-
ството на Нефи и ще „свистят по всички краища на 
земята”.) Да „свисти” означава да „засвири”, което 
представлява знак за събиране (вж. Исаия 5:26, 
бележка под линията б).

Знамето във 2 Нефи 29:2 се използва за събира-
не и обдиняване на хората. Знаменосецът върви 

най- отпред и води. Според 2 Нефи 29:2, какво 
представлява „знамето”, което ще бъде видяно „по 
всички краища на земята”, за да събере Господния 
народ? (Бихте могли да запишете нещо подобно 
като Книгата на Мормон—словата на потомството 
на Нефи до 2 Нефи 29:2.)

 1. Запишете в дневника си за изучаване на Писани-
ята каква, според 2 Нефи 29:1–2, е Господната цел 

при предоставянето на допълнителни Писания като Книга-
та на Мормон.

Старейшина Джефри Р. Холанд от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
споделя следното прозрение относно 
Книгата на Мормон: „Книгата на 
Мормон представлява категоричен 
израз на Божия завет и Неговата обич 

към Неговите чеда тук на земята” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon 1997 г., стр. 4).

Във 2 Нефи 29 думата езичници се отнася за хо-
рата, които не са от дома Израилев. Думата юдеи 
се отнася за хората, които са от дома Израилев, 
включително Лехий и неговите потомци. Прочете-
те 2 Нефи 29:3–6, като търсите реакцията на някои 
езичници към допълнителното Писание. Запишете 
отговорите си на следните въпроси в предоставено-
то място.

Как някои хора ще реагират на допълнителното 
Писание?   
 

Какво казва Господ за хората, които реагират по 
този начин?   
 

Нефи прави пророческо описание на реакцията на 
хората към Книгата на Мормон. Днес хората често 
изразяват съмнения към Книгата на Мормон, защо-
то вече разполагат с Библията. Отбележете думите 
или изразите във 2 Нефи 29:7–11, които описват 
Господните цели при предоставянето на допълни-
телни Писания. Помислете за това как бихте обяс-
нили тези цели на някой, който не разбира нуждата 
или стойността от получаването на допълнително 
откровение от Бог.

 2. Като използвате отбелязаното във 2 Нефи 29:7–
11, запишете отговор в дневника си за изучаване на 

Писанията на въпроса, представен в началото на този урок: 
„Защо мормоните имат друга Библия?”

Господ дава Писания като второ свидетелство 
и за да събира хората в Своя завет. Прочетете 
2 Нефи 29:13–14 и потърсете благословията, която 
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произтича от това Писанията—„словата на нефи-
тите” (Книгата на Мормон), „словата на юдеите” 
(Библията) и „словата на изгубените Израилеви 
племена”—да са дадени на хората.

2 Нефи 30:1–8
Нефи пророкува за ролята на Книгата на Мормон в 
последните дни
След като проповядва, че Бог ще си спомни за 
дома Израилев, Нефи предупреждава народа си да 
не мислят, че са по- праведни отколкото ще бъдат 
езичниците. Той също така им напомня, че всички 
хора могат да се присъединят към Божия заветен 
народ. Прочетете 2 Нефи 30:2 и в предоставеното 
място напишете две неща, които хората трябва да 
направят преди Господ да сключи завет с тях.   
  
 

Отделете време, за да размислите за влиянието, 
което има върху вас или някой ваш близък Книгата 
на Мормон. След това прочетете 2 Нефи 30:3–8 и 
изпълнетете следната задача с изрази, описващи 
влиянието на Книгата на Мормон върху хората, 
които я приемат.

Групи хора Влиянието на Книгата на 
Мормон

Потомците на Лехий 
(2 Нефи 30:3–6)

Юдеи (2 Нефи 30:7)

Езичници (или всички 
народи) (2 Нефи 30:8)

Прочетете следното изявление на президент Хен-
ри Б. Айринг от Първото Президентство и отбеле-
жете причините, поради които Книгата на Мормон 
е въздействащо мисионерско средство:

„Книгата на Мормон е център на 
мисионерската работа от момента, в 
който Евангелието беше възстановено 
чрез пророка Джозеф. Ние я използва-
ме всеки ден в мисионерската работа. 
Ето един факт относно Книгата на 

Мормон и как тя е ключ към сила във всеки аспект 
от мисионерската работа: Книгата на Мормон е 
още едно свидетелство за Христос. Заглавната 
страница свидетелства за това. Тя казва, че целта на 
Книгата на Мормон е да ни покаже великите неща, 
които Господ е извършил за Своят народ, да им 

помогне да знаят, че заветите, които Господ е 
сключил с народа Си, са все още в сила, и да убеж-
дава всички хора, че Исус е Христос” („Why the 
Book of Mormon?” New Era, май 2008 г., стр. 6, 8).

Изучаването на 2 Нефи 30:1–8 показва, че Книгата 
на Мормон може да помага на всички хора да 
опознават Исус Христос и да живеят според 
Неговото Евангелие.

 3. Изберете един от следните въпроси, на които да от-
говорите във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как Книгата на Мормон ви е помогнала да опознаете 
Спасителя?
 б. Как ще използвате Книгата на Мормон, за да помагате на 
другите да опознаят Спасителя?

2 Нефи 30:9–18
Нефи пророкува за условията на земята по време на 
Милениума
Прочетете 2 Нефи 30:9–10 и се опитайте да открие-
те какво ще се случи сред хората преди Милени-
ума—хиляда години на преведност и мир, следващи 
Второто Пришествие на Спасителя, когато Исус 
Христос ще „царува лично на земята” (Символът 
на вярата 1:10). По какъв начин сте били свидетели 
на „велико разделение” (2 Нефи 30:10,) отделящо 
праведните от нечестивите? Какво ще се случи в 
последствие на нечестивите?

Прочетете 2 Нефи 30:12–18, като търсите какви ще 
бъдат условията на живот на земята по време на 
Милениума.

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те заглавие на вестникарска статия (основната идея 

или обобщение с няколко думи), описваща условието на Ми-
лениума, което очаквате с най- голямо нетърпение. След като 
сте написали заглавието, обяснете по какъв начин това за-
главие е признак на мира, който ще преобладава на земята 
по време на Милениума.
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Представете си какво би било, когато Сатана няма 
да има сила над сърцата на хората по време 
на Милениума и праведността и мирът ще 
преобладават. Помислете си как вашето училище 
или общество биха били различни, ако тези условия 
преобладаваха днес.

 5. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та какво бихте могли да направите, за да помогнете 

на себе си, на вашето семейство и околни да се подготвят за 
този период на мир и праведност.

Коментар и информация за 
историческите обстоятелства
Как ще се появят допълнителните Писания?

Старейшина Брус Р. Макконки от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
казва, че летописите, за които се говори 
във 2 Нефи 29:12–14, ще „излязат наяве 
по един чуден начин, под ръководството 
на президента на Църквата на Исус 

Христос на светиите от последните дни, който е 
откровител и преводач и който държи ключовете на 
Божието царство” (The Millennial Messiah 1982 г., стр. 
217). Ние знаем, че Спасителят посещава някои от 
изгубените племена на Израил след Своето 
Възкресение и посещението Си при нефитите; те 
също изготвят летопис за Неговото служение сред 
тях след Възкресението (вж. 3 Нефи 16:1–3; 17:4).

Кога „Юдеите … ще започнат да вярват в Христос?”
Старейшина Брус Р. Макконки обсъжда също и 
пророкуваното обръщане във вярата на юдеите:

„И ще стане така, че юдеите, които са рзпръснати, 
също ще започнат да вярват в Христа, и ще започнат 
да се събират по лицето на земята. (2 Нефи 30:7.) 
Голяма част от старата юдейска горчивина срещу 
Христос е спряла и много сега Го приемат като 
велик Учител, но не и за Сина Божий. Някои са Го 
приели в пълния смисъл на думата, присъединявайки 
се към истинската църква със събраните останки от 
Ефраим и неговите последователи.

Но великото обръщане във вярата на юдеите, 
тяхното завръщане към истината като народ, е 
предопределено да последва Второто Пришествие на 
техния Месия. Онези, които са в състояние да 
дочакат този ден, в своята скръб и горест ще 
попитат: „Какви са тези рани по ръцете Ти и нозете 
Ти? Тогава те ще разберат, че Аз съм Господ, защото 
Аз ще им кажа: Тези рани са раните, с които бях 
наранен в дома на приятелите Ми. Аз съм този, 

Който беше издигнат. Аз съм Исус, Който беше 
разпнат. Аз съм Синът Божий” (У. и З. 45:51–52; Зах. 
12:8–14; 13:6.)”. (Mormon Doctrine, 2- ро изд. 1966 г., 
стр. 722–723).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 29–30 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 8: ДЕН 4

2 Нефи 31
Въведение
Нефи дава следното учение за Христос: трябва да 
упражнаваме вяра в Исус Христос, да се покайваме 
от греховете си, да бъдем кръстени, да получим 
Светия Дух и да устоим до край. Той също свиде-
телства, че като прилагаме тези учения, Бог ще ни 
благославя със спътничеството на Светия Дух и ще 
ни води към вечен живот.

2 Нефи 31:1–21
Нефи учи как Спасителят ни е дал съвършен пример
Исус отива при Иоан Кръстител, за да бъде кръс-
тен. След като Исус не е извършил никакви грехове, 
защо мислите се е кръстил? Защо сте се кръстили 
вие? Размишляването върху тези въпроси ще ви 
помогне да се подготвите за този урок.

Прочетете 2 Нефи 31:2, 21 и отбележете израза 
„учението на Христа”. Обърнете внимание, че 
в стих 2, Нефи казва, че трябва да каже няколко 
слова „относно учението на Христа”. След което, в 
стих 21, той казва, че е говорил относно „учението 
на Христа”. Във 2 Нефи 31:3–20 научаваме относ-
но онези истини, които Нефи нарича „учението 
на Христа”. Научаваме следните две истини: Исус 
Христос изпълнява всяка праведност, като се 
подчинява на всички заповеди на Отца, и ние 
също трябва да следваме примера на подчине-
ние на Исус Христос, като бъдем кръстени и 
получм Светия Дух.

 1. Запишете следните заглавия в паралелни колони 
в дневника си за изучаване на Писанията: Причини, 

поради които Исус се кръщава и Причини, поради които ние 
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се кръщаваме. След това прочетете 2 Нефи 31:4–12 и из-
бройте какво научавате под всяко от тези заглавия.

Според 2 Нефи 31:11, какво трябва да предшества 
кръщението?

За да си помогнете в обяснението на въпроса защо 
е нужно кръщение с вода, прочетете следното 
изказване на пророка Джозеф Смит: „Кръщението 
е знак към Бог, ангелите и небето, че ние вършим 
волята Божия, и няма под небето друг знак, чрез 
който Бог да е предписал на човека да дойде при 
Него да бъде спасен, и да влезе в царството Божие, 
освен чрез вяра в Исус Христос, покаяние и кръще-
ние за опрощение на греховете, и всеки друг път е 
напразен; тогава вие ще имате обещанието за дара 
на Светия Дух” (Учения на президентите на Църква-
та: Джозеф Смит, 2007 г., стр. 98).

 2. Представете си, че приятел, който не е член на 
Църквата, ви попита защо кръщението е толкова важ-

но. Запишете как бихте му отговорили в дневнка си за изуча-
ване на Писанията.

 3. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как следването на примера на Исус Христос чрез 

кръщение е повлияло и благословило живота ви.
Има още много за вършене след като се кръстим. 
Прочетете 2 Нефи 31:13 и отбележете изразите, 
които описват отношението, което трябва да има 
човек, следващ примера на Спасителя.

Според 2 Нефи 31:13, когато изпълняваме завета си 
с цялостно намерение в сърцето и искрена цел, как-
во ни обещава в замяна нашият Отец в Небесата? 
(Може да отбележите това в Писанията си.) Проче-
тете последния израз във 2 Нефи 31:17 и определете 
защо ни е нужно да получим Светия Дух. В предос-
тавеното място, запишете твърдение от учение или 
принцип, базиращи се на Писание, което обяснява 
какво ще направи за нас Светият Дух.   
 

Огън се използва за пречистването на материа-
ли като метал. Той изгаря примесите, като прави 
материала по- чист. Подобно нещо се случва и с 
нас духовно, когато получим дара на Светия Дух. 
Това е известно още като „кръщението с огън” 
(вж. 2 Нефи 31:13). Светият Дух свидетелства за 
Отца и Сина и дава опрощение на греховете. 
Президент Марион Г. Ромни от Първото Прези-
дентство учи: „Кръщението с огън и със Светия 
Дух … очиства, заздравява и пречиства душата” 
(Learning for the Eternities, съст. Джордж Дж. Ромни 
1977 г., стр. 133).

За да окриете друга черта на „учението на Христа”, 
прочетете 2 Нефи 31:15–16 и отбележете какво сте 
открили. Свържете изразите, които откриете във 
2 Нефи 31:13 с указанието, дадено във 2 Нефи 31:15–
16, помислете как можете да устоявате до края с 
„искрена цел” и „цялостно намерение в сърцето”.

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как изразите „цялостно намерение в сърцето”, „без ли-
цемерие” и „с искрена цел” са приложими за дейности като 
ежедневното изучаване на светите Писания или посещението 
на църковни събрания?
 б. Каква е разликата между някой, който „казва молитвите 
си” и някой, който се моли „с цялостно намерение в сърцето”?
 в. Каква е разликата между някой, който „взима от причасти-
ето” и някой, който взима от причастието „с искрена цел”?

Прочетете 2 Нефи 31:18 и открийте къде ще се 
намираме, след като преминем през портите на 
покаянието и кръщението. Когато упражняваме 
вяра, покайваме се, кръстени сме и получим дара на 
Светия Дух, ние влизаме в „стеснена(та) и тясна пъ-
тека”. Стеснена предполага точност, взискателност 
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и липса на отклонение. Според 2 Нефи 31:18, как 
можем да знаем дали се намираме на стеснената и 
тясна пътека?   
 

Да чувстваме дара на Светия Дух не е просто едно 
хубаво чувство, което получаваме от време на вре-
ме. Спътничеството на Светия Дух е свидетелство 
от Бог, че се намираме на пътеката, водеща към 
вечен живот.

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как спътничеството на Светия Дух ви е помагало да оста-
вате на стеснената и тясна пътека?
 б. По какви други начини Светият Дух е благославял жи-
вота ви?

Прочетете 2 Нефи 
31:19–21 и направете 
списък, като номе-
рирате в Писанията 
си други неща, които 
трябва да правим, за да 
останем на пътеката. 
(Обърнете внимание, 
че 2 Нефи 31:19–20 е 
стих за овладяване от 
Писанията. Ако желае-
те, можете да си го от-
бележите по отличаващ 
се начин, така че да 
можете да го намирате 
в бъдеще.)

 6. В дневника си за 
изучаване на Писани-

ята запишете с едно изрече-
ние какво значи според вас 

да „бърза(ме) с увереност в Христа” (2 Нефи 31:20).

В предоставените празни места, обобщете 2 Нефи 
31:19–20 с изложение на принцип:

Ако  , 
тогава  . 
(Можете да си го отбележите в Писанията.)

Старейшина Ръсел М. Нелсън от Кворума на 
дванадесетте апостоли дава следния обнадеждаващ 
съвет на онези, които чувстват, че са се отклонили 
от стеснената и тясна пътека: „По време на нашето 
пътуване през живота, ще се сблъскваме с много 
препятствия и ще допускаме някои грешки. На-
пътствието на Писанията ни помага да осъзнаваме 
тези грешки и да предприемаме нужните поправ-
ки. Спираме да се движим в грешната посока. 

Когато откриете списъци 
в Писанията, бихте могли 
да ги отбележите, за да си 
помогнете в разбирането 
на това, което учат Господ 
и Неговите пророци. Номе-
рирането на всяка точка ще 
ви помага с лекота да забе-
лязвате всяка една от тях в 
текста. Като изберете лесно 
име за списъка и номери-
рате всяка точка в него, ще 
си помогнете по- лесно да 
забелязвате всяка точка от 
списъка и да си спомняте 
какво сте научили.

Отбелязване 
на списъци

Внимателно изучаваме пътната карта на Писания-
та. След което продължаваме нататък с покаяние и 
необходимото възмездие, за да застанем на „стесне-
ната и тясна пътека, която води към вечен живот” 
(2 Нефи 31:18)” („Living by Scriptural Guidance”, 
Ensign, ноем. 2000 г., стр. 17).

Размишлявайте как това изказване и Писанията, 
които сте изучили днес, ви дават „светла надежда” 
(2 Нефи 31:20).

Овладяване на стихове от 
Писанията—2 Нефи 31:19–20

 7. Отделете пет минути за запаметяване на 2 Нефи 
31:20. Накарайте ваш близък или приятел да ви изпи-

та дали знаете стиха, или пък можете да закриете стиха с ръ-
ка и да се опитате да го цитирате без да гледате. Опитайте се 
да напишете стиха по спомен в дневника си за изучаване на 
Писанията.

 8. Използвайки 2 Нефи 31:20, изберете едно от не-
щата, които трябва да правим, за да останем на пра-

вилната пътека, с което се справяте добре. След което, 
направете описание в дневника си за изучаване на Писания-
та, за това как се справяте. След това, изберете една област, 
в която бихте искали да направите подобрения, и запишете 
как смятате да постигнете това.

Коментар и информация за 
историческите обстоятелства
Как можем да избягваме лицемерието?
Нефи предупреждава за лицемерието във 2 Нефи 
31:13. Лицемерие означава да се преструваш или да 
играеш роля, която другите да виждат, но която не е 
отражение на истинската ти същност. Старейшина 
Джозеф Б. Уъртлин от Кворума на дванадесетте 
апостоли описва какво значи да действаме без 
лицемерие:

„Дали наистина живеем според 
Евангелието или само представяме една 
илюзия за праведност, така че хората 
около нас да предполагат, че сме 
праведни, докато всъщност нашите 
сърца и действията в частния ни живот 

не следват Господните учения?

Дали не сме възприели само „вид на божественост”, 
докато „отричаме силата Му” (вж. Джозеф Смит—
История 1:19)?

Дали сме действително праведни или симулираме 
подчинение само когато мислим, че другите ни 
гледат?
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Господ е дал ясно да се разбере, че не може да бъде 
заблуждаван от привидности и ни е предупредил да 
не мамим нито Него, нито околните. Предупредил 
ни е да внимаваме с хората, които представят 
лъжлива визия, чиято светла усмивка крие тъмната 
реалност. Знаем, че Господ „гледа на сърце”, а не 
„на лице” (вж. 1 Царе 16:7)” („True to the Truth”, 
Ensign, май 1997 г., стр. 15–16).

Как „устояваме до края”?
Изразът „устояване до края” (2 Нефи 31:16) често се 
използва, за да се изрази необходимостта търпеливо 
да издържаме на трудностите през целия си живот. 
Старейшина Джозеф Б. Уъртлин обяснява, че да 
устоим до края също означава да продължим в 
своята вярност на Христос до края на живота си:

„Устояването до края е учение за продължаването 
по пътеката, която води към вечен живот, след като 
човек е поел по пътя чрез вяра, покаяние, кръщение 
и получаване на Светия Дух. Устояването до края 
изисква цялото ни сърце. …

Устояването до края означава, че животът ни е 
изцяло вкоренен в почвата на Евангелието, че сме 
напълно активни в Църквата, че смирено служим на 
нашите ближни, че живеем живот, подобен на 
Христовия и спазваме нашите завети. Устояващите 
са хармонични личности, последователни, смирени, 
непрекъснато се усъвършенстват и няма лицемерие 
в тях. Свидетелството им не се основава на социални 
предпоставки—основава се на истина, знание, опит 
и на Духа” („Продължавайте”, Лиахона, ноем. 2004 
г., стр. 101).

 9. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 31 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 9: ДЕН 1

2 Нефи 32
Въведение
След като проповядва за „стеснената и тясна пъ-
тека, която води към вечен живот” (2 Нефи 31:18), 
Нефи усеща, че неговия народ се питат какво 
следва да правят, след като тръгнат по тази пътека. 

Той отговаря на въпросите им, като ги насърчава 
да се „угощава(т) със словата на Христа” и да се 
„мол(ят) винаги” (2 Нефи 32:3, 9). Той ги уверява, че 
ако правят тези неща, Светия Дух ще им помага да 
знаят какво да правят.

2 Нефи 32:1–7
Нефи ни съветва да търсим божествено напътствие чрез 
словата на Исус Христос
Спомнете си за време, когато някой ви е упътил 
как да стигнете от едно място до друго. Лесно ли 
беше или трудно да разберете тези напътствия? 
Защо е важно да получаваме ясни напътствия?

В предишния урок изучихте напътствията, кои-
то Нефи дава на своя народ. След като дава тези 
напътсвия, той казва: „този е пътят” (2 Нефи 31:21). 
Набързо прочетете 2 Нефи 31:17–18 и преговоре-
те как човек тръгва по пътеката към вечен живот. 
След това прочетете 2 Нефи 32:1 и потърсете въ-
просът, който се е таял в сърцата на хората, относ-
но това, на което ги е учил Нефи. Опишете въпроса 
на хората със собствени думи:   
 

Прочетете 2 Нефи 32:2–3 и открийте какво казва 
Нефи, че трябва да направим, за да застанем на 
пътеката. Може да ви е от помощ да знаете, че 
говоренето с гласа на ангелите, според президент 
Бойд K. Пакър, президент на Кворума на двана-
десетте апостоли, „означава просто, че можете да 
говорите със силата на Светия Дух” (“The Gift of 
the Holy Ghost: What Every Member Should Know”, 
Ensign, авг. 2006 г., стр. 50).

Бихте могли да отбележите израза „угощавайте се 
със словата на Христа” във 2 Нефи 32:3 (този стих 
е стих за овладяване от Писанията). Нефи използва 
израза „словата на Христа”, за да опише учения-
та, вдъхновени от Светия Дух. Избройте някои от 
начините или местата, където можете да прочетете, 
чуете или получите учения, вдъхновени от Светия 
Дух.   
 

Словата на Христа включват Писания и слова 
на съвременните пророци. За да си помогнете в 
размисъла за това какво може да означава да се 
„угощава(ме) със словата на Христа”, прочетете 
следните цитати:

Старейшина Ръсел М. Нелсън от 
Кворума на дванадесетте апостоли учи: 
„Да се угощаваш означава повече от 
това да опиташ от нещо. Означава да 
вкусиш цялостно. Цялостното поемане 
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на Писанията е изучаването им с един дух на 
изпълнено с удоволствие откриване и предано 
подчинение. Когато се угощаваме със словата на 
Христа, те … стават незаменима част от нашата 
същност” („Living by Scriptural Guidance”, Ensign, 
ноем. 2000 г., стр. 17).

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на двана-
десетте апостоли казва: „Ако вие и аз ще се уго-
щаваме със словата на Христа, трябва да изучаваме 
Писанията и да попиваме словата Му чрез размиш-
ление над тях и като ги превърнем в част от всяка 
мисъл и действие” („Healing Soul and Body”, Ensign, 
ноем. 1998 г., стр. 15).

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те със собствени думи какво мислите, че означава да 

се угощаваме със словата на Христа.

Разишлявайте върху разликата между думите 
угощавам, похапвам и гладувам. Помислете си за 
момент как някои не толкова ефективни начини за 
изучаване на словата на Христа могат да се сравнят 
с похапване или дори гладуване.

Попълнете останалата част на следния принцип 
според 2 Нефи 32:3: Когато се угощаваме със сло-
вата на Христа, словата на Христа ще   
 .

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за случай, когато угощаването със словата Христови 

ви е помогнало да знаете какво да правите в живота си или 
опишете ситуация, с която се сблъсквате в момента и за коя-
то угощаването със словата на Христа може да ви помогне.

Попълнете празните места по- долу, за да направите 
оценка на това доколко успешно се угощавате със 
словата на Христа и как можете да правите това по- 
успешно. Във всеки от примерите по- долу, напи-
шете думата—угощавам, похапвам или гладувам—, 
която най- добре описва по какъв начин се опитвате 
да разбирате словата Христови в определена ситу-
ация. Например, бихте могли да се угощавате със 
Светиите писания по време на самостоятелното им 
изучаване, а само да похапвате от словата на Христа 
по време на общата конференция.

Самостоятелно изучаване на Писанията:  

Събранието за причастие:  

Обща конференция:  

Семейно изучаване на Писанията:  

Семинар:  

Семейна домашна вечер:  

Събрание на Кворума на Аароновото свещеничест-
во или урок на Младите жени:  

Неделно училище:  

Лична молитва:  

 3. Отделете време, за 
да изберете една от 

дейностите, които сте си за-
писали и за която в момента 
„похапвате” или „гладувате”. 
В дневника си за изучаване 
на Писанията, напишете как 
можете да се угощавате със 
словата на Христа в тази ситу-
ация. След което се постарай-
те да го правите.

Прочетете 2 Нефи 32:4–7 
и обмислете отговори 
на следните въпроси (ще 
запишете отговора си 
на един от въпросите за 
задача 4):

• В стих 4, какво озна-
чава според вас да „питате” или „чукате”? Как 
молитвата може да бъде добър пример за питане 
или чукане?

• Също в стих 4, какви според Нефи са последстви-
ята за хората, които не питат, нито чукат?

• В стих 5, какви благословии ни обещава Нефи, 
когато получим Светия Дух?

• В стих 7, какво отношение сред народа на Нефи 
води до неговата скръб за тях? Защо мислите 
този вид отношение пречи на хората да търсят и 
разбират „великото знание”?

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та една истина, която сте научили от 2 Нефи 32:4–7 и 

обяснете защо тази истина е важна за вашия живот.

Овладяване на стихове от 
Писанията—2 Нефи 32:3

 5. Колко време мислите ще ви е необходимо да за-
паметите 2 Нефи 32:3, ако го рецитирате всеки път, 

когато се храните? Напишете стиха на картонче или малък 
лист хартия, за да можете да го носите със себе си. През 
следващите няколко дни се угощавайте със словата на Хрис-
тос, като се опитвате да запаметите 2 Нефи 32:3 преди и 
след всяко хранене. В дневника си за изучаване на Писания-
та запишете с колко хранения сте запаметили този стих.

Когато отделяме време 
искрено да преценим 
доколко успешно живеем 
според определен принцип, 
ние даваме възможност на 
Светия Дух да ни помага 
да осъзнаем какво вършим 
добре и как можем да се 
подобрим. Когато си прави-
те самооценка, постарайте 
се да търсите напътствието 
на Светия Дух и бъдете на-
пълно искрени.

Преоценка на 
нашия живот
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2 Нефи 32:8–9
Нефи ни съветва да се молим винаги
Много хора споделят, че след като са прегрешили не 
изпитват желанието да се молят на Небесния Отец. 
Помислете си за миг каква може да е причината за 
това. Кой не би желал вие да се молите, особено ако 
сте извършили грях? Защо? Погледнете във 2 Нефи 
32:8 какво ни учи Свитият Дух да правим относно 
молитвата. Размишлявайте върху следните въпроси: 
Защо мислите Господ иска от нас да се молим? Защо 
според вас Сатана не желае да се молим?

Прочетете 2 Нефи 32:9 и окрийте колко често 
трябва да се молим и какви благословии ни обе-
щава Господ ако правим това. Докато четете този 
стих, може да ви е от полза да знаете, че посвещаване 
означава отдаване на нещо в служба на Бог или 
освещаването му.

От 2 Нефи 32:9 научаваме следния принцип: Ко-
гато се молим винаги, ние ще можем да на-
правим всичко, което Господ желае от нас да 
правим за благосътоянието на нашите души. 
(Обърнете внимание, че 2 Нефи 32:7–9 е откъс за 
овладяване от Писанията. Ако желаете можете да 
си го отбележите по отличаващ се начин, така че да 
можете да го намирате в бъдеще.)

Размишлявайте какво означава да се молим винаги. 
Докато четете следното изказване на старейшина 
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апос-
толи, подчертайте един или повече начини, по които 
можем да изпълним заповедта да „се молим винаги”.

„Може да има неща в нашия характер, 
нашето поведение или засягащи 
духовния ни растеж, за които ще имаме 
нужда да се посъветваме с Небесния 
Отец по време на сутрешната ни 
молитва. След като изразим уместната 

благодарност за получените благословии, ние се 
молим за разбиране, напътствие и помощ да 
направим нещата, които не можем да направим 
единствено със собствени сили. …

През деня ние в сърцето си се молим за продължа-
ваща подкрепа и напътствие. …

Забелязваме, че в подобен ден има случаи, при 
които по принцип сме предразположени да гово-
рим грубо, но не го правим; или сме склонни да се 
ядосаме, но това не става. Осъзнаваме небесната 
помощ и сила и смирено разпознаваме отгово-
рите на нашите молитви. Точно в този момент на 
проникновение, ние отправяме тиха молитва на 
благодарност.
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В края на деня отново коленичим и говорим с нашия 
Небесен Отец. Правим преглед на случилото се през 
деня и изразяваме сърдечна благодарност за благо-
словиите и помощта, която сме получили. Покай-
ваме се и с помощта на Господния Дух определяме 
начините, по които можем да се справим по- добре 
през утрешния ден. Така нашата вечерна молитва 
се основава и е продължение на нашата сутрешна 
молитва. И нашата вечерна молитва е също и подго-
товка за съдържателна сутрешна молитва.

Сутрешните и вечерните молитви—както и всички 
молитви между тях—не са отделни, несвързани 
помежду си събития; по- скоро те са свързани в едно 
през дните, седмиците, месеците и дори годините. 
Това е отчасти как изпълняваме съвета от Писа-
нията да „се моли(м) винаги” (Лука 21:36; 3 Нефи 
18:15, 18; У. и З. 31:12). Подобни смислени молитви 
са важна част за получаване на най- великите Бо-
жии благословии, които Той е приготвил за Своите 
чеда” („Молете се винаги”, Лиахона, ноем. 2008 г., 
стр. 41–42).

 6. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та, как според вас следването на напътствията на 

старейшна Беднар за това да се „молим винаги” може да ни 
помага в живота.

В заключение на този урок, прочетете свидетел-
ството относно угощаването със словата на Христа 
на старейшина Спенсър Дж. Конди, който по това 
време служи като член на Седемдесетте: „Може 
да ви предстоят решения относно мисия, бъдеща 
кариера и брак. Докато четете Писанията и се 
молите за напътствие, може да не получите отговор 
под формата на напечатани думи на страницата, но 
докато четете, ще получавате определени впечат-
ления и подтици, и, както е обещано, Светият Дух 
„ще ви покаже всичко, което трябва да правите” 
(2 Нефи 32:5)” („Да сме от полза на нашите ближ-
ни”, Лиахона, май 2002 г., стр. 45).

Овладяване на стихове от 
Писанията—2 Нефи 32:8–9

 7. През следващите 24 часа, се опитайте да приложи-
те това, което сте научили относно това да се „молим 

винаги” през живота си. В началото на следващия урок, ще 
бъдете поканани да споделите мислите и чувствата си относ-
но това преживяване. Запишете в дневника си за изучаване 
на Писанията как стремежът да се „молим винаги” може да 
е от полза в молитвите ви.

 8. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 32 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 9: ДЕН 2

2 Нефи 33
Въведение
Нефи завършва своя летопис като заявява, че 
неговите слова свидетелстват за Исус Христос и 
убеждават хората да вършат добро и да устоят до 
края. Той казва, че макар думите му да са написани 
„в слабост”, те са „от голяма стойност” и „ще бъдат 
направени силни” за хората, които ги четат (вж. 
2 Нефи 33:3–4). Той свидетелства, че неговите пи-
сания са „словата на Христа” и че хората ще бъдат 
отговорни пред Бог за своята реакция към тях (вж. 
2 Нефи 33:10–15).
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 1. В предишния урок бяхте поканени да се опитате 
да се „молите винаги” в продължение на 24 часа. В 

дневника си за изучаване на Писанията, запишете мислите и 
чувствата си относно това преживяване.

2 Нефи 33:1–15
Нефи обяснява своите цели за всичко, което записва
Помислете си за момент за причините, поради кои-
то бихте искали Светият Дух да ви донесе послание 
в сърцето.

Каква е разликата между послание отправено до 
нечие сърце и послание отправено в нечие сърце?

Прочетете 2 Нефи 33:1 и открийте коя дума—до 
или в—използва Нефи, за да опише как Светият 
Дух ни донася послание. Бихте могли да отбележи-
те това, което сте открили.

Защо според вас е важно Светият Дух да отправя 
истината до нашите сърца, а не в нашите сърца?   
 

Старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на 
дванадесетте апостоли прави следното твърдение 
относно 2 Нефи 33:1: „Моля да забележите как 
силата на Духа предава посланието до, а не не-
пременно в сърцето. Учителят може да обяснява, 
показва, убеждава и свидетелства, като прави тези 
неща с голяма духовна сила и ефективност. Обаче 
в крайна сметка, съдържанието на едно послание и 
свидетелството на Светия Дух проникват в сърцето, 
само ако получателят им позволи те да направят 
това. Учението с вяра отваря пътя в сърцето” („Seek 
Learning by Faith”, Ensign, септ. 2007 г., стр. 61).

Старейшина Джералд Н. Лънд, който 
служи като член на Седемдесетте по 
това време, обяснява защо Светият Дух 
ще донесе словото до, а не в нашите 
сърца: „Защо тъкмо до сърцето? Лична-
та свобода на избор е толкова свещена, 

че Небесният Отец никога няма да принуди 
човешкото сърце, дори с цялата Си безгранична 
сила. Човек може да се опита да го стори, но не и 
Бог. Казано иначе, Бог ни позволява да бъдем 
пазители или пазачи на собствените си сърца. Ние 
трябва, по собствено желание, да отворим сърцата 
си за Духа, защото Той няма да ни се натрапи” („Да 
отворим сърцата си”, Лиахона май 2008 г., стр. 33).

До В

Какво според вас трябва да направят хората, за да 
отворят сърцата си за Духа?   
 

Прочетете 2 Нефи 33:2 и открийте какво става с хо-
рата, които избират да вкоравят сърцата си. Може 
да ви е от полза да знаете, че изразът „и ги считат 
за нищо” означава „безполезни”.

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та какво поведение и отношение би имал човек с от-

ворено сърце по време на самостоятелното си изучаване на 
Писанията, уроци от Семинара за домашно изучаване, както 
и по време на събрание за причастие.

Във 2 Нефи 33:1–2 учим следния принцип: Когато 
отваряме сърцата си, послания от Светия Дух 
могат да навлизат в тях. Може да си отбележите 
този принцип в Писанията.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кога сте чувствали, че дадено евангелско послание е вляз-
ло в съцето ви? Какви бяха обстоятелствата и резултатите?
 б. Какво говори това за състоянието на вашето сърце в онзи 
момент?

Прочетете 2 Нефи 33:3–7, като търсите надеждите на 
Нефи за хората, които ще прочетат думите му. След 
това, довършете следните изречения с ваши думи 
или с тези на Нефи. Имайте предвид, че няколко от 
изразите могат да имат повече от един отговор:

2 Нефи 33:3—аз се моля непрестанно за   
 .

2 Нефи 33:4—аз знам   
 .

2 Нефи 33:6—тържествувам   
 .

2 Нефи 33:7—имам   
 .

Като завършвате с изучаването на 2 Нефи 33, имай-
те предвид, че тези стихове са последното записано 
в Писанията свидетелство на Нефи. Прочетете 
2 Нефи 33:10–14 и си представете, че чувате тези 
слова от самия Нефи. Бихте могли да подчертаете 
изразите, които са важни за вас.

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та някои от изразите от 2 Нефи 33:10–14, които имат 

значение за вас и обяснете защо. Също така, отговорете на 
следния въпрос във вашия дневник за изучаване на Писания-
та: Ако хората вярват в Христос, какво ще бъде отношението 
им към Книгата на Мормон? (Вж. 2 Нефи 33:10.)
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Прочетете 2 Нефи 33:15 и размишлявайте върху за-
ключителните думи на Нефи: „Аз трябва да се под-
чинявам”. Бихте могли да запишете „1 Нефи 3:7” 
като препратка в Писанията си до 2 Нефи 33:15. 
Прегледайте 1 Нефи 3:7 и определете как тези два 
стиха са свързани по между си.

 5. Отделете няколко 
минути, за да пре-

гледате 1 Нефи и 2 Нефи, 
като определяте примерите 
за послушание на Нефи. В 
дневника си за изучаване 
на Писанията, запишете ня-
кои от примерите, на които 
се натъквате. Също така, по-
търсете любим или особено 
значим откъс, който ви е 
убедил да вършите добро, 
да бъдете по- добри или да 
вярвате в Спасителя, както 
казва Нефи (вж. 2 Нефи 
33:1). Запишете този откъс в 
дневника си за изучаване 
на Писанията.

Взаимната препратка е пре-
пратка в Писанията, която 
ви води до допълнителна 
информация и вникване в 
това, което изучавате. До-
като изучавате, ще ви е от 
голяма полза да записвате 
препратките в Писанията си, 
когато се натъквате на сти-
хове помагащи ви да разби-
рате друг стих в Писанията 
или тема от Писанията.

Използване на 
взаимни препратки

Последното свидетелство на Нефи и неговото 
предупреждение към хората, които биха отхвърли-
ли думите му, допринасят за нашата отговорност 
за това как се отнасяме към Книгата на Мормон. 
Президент Джозеф Фийлдинг Смит учи, че, като 
членове на Църквата, ние имаме отговорността да 
изучаваме Книгата на Мормон:

„Струва ми се, че никой член на тази Църква 
никога няма да почувства удовлетворение, докато 
не започне да чете Книгата на Мормон отново и 
отново и грижливо я обмисля, та да може да даде 
свидетелство, че това във всяко отношение е ле-
топис, вдъхновен от Всемогъщия, и че историята в 
него е истинна. …

… Никой член на тази Църква, който не е прочел 
сериозно и внимателно Книгата на Мормон, не 
може да бъде одобрен в присъствието Божие” (в 
Conference Report, окт. 1961 г., стр. 18).

Имате възможността да решите сега как ще се от-
насяте с думите на Нефи и Книгата на Мормон.

 6. Направете оценка на усилията си да изучавате 
Книгата на Мормон и запишете в дневника си за 
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изучаване на Писанията един от начините, по които можете 
да подобрите начина си на изучаване.

В заключение на този урок, прочетете 
това което президент Гордън Б. Хинкли 
обещава на всички, които старателно 
изучават Книгата на Мормон: „Незави-
симо колко пъти преди това може да сте 
чели Книгата на Мормон, във вашия 

живот и дом ще дойдат в по- голяма степен Духът 
Господен, засилена решимост да вървите в 

подчинение на Неговите заповеди и по- силно 
свидетелство за живата реалност на Сина Божии” („A 
Testimony Vibrant and True”, Ensign, авг. 2005 г., стр. 6).

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 2 Нефи 33 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:



92

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Яков
Защо да изучаваме тази книга?
Като изучаваме книгата на Яков, ние научаваме 
важни уроци от човек, който е имал непоклатима 
вяра в Исус Христос. Яков многократно 
свидетелства за Спасителя и приканва народа си и 
хората, които ще прочетат думите му, да се покаят. 
Той учи и показва колко важно е прилежното 
изпълнение на призованията от Господ. Той 
предупреждава хората срещу опасностите от 
городостта, богатсвата и неморалността. Яков също 
цитира и прави коментар на алегорията на Зенос за 
маслинените дървета, която илюстрира неуморните 
усилия на Спасителя да даде спасение на всички 
Божии чеда. Когато се сблъсква със Серим, 
антихриста, Яков демонстрира как праведно да 
отговаряме на хората, които поставят под съмнение 
или критикуват нашата вяра.

Кой написва тази книга?
Яков, петият син на Сария и Лехий, написва 
тази книга. Той е роден в пустошта по време на 
пътешествието на семейството си към обетованата 
земя. В младостта си Яков „изстрада огорчения 
и много скръб поради грубостта на братята (си)” 
(2 Нефи 2:1). Въпреки това, Лехий му обещава, че 
Бог ще „посвети страданията (му) за (негова) полза” 
и че той ще изживее дните си „в служба на (своя) 
Бог” (2 Нефи 2:2–3). През своята младост Яков 
вижда славата на Спасителя (вж. 2 Нефи 2:3–4). 
Нефи посвещава Яков да бъде свещеник и учител на 
нефитите (вж. 2 Нефи 5:26) и по- късно му доверява 
малките плочи на Нефи (вж. Яков 1:1–4). Като 
верен свещенически ръководител и учител, Яков 
се труди усърдно да убеждава народа си да вярват 
в Христос (вж. Яков 1:7). Той получава откровения 
относно Спасителя, изпитва служението на ангели 
и чува Господния глас (вж. Яков 7:5) и вижда своя 
Изкупител (вж. 2 Нефи 11:2–3). Яков е баща на Енос, 
на когото поверява плочите преди смъртта си.

Кога и къде е написана книгата?
Книгата на Яков започва около 544 пр. Хр., когато 
Нефи възлага на Яков Малките плочи. Завършва 
около края на живота на Яков, когато той предава 
плочите на сина си Енос. Яков пише този летопис, 
докато живее в земята Нефи.

РАЗДЕЛ 9: ДЕН 3

Яков 1–2
Въведение
След смъртта на Нефи, нефитите започват да „се 
отдава(т) донякъде на нечестиви навици” през 
царуването на новия цар (Яков 1:15). Двамата по- 
малки братя на Нефи, Яков и Иосиф, са посветени 
от Нефи като свещеници и учители на народа, и 
те се трудят усърдно, за да убеждават хората да се 
покайват и идват при Христа. Яков се подчинява 
на заповедта на Нефи да запише свещените уче-
ния, откровения и пророчества на Малките плочи. 
Верен на своята божествено предоставена отговор-
ност, Яков призовава народа си към покаяние, пре-
дупреждава ги за греховете на гордостта, любовта 
към богатствата и сексуалната неморалност. Той 
учи относно опасностите и последствията от тези 
три преобладаващи грехове.

Яков 1:1–2:11
Яков предупреждава хората за тяхното нечестие
Помислете какво бихте казали в следната ситуа-
ция: Един от вашите приятели в Църквата изразява 
негативно отношение към неговите или нейни 
свещенически ръководители и казва: „Те като че ли 
нямат представа за истинския свят. Продължават да 
предупреждават относно избори, които не са кой 
знае какво. Иска ми се де не прекарваха толкова 

много време, учейки ни за всички лоши неща, 
които трябва да избягваме. Трябва да говорят за 
положителни неща”.

Помислете си защо свещеническите ръководители 
понякога предупреждават за греха. Яков записва, 
че след смъртта на Нефи (вж. Яков 1:9,) хората се 
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заемат с определени нечестиви практики. Проче-
тете Яков 1:15–16 и установете кое от това, което са 
вършели хората, безпокои Яков.

Бихте могли да оградите думата започна в Яков 
1:15–16. Защо е благословия да разполагаме със 
свещенически ръководители, които ни предупреж-
дават относно проблеми, когато (а дори и преди) те 
да ни сполетят?   
 

Прочетете Яков 1:6–8 и определете защо Яков и 
другите ръководители съветват народа на Нефи 
относно греха. Защо мислите свещенически ръко-
водители във вашето семейство, както и местни и 
общи свещенически ръководители, предупреждават 
относно греха и ви учат на Евангелието толкова 
усърдно? Бихте могли да отбележите изразите в 
Яков 1:7, които учат следната истина: Свещени-
ческите ръководители се трудят усърдно, за да 
ни помагат да идваме при Христос.

Прочетете Яков 1:17–19 и потърсете допълнителни 
причини, поради които Яков и неговият брат Ио-
сиф се трудят толкова усърдно да учат хората.

Какво според вас означава да получиш „поръчение 
от Господа” (Яков 1:17)?   
 

Бихте могли да отбележите и други изрази, които 
помагат в изучаването на следния принцип: Све-
щеническите ръководители имат божествено 
предоставена им възможност да преподават сло-
вото Божие и да предупреждават срещу греха.

Размишлявайте за момент защо е важно да разби-
раме, че църковните ръководители носят отговор-
ност за усилията си да ни учат това, което Господ 
иска от нас да знаем.

Докато четете Яков 2:1–3, 6–7, 10–11, търсете изра-
зите, които показват какво е отношението на Яков 
към трудната задача да призовава своя народ към 
покаяние.

 1. Помислете на какво ви учат следните изрази от-
носно мотивацията на Яков да завърши своята трудна 

задача: „Но днес аз съм натоварен с много по- голямо жела-
ние и загриженост за благосъстоянието на вашите души” 
(Яков 2:3) и „Аз трябва да действам според строгите Божии 
заповеди ” (Яков 2:10). Напишете отговор на следните въпро-
си в дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Кога чувствали любовта и загрижеността на свещеничес-
ки ръководител към вас?
 б. Кога сте чувствали, че думите или действията на свещени-
чески ръководител са били вдъхновени от Бог, за да ви по-
могнат?

Помислете си отново относно ситуацията, пред-
ставена в началото на урока. Помислете как бихте 
отговорили на ваш приятел въз основа на това, 
което сте изучавали днес.

Яков 2:12–21
Яков укорява народа си 
поради тяхната гордост
За ди си помогнете в из-
учаването на това, което 
Господ заповядва на Яков 
да преподава, помислете 
за благословии, които 
Господ ви е дал в след-
ните области: семейство, 
приятели, църковни 
ръководители и учители, 
артистични и музикал-
ни умения, атлетични 
умения, таланти, обра-
зование, възможности за 
израстване, евангелски 
познания и материал-
ни блага. Помислете за 
други начини, по които 
Господ ви е благословил.

Прочетете Яков 2:12–13 
и определете какво тър-
сят нефитите. Обърнете внимание как Яков учи, че 
„провидението” е благословило нефитите с богат-
ства. Този израз се отнася за нашия Небесен Отец.

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та защо е важно за вас да помните, че Господ ви е дал 

благословиите и уменията, които притежавате.

Ако не сме внимателни, можем да се възгордеем, 
след като получим търсената благословия, подобно 
на нефитите. В предоставеното място, напишете 
какво мислите, че означава да „сте издигнати в 
гордостта на сърцата си”.   
 

Според записаното в Яков 2:13, кои са някои от 
причините за гордостта на нефитите?   
 

Помислете за някой човек от наши дни или гру-
па хора, които се отнасят зле, пренебрегват или 
преследват другите поради това, че „се сдобиха 
по- изобилно” от онези, към които се отнасят лошо 
(Яков 2:13). Например, поради това, че някои хора 
имат повече пари, повече приятели, повече атлети-
чески умения или дори повече познание за Еванге-
лието от някой друг, те може погрешно да си мислят, 

Когато изучавате Писанията, 
важно е да се спирате и да 
размишлявате върху това 
как определен принцип мо-
же да се приложи в живота 
ви. Помислете как бихте 
постъпвали, ако разбирахте 
и живеехте според принцип, 
преподаван в Писанията. В 
този случай, размисъл върху 
това как бихте отговорили 
на приятел с негативно 
отношение към свещеничес-
ките ръководители, може 
да ви помогне да разбирате 
защо нашите ръководители 
ни предупреждават относно 
греха.

Приложение на 
Писанията в нашето 
ежедневие
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че са по- добри от другите и дори и да ги преследват. 
Помислете дали е имало период в живота ви, когато 
сте се държали по много високомерен начин.

Прочетете Яков 2:17–21 и отбележете изразите, 
които биха ви помогнали да преодолеете гордостта.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те два или три от изразите, които сте намерили в Яков 

2:17–21 и обяснете как тези изрази могат да ви помагат да 
преодолявате гордостта. Някои от следните въпроси може да 
са ви от полза в изпълнение на тази задача: Какво мислите 
означава да търсим Божието царство? Какво означава да се 
сдобием с надежда в Христос? Как търсене на Божето царст-
во и получаването на надежда в Христос влияе на представа-
та ви и отношението ви към останалите?

Представете си, че вашата майка, баща или ръково-
дител ви попита какво сте изучавали днес. Запише-
те един принцип от Яков 2:17–21, който можете да 
използвате, за да им отговорите.   
 

Ето един принцип от Яков 2:17–21: Трябва да 
поставим Божието царство пред всички други 
интереси.

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та един от начините, по които можете да използвате 

благословиите и възможностите, които Господ ви дава, за да 
съдействате в изгражданете на Божието царство и да благо-
славяте живота на другите.

Яков 2:22–30
Яков укорява народа си за сексуалната неморалност
Следното изявление е на президент Езра Тафт Бенсън. 
Отгатнете кои две думи липсват в празното място:

„Заразяващият грях на това поколение е 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” („Cleansing the 
Inner Vessel”, Ensign, май 1986 г., стр. 4; погледнете в 
края на урока за правилния отговор).

Прочетете Яков 2:22–23, 28 и отбележете изразите, 
които използва Яков, за да опише сериозността на 
сексуалната неморалност. Може да ви е от полза да 
знаете, че думата блудства се отнася за сексуалните 
грехове.

Старейшина Ричард Г. Скот от Квору-
ма на дванадесетте апостоли обяснява 
някои действия, които нарушават 
Господния закон за целомъдрие: „Всяка 
сексуална интимност извън връзките 
на брака—имам предвид преднамерен 

контакт със свещените, интимни части на тялото 
на друг човек с или без облекло, е грях и е 

забранено от Бог. Прегрешение е също преднаме-
рено да се подбуждат тези чувства във вашето 
собствено тяло” („Making the Right Choices”, Ensign, 
ноем. 1994 г., стр. 38).

Хомосексуалните действия и гледането на порногра-
фия също нарушават Господния закон за целомъдрие.

Забележете как нефитите се стремят да извиняват 
греховете си, според записаното в Яков 2:23–24. 
Помислете за момент как хората се опитват да 
извиняват сексуалната неморалност днес.

Един от греховете на нефитите е неразрешеното 
практикуване на многоженство. Яков прповядва 
Господната заповед, че един мъж трябва да е женен 
само за една жена (вж. Яков 2:27). Връзката с повече 
от една съпруга без упълномощение от Господ чрез 
назначени от Него свещенически ръководители е 
пример за сексуален грях. В Божиите очи, секскуал-
ните грехове са много сериозни (вж. Алма 39:5).

Господният народ има разрешението да практикува 
многоженство, само ако заповед от Господ повелява 
това (вж. Яков 2:30). В определени времена от исто-
рията на света, Господ е заповядвал на Своя народ да 
практикуват многоженство. Например, многожен-
ството се практикува през времената на стария завет 
от Авраам и Сара (вж. Битие 16:1–3; У. и З. 132:34–
35, 37) и от техния внук Яков (вж. У. и З. 132:37), то 
се практикува за определен период и в ранните дни 
на възстановената Църква, начело с пророка Джозеф 
Смит (вж. У. и З. 132:32–33, 53). Обаче, Бог заповядва 
на Своя пророк Уилфърд Уъдръф да сложи край на 
практикуването на многоженството (вж. Официално 
изявление 1 в Учение и Завети).

Прочетете Яков 2:31–35 и отбележете изразите, 
показващи някои от отрицателните последствия от 
сексуалния грях.

 5. Запишете отговори на следните въпроси във вашия 
дневник за изучаване на Писанията:

 а. Според Яков, как сексуалната неморалност се отразява 
на семействата?
 б. Някои млади хора може да оправдават, че са сексуално 
неморални, защото не са сключили брак, и така те не изне-
веряват на съпруг или съпруга, както и че нямат деца. Как 
неморалността може да повлияе на един млад човек и на 
неговото или нейното семейство?
 в. Защо мислите неморалността е такъв сериозен грях за 
Господ?

Прегледайте началото на Яков 2:28 и отбележете на 
какво се наслаждава Господ. (Забележете, че въ-
преки Яков да споменава конкретно жените в този 
стих, по същия начин Господ се наслаждава и на 
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непорочността на мъжете). Този стих учи принци-
па: Господ се наслаждава на целомъдрието.

Въз основа на това, което сте прочели днес, помис-
лете защо Господ се наслаждава на целомъдрието 
на Своите чеда. Помислете си за вашето семейство, 
както и за семейството, което се надявате да имате 
един ден. Как живота според Господния закон за 
целомъдрие ще благослови вас и тях? Размишля-
вайте върху това как изборите, които правите в 
усилята си да сте непорочни и чисти, радват Господ.

Можете да останете чисти. Ако вече сте нарушили 
закона за целомъдрие, можете да се покаете и да 
станете чисти чрез Единението на Исус Христос. 
Търсете напътствието на Светия Дух, като раз-
мишлявате за един или повече начини, по които 
можете по- добре да се предпазвате да не наруша-
вате закона за целомъдрието. Ако сте извършили 
някакви сексуални прегрешения, направете всичко 
възможно, включително и това да се срещнете с 
вашия епископ или президент на клон, за да изпо-
вядате стореното от вас в нарушение на Господния 
закон за целомъдрие.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Яков 1–2 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
Попълнете липсващите думи в цитата в началото на 
този урок: Президент Бенсън казва: „Заразяващият 
грях на това поколение е сексуалната неморалност.”

РАЗДЕЛ 9: ДЕН 4

Яков 3–4
Въведение
Яков 3 съдържа заключението на проповедта на 
Яков, която той изнася пред народа си. В това 
заключение, Яков накратко изрича думи на уте-
ха и обещание за чистите по сърце. Също така, 
той смъмря горделивите и нецеломъдрените сред 
народа си, като ги предупреждава за последствия-
та, ако не се покаят. Яков 4 съдържа думите, които 
Яков е вдъхновен да напише за хората, които един 
ден ще прочетат неговия летопис. Той свидетелства 
за Единението на Исус Христос и увещава своите 
читатели да се помирят (възстановят хармонията) с 

Бог Отец чрез Единението. С глас на предупрежде-
ние той говори за юдеите, които ще отхвърлят Исус 
Христос и за простотата на Неговото Евангелие.

Яков 3
Яков насърчава чистите по сърце и увещава останалите 
да се покаят
Помислете си за съвета, който бихте дали на млад 
мъж или жена в следните ситуации:

• Млада жена, която се опитва да живее праведно, 
страда, защото нейният баща е пристрастен към 
алкохола.

• Млад мъж, който прави всичко възможно да жи-
вее според Евангелието, страда поради развода на 
своите родители.

• Млада жена усърдно се опитва да обича своето 
семейство, но изпитва трудности вкъщи поради 
егоизма и невнимателните действия на сестра си.

Помислете си за време, когато сте изпитвали труд-
ности, въпреки че сте се старали да живеете правед-
но. Яков ни учи какво да правим в такива ситуации. 
Прочетете първото изречение на Яков 3:1 и открий-
те към кого се обръща Яков най- напред в глава 3.

Яков казва, че поради горделивостта и неморалс-
ността на другите (за които предупреждава по- рано, 
както е записано в Яков 2) чистите по сърце страдат. 
Прочетете Яков 3:1–2 и попълнете следната таблица:

Какво наставлява Яков 
чистите по сърце да 
направят?

Какво обещава Бог на 
чистите по сърце?
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 1. Прегледайте отговорите си в първата колона. За 
да си помогнете в по- нататъшното разбиране на този 

принцип, отговорете на един от следните въпроси във вашия 
дневник за изучаване на Писанията:
 а. Как според вас един млад човек може да „погледн(е) към 
Бога с непоколебимост на разума?”
 б. Какво според вас означава да се молим на Бог „с извън-
редна вяра” по време на изпитания?
 в. Какво според вас може да направи един млад човек, за 
да „прием(е) приятното слово Божие”?

 2. Прегледайте отговорите си във втората колона. Те-
зи стихове учат, че Бог ще утеши чистите по сърце в 

изпитанията им. За да си помогнете в по- нататъшното раз-
биране на този принцип, отговорете на един или повече от 
следните въпроси във вашия дневник за изучаване на Писа-
нията:
 а. Как ви е утешавал Бог в изпитанията, докато сте се опит-
вали да Го следвате?
 б. Как молитвата „с извънредна вяра” ви е помагала по 
време на изпитание?
 в. Кога получаването на Божето слово ви е помагало да 
чувствате любовта Му?

След като говори на чистите по сърце, Яков се 
обръща към онези, които не са чисти по сърце. 
Прочетете Яков 3:3–4, 10–12 и открийте какво Яков 
насърчава тези хора да направят. Може да ви е от 
полза да знаете, че израза „събудете способностите 
на душата си” означава да събудим нашите способ-
ности и чувства, а думите изневярата и похотли-
востта се отнасят за сексуалните грехове и похот.

В Яков 3:3–4, 10–12, също четем за предупрежде-
нията на Яков за това какво ще стане, ако неговия 
народ не се покае. След изучаването на тези сти-
хове, оградете изразите, които описват следните 
последствия: (а) Ламанитите ще ги унищожат. 
(б) Техният пример ще доведе децата им до унищо-
жение. (в) Те ще изпитат втората смърт, или с други 
думи, отделяне от Бог.

Помислете си за момент как предупреждението 
на Яков може да бъде счетено за благословия за 
народа му.

Както е записано в Яков 3:5–7, Яков ясно заявява, че 
ламанитите са „по- праведни” от нефитите, защото 
„техните съпрузи обичат съпругите си и съпругите 
обичат съпрузите си; и мъжете и жените обичат де-
цата си”. Нефитите трябва да се покаят от всичките 
си грехове, особено от онези, които водят до нама-
ляване на любовта и доверието в техните семейства.

Размишлявайте върху Яков 3:11–12 и обобщете 
посланието с ваши думи.   
 

За да обобщите Писания 
с ваши думи, опитайте се 
да разберете на какво учат 
Писанията, и тогава помис-
лете, кажете или напишете 
посланието по начин, който 
има смисъл за вас. Това ще 
ви помогне да прилагате 
истините от Писанията в 
живота си. След като сте 
обобщили стих или стихове, 
прочетете ги отново, за да 
се уверите, че обобщението 
ви съвпада с основната 
мисъл на този стих или 
стихове.

Обобщаване на 
Писания с ваши думи

Отделете време, за да 
помислите за изкуше-
нията, с които се сблъс-
квате, и какви ужасни 
последствия избягвате, 
като се покайвате от 
лошите си дела.

Яков 4
Яков увещава народа си 
да се сдобият с надежда, 
че могат да се завърнат в 
присъствието Божие
За да се подготвите за 
изучаването на Яков 4, 
вдигнете химикалката 
си поне на около метър 
над наръчника и се 
опитайте да я пуснете 
така, че да удари цен-
търа на целта—„знака”. 
Бихте могли да опитате това няколко пъти. Помис-
лете си колко по- неефективни биха били усилията 
ви, ако гледахте другаде, а не в целта. Колко добре 
според вас биха се справили стрелци с лък, ако ни-
кога не поглеждаха към целта, докато се прицелваха 
или ако гледаха отвъд нея? Прочетете Яков 4:14 
и определете качествата на хората, за които Яков 
пророкува, че ще гледат „оттатък знака”.

Бихте могли да запишете в Писанията си до Яков 
4:14, че „знакът е Христос” (Нийл A. Максуел, 
„Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, май 1976 
г., стр. 26). Подобно на това, Павел учи: „Пускам се 
към прицелната точка за наградата на горното от 
Бога призвание в Христа Исуса” (Филипяните 3:14).

Пророкът Яков има предвид юдеите, които разби-
рат погрешно закона на Моисей и намерението му 
да ги води към Спасителя. Много от юдеите търсят 
друг вид избавление от това, което Исус, Месията, 
им предлага—те търсят избавление от чуждото 
управление и подтисничество.



97

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво според вас означава да гледаме „оттатък знака” 
(Исус Христос)?
 б. Какви отношения и действия, изброени в Яков 4:14, за-
слепяват юдеите и им пречат да приемат Исус Христос?
 в. Какви са някои от съвременните примери за гледане „отта-
тък знака” или неуспех да се концентрираме върху Спасителя?

Яков желае хората, които ще прочетат неговия 
летопис, да имат напълно различно отношение от 
това на юдеите, които са пропуснали знака. Проче-
тете Яков 4:4 и определете какво Яков иска да знаят 
всички, които ще прочетат неговия летопис. Про-
четете също Яков 4:12 и отбележете израза „защо 
да не говорим за единението на Христа”. Както е 
записано в Яков 4:4–12, Яков дава няколко причини, 
поради които вярва в Исус Христос и поради които 
чувства за важно да води другите към Единението.

 4. Запишете следните препратки от Писанията в 
дневника си за изучаване на Писанията, след което 

напишете кратки обобщения на това, което Яков учи относно 
Исус Христос или Единението във всяка от препратките.
 а. Яков 4:4–6
 б. Яков 4:7–8
 в. Яков 4:9–10
 г. Яков 4:11

Какви думи или изрази в Яков 4:4–6 показват, че 
народа на Яков разбира същността на Божеството?

Може да ви е от полза да знаете, че да бъдем „пред-
ставени на Бога като първите плодове на Христа” 
(Яков 4:11) означава да застанем пред Бог достойни 
да влезем в селестиалното царство. Също така, важ-
но е да разберем, че ако искаме да „се надява(ме) 
на славата Му” (Яков 4:4), ние трябва да вярваме, 
че Исус Христос ни е дал начин да бъдем изкупени 
от нашите грехове и да възкръснем, така че да се 
върнем в присъствието на Небесния Отец.

В Яков 4 научаваме следната истина: Чрез Едине-
нието на Исус Христос, можем да се изпълним 
с надежда и да се помирим с Бог.

 5. Запишете кратки отговори на следното във вашия 
дневник за изучаване на Писанията:

 а. Прегледайте истините относно Исус Христос, които сте из-
учили в Яков 4:4–12, и изберете една, която наистина ви ка-
ра да искате да говорите за Единението. Запишете тази 
истина и обяснете защо сте я избрали.
 б. Какви други лични причини ви карат да желаете да гово-
рите за Исус Христос и Единението?

В заключение на този урок, размишлявайте защо 
сте благодарни за Спасителя. Обмислете дали да 
споделите своите причини с близък или приятел.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Яков 3–4 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 10: ДЕН 1

Яков 5–6
Въведение
Яков 5 съдържа алегорията за питомното и дивото 
маслиново дърво, първоначално представена от 
пророк на име Зенос. Яков използва тази алегория, 
за да учи, че Господ не престава да се труди, за да 
даде спасение на Своя заветен народ, дори и когато 
се отдръпва от Него. Алегорията показва, че Господ 
разпръсква част от дома Израилев—заветния Си 
народ—по цялата земя и че ще събере народа Си в 
последните дни. Алегорията има конкретно и лич-
но приложение за нас днес, като членове на Изра-
илевия дом и служители на Господ. В Яков 6, Яков 
набляга на милостта и справедливостта на Господ, 
докато насърчава народа си—и нас—да се покаем.

Яков 5:1–12
Яков цитира Зенос, който оприличава дома Израилев 
на питомно маслинено дърво
Имате ли приятел или обичан човек, който поставя 
под съмнение Божията любов към него или нея, 
особено по време на изпитание, през което този 
човек вероятно се е отвърнал от Него? Обмислете 
следните примери:

• Млад носител на свещеничеството развива 
греховен навик. Той вярва, че на другите ще бъде 
простено, но се съмнява, че Господ ще приеме 
неговото покаяние.

• Млада жена прегрешава една заповед. Изпитва 
вина, чувства се ужасно за себе си и се съмнява 
дали Господ все още я обича.

Яков пророкува, че юдеите ще отхвърлят Исус 
Христос (вж. Яков 4:15). Той също пророкува, 
че Исус Христос ще продължава да се труди за 
спасението на Своя народ дори след като са Го 
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отхвърлили. За да създаде визуална представа за 
тази истина, Яков цитира алегорията, дадена от 
пророк на име Зенос (вж. Яков 5:1). Алегорията, по-
добна на притча, е история използваща символич-
ни лица, предмети и действия, за да учи на истини. 
Докато изучавате Яков 5, обмислете как Господ 
винаги е с протегнати ръце към вас, дори и когато 
сте прегрешили.

Прочетете Яков 5:2 и отбележете в Писанията си 
към кого отправя Зенос това учение.

Поради заветите, които сте сключили с Господ чрез 
кръщение, вие сте член на дома Израилев. Вие сте 
част от историята, разказана в Яков 5. Прочетете 
Яков 5:3 и отбележете какво в алегорията на Зенос 
представлява дома Израилев. Също така отбележе-
те какво започва да се случва с питомното маслине-
но дърво.

Обърнете внимание, че бележката под линията г в 
Яков 5:3 показва, че гниенето на дървото представ-
лява вероотстъпничеството. Вероотстъпничеството 
възниква, когато лица или групи хора се отвръщат 
от Господ и Неговото Евангелие.

Следната схема изброява символите, които ни 
помагат да разбираме значението на алегорията на 
Зенос. Също са изброени и стиховете, в които тези 
символи се появяват най- напред. Отбележете тези 
символи в Писанията си. Ако желаете бихте могли 
да запишете значението на някои от символите в 
бялото поле до стиховете от Писанията.

Яков 5: Алегорията за питомното и дивото  
маслиново дърво

Символ Значение

Питомно маслиново 
дърво (стих 3)

Израилевият дом е Божият 
заветен народ

Лозето (стих 3) Светът

Гниене (стих 3) Грях и вероотстъпничество

Господар на лозето 
(стих 4)

Исус Христос

Окастряне, окопаване и 
подхранване (стих 4)

Усилията на Господ следва 
да ни помагат да бъдем 
праведни и да извършваме 
добри дела

Клонки (стих 6) Групи хора

Дивото маслиново дърво 
(стих 7)

Езичниците—хората, които не 
са сключили завет с Господ. 
По- късно в алегорията, 
естествените маслинови 
дървета, представляващи 
част от дома Израилев при 
вероотстъпничеството, също 
са описани като „диви”.

Лозето е парцел земя, използван за посаждането на грозде и маслинови дървета. Маслиновите дървета са изключително ценни в древен 
Израил. Маслините се използвали за храна, а маслиновото олио се използвало за готвене, като лекарство и гориво за лампи. Маслинови-
те дървета обаче изискват много грижи и труд, за да могат да родят добри плодове.
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Яков 5: Алегорията за питомното и дивото  
маслиново дърво

Символ Значение

Изрязването и 
присаждането на клонки 
(стихове 7–8)

Разпръсването и събирането 
на заветния народ Господен. 
Също така, присаждането 
на диви маслинови клонки 
в опитоменото маслиново 
дърво представлява 
обръщането във вярата на 
езичниците, които стават част 
от заветния народ на Господ 
чрез кръщение.

Изгарянето на клонки 
(стих 7)

Божието правосъдие за 
нечестивите

Плод (стих 8) Животът или делата на хората

Корените на питомното 
маслиново дърво 
(стих 11)

Заветите, които Господ 
сключва с хората, които Го 
следват. Корените също могат 
да представляват хората, 
с които Господ е сключил 
завет в стари времена, като 
например Авраам, Исак и 
Яков (вж. Яков 6:4).

Прочетете Яков 5:4–6 и отбележете какво пра-
ви най- напред Господарят на лозето, за да спаси 
питомното маслиново дърво. Погледнете таблицата 
по- горе и обърнете внимание кой е Господарят на 
лозето и какво представляват неговите действия на 
окастряне, окопаване и подхранване.

В процеса на присаждане, здрави и живи клонки се отрязват от 
едно дърво и се вмъкват в ствола на друго дърво, за да израстват.

Старейшина Джефри Р. Холанд от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
обяснява за какво се отнася алегорията. 
Когато прочетете неговото обяснение, 
подчертайте какво според него е по- 
дълбокото значение на тази алегория.

„Тази разказана от Яков алегория от самото начало 
има за цел да бъде относно Христос (Господарят на 
лозето). …

Дори когато Господарят на лозето и Неговите 
служители се стремят да укрепяват, окастрят, пре-
чистват и по всякакъв друг начин правят техните 
дървета плодородни в тази събрана в една глава 
историческа басня за разпръсването и събирането 
на Израил, по- дълбокото значение на Единението 
заздравява и надхвърля техните усилия” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon 1997 г., стр. 165).

Докато Яков 5 изглежда говори за маслинови дър-
вета, тази алегория се отнася за хора, отвърнали се 
от Господ, и Господните усилия да им помогне да 
се върнат при Него. Тази глава учи, че Господ ни 
обича и се труди усърдно за нашето спасение. 
Като продължавате да изучавате алегорията, тър-
сете доказателства за тази истина, като обръщате 
специално внимание на Господните чувства към 
Израил—питомното маслиново дърво—и Неговите 
неуморни усилия да го спаси. Например, прочете-
те Яков 5:7 и размишлявайте върху израза „Много 
ми е мъчно, че трябва да загубя това дърво”. Какви 
чувства според вас изразява Господ тук и защо?   
 

Прочетете израза отново, като този път вмъкнете 
вашето име на мястото на „това дърво”. „Много ми 
е мъчно, че трябва да загубя (вашето име)”. Като 
вмъквате името си в Яков 5 на всички места, на ко-
ито има смисъл и изглеждат подходящи, ще можете 
да приложите алегорията към себе си и да научите 
повече относно Господната грижа за вас.

Прочетете Яков 5:7–11 
и открийте какво прави 
след това Господарят на 
лозето, за да спаси питом-
ното маслиново дърво.

 1. Като използвате 
значението на симво-

лите от таблицата, напишете 
обяснение в дневника си за 
изучаване на Писанията за 
това какво прави Господарят 
на лозето и Неговият служи-
тел в Яков 5:7–11, за да се 
опитат да спасят чедата на 
Небесния Отец.
Господ взима хора, които не са от дома Израилев 
и ги присажда към Израил, правейки ги част от 
Своя заветен народ. За да спаси дома Израилев, 

Също може да вмъкнете 
думата аз или мен на 
подходящите места в Писа-
нията. Тази практика може 
да ви помага да изучавате 
Писанията по- пълноценно и 
да виждате как определени 
откъси се отнасят за вас.

Вмъкване на вашето 
име в стиховете, 
които изучавате
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Той изрязва най- нечестивите клонки (хора) и ги 
унищожава.

Прочетете Яков 5:13–14 и потърсете това, което 
Господ прави с младите и нежни клонки от питом-
ното маслиново дърво, споменато в стих 6. Бихте 
могли да запишете в бялото поле до стиховете, че 
най- ниската означава най- долната или по- малко 
видима част.

 2. Като използвате значението на символите от табли-
цата, обяснете в дневника си за изучаване на Писания-

та как семейството на Лехий може да бъде сравнено с млада и 
нежна клонка, която е скрита в най- ниската част на лозето.

Президент Джозеф Фийлдинг Смит обясява, че 
Господните служители „взеха някои от клонките и 
ги присадиха във всички диви маслинови дървета. 
Кои са дивите маслинови дървета? Езичниците. И 
така, Господ изпраща служителите Си по всички 
краища на Своето лозе, което е света, и посажда 
тези клонки на дървото. …

Сега, в тази притча, маслиновото дърво 
е дома Израилев. … В родната си земя 
започва да линее. Затова Господ взима 
клони като нефитите, като изгубените 
племена и други, които Господ е извел 
и за които не знаем нищо, и ги отвежда 

по други части на света. Той ги посажда из цялата 
си градина, която е светът. Няма съмнение, че Той 
изпраща някои от тези клонки в Япония, Корея, 
Китай. Няма съмнение в това, защото Той ги 
изпраща по всички краища на света” (Answers to 
Gospel Questions, съст. Джозеф Фийлдинг Смит- 
младши, 5 тома, 1957г.–1966 г., том 4:204–5).

Президент Смит също учи, че „интерпретацията 
на тази притча … е история за разпръскването на 
Израил и смесването на Израилевата кръв с дивите 
маслинови дървета, или народите на езичниците, 
по всички краища на света. И затова, откриваме в 
Китай, Япония, Индия и във всички останали стра-
ни, които са населени с езичници, че Израилевата 
кръв е била разпръсната или „присадена” сред тях” 
(Answers to Gospel Questions, том 4:40–41).

Яков 5:15–77
Господарят на лозето и Неговите служители се трудят, 
за да помогнат на лозето да роди добри плодове
Много от стиховете в Яков 5 описват различни пе-
риоди на време и събития относно различни етапи 
на разпръскването на дома Израилев по целия свят 
и делото на Спасителя при събирането му. Тази 
глава завършва с Милениума и последното пре-
чистване на земята.

За да подчертае загрижеността на Господ за дър-
ветата в Неговото лозе и продължителните Му 
усилия да ги спаси, Зенос повтаря няколко важни 
израза из цялата си алегория. Прочетете Яков 5:20, 
23–25, 28, 31 и отбележете всеки път, когато Господ 
споменава усилията Си да подхранва дърветата в 
Своето лозе.

Въпреки усилията на Господ и Неговите служители 
да помагат на лозето да принася плод, в последствие 
всичкия плод в лозето изгнива (вж. Яков 5:39). Про-
четете Яков 5:41–42, 46–47 и отбележете изразите 
във вашите Писания, които показват Господната 
любов, загриженост и тъга за Неговото лозе.

Тъй като дърветата принасят лоши плодове въпре-
ки всичко, което прави Той, Господарят на лозето 
решава да отреже всички дървета (вж. Яков 5:49). 
Прочетете Яков 5:50–51. Останалата част на Яков 5 
представлява усилията на Господ и на Неговите 
служители да спасят хората, които живеят в послед-
ните дни. Той събира Своя народ и ги подхранва за 
последен път (вж. Яков 5:52–77).

Президент Джозеф Фийлдинг Смит учи, че събира-
нето на Израил, описано в Яков 5, става в момента: 
„В този ден на събиране, Господ изпълнява Своите 
цели и призовава обратно към стадото на Истин-
ния Пастир чедата на Авраам” (Answers to Gospel 
Questions, том 4:41).

 3. В дневника си за изучаване на Писанията запишете 
какво научавате от Яков 5 относно Господната любов 

към вас. Запишете пример за това как Той показва любовта 
Си в живота ви или в живота на човек, когото познавате.

Яков 6
Яков учи относно Божията милост и справедливост и ни 
приканва да се покаeм
Яков 6 съдържа обобщение на важни истини от 
алегорията за маслиновите дървета, направено от 
Яков. Прочетете Яков 6:4–6 и открийте на какво 
набляга Яков относно естеството на Бог. Каква дума 
бихте използвали, за да обобщите това, което Яков 
иска ние да научим за Бог?   
 

Яков завършва своето послание в Яков 6:7–13, като 
свидетелства, че ако сме мъдри, сега ще се под-
готвяме за съдния ден, покайвайки се и полу-
чавайки Господната милост.

 4. Прегледайте Яков 6:5. Обърнете внимание, че Яков 
ни насърчава да се „придържа(ме) към Бога, тъй както 

Той се придържа към (нас)”. Да се придържам означава да бъда 
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верен или да се държа здраво. Запишете отговорите на следните 
въпроси във вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Какво научихте от алегорията за маслиновите дървета, ко-
ето показва как Бог се придържа или държи здраво за вас?
 б. Какво можете да правите, за да се придържате по- здраво 
към Него, така както Той се придържа към вас?

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Яков 5–6 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 10: ДЕН 2

Яков 7
Въведение
Яков разчита на своето свидетелство и на Господ, за 
да преодолява лъжливите идеи и доводи на Серим, 
един антихрист. Антихрист е човек, който упорито 
и усилено се противопоставя на Христос и се опит-
ва да унищожава вярата на другите хора в Него, 
Неговата истинна Църква, Евангелието или плана 
за спасение.

За да осуети усилията на Серим, Яков черпи сила 
от минали преживявания, които са увеличили 
вярата му в Исус Христос. Той също така разчита 
на напътствието на Светия Дух, познанието си 
на Писанията и словата на пророците, както и на 
своето свидетелство за Исус Христос. Когато Серим 
настоява за знамение, което да докаже, че думите 
на Яков са истинни, той бива поразен от Бог. Яков 
завършва своя летопис с описание на това как 
нефитите се уповават на Господ, докато се укрепват 
срещу ламанитите. Преди да умре, Яков поверява 
Малките плочи на своя син Енос.

Яков 7:1–14
Яков разчита на Господ при сблъсъка си със Серим, 
един антихрист
Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на два-
надесетте апостоли учи: „Едно от най- големите 
изпитания на смъртността идва, когато нашите 
вярвания биват поставяни под въпрос или крити-
кувани. В такива моменти може да ни се иска да 
отвърнем агресивно. … Но това са важни възмож-
ности да отстъпим, да се помолим и да следваме 

примера на Спасителя. Спомнете си, че сам Исус бе 
презиран и отхвърлен от света. … Но когато отвръ-
щаме на нашите обвинители, по начина, по който 
го правел Спасителят, ние не само ставаме по- 
подобни на Христос, но и приканваме околните да 
почувстват Неговата любов, както и да Го следват 
(„Християнска смелост: цената на ученичеството”, 
Лиахона, ноем. 2008 г., стр. 72).

Спомнете си за случай, когато вярванията ви са би-
ли поставяни под въпрос или критикувани. Докато 
изучавате Яков 7, ще научите как Яков е понесъл 
критиката към своята вяра от един човек, наречен 
Серим, и как той успешно е отвърнал на това пред-
извикателство.

Прочетете Яков 7:1–5 и открийте думите и изра-
зите, които показват (1) намеренията на Серим и 
(2) по какъв начин той се опитва да постигне цели-
те си. Можете да ги отбележите в своите Писания.

Според Яков 7:3, какво влияние оказва Серим върху 
хората?   
 

 1. Обърнете внимание в Яков 7:4, че Серим „беше 
учен човек” и имаше „много сила на речта”. Запишете 

в дневника си за изучаване на Писанията защо понякога е труд-
но да защитаваш вярата си срещу човек, подобен на Серим.

Помнете, че не всички хора, които ни разпитват 
или критикуват нашата вяра, имат непременно 
същите мотиви като тези на Серим. Докато някои 
хора, подобно на Серим, нарочно се опитват да 
унищожават вярата ни, то други може да ни раз-
питват от любопитство, или пък защото са получи-
ли невярна информация за нашите вярвания.

Докато четете Яков 7:5–14, размишлявайте върху 
това как бихте отвърнали на човек като Серим. 
Докато изучавате отговора на Яков, ще видите, 
че когато разчитаме на Господ, ние можем 
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да преодоляваме предизвикателствата пред 
нашата вяра. Бихте могли да си запишете този 
принцип в полето във вашите Писания близо до 
тези стихове. Открийте начините, по които Яков 
прилага на практика този принцип в сблъсъка си 
със Серим.

В таблицата по- долу, прочетете стиха или стихо-
вете от Яков 7:5–14 от първата колона и свържете 
тази препратка с твърдението от втората колона, 
което най- добре описва как Яков е разчитал на 
Господ, според прочетеното в съответната препрат-
ка. Напишете буквата на това твърдение на линия-
та до препратката от Писанията.

Това, което прави Яков в уповаването си на Господ

 1. - - - - - - -  Яков 7:5
 2. - - - - - - -  Яков 7:8
 3. - - - - - - -  Яков 7:10–11
 4. - - - - - - -  Яков 7:12
 5. - - - - - - -  Яков 7:13–14

 а. Той свидетелства за 
Писанията и словата на 
пророците.

 б. Оставя резултата в 
Божиите ръце.

 в. Разчита на напътствие и 
сила от Светия Дух.

 г. Спомня си минали 
преживявания, които са 
усилили вярата му.

 д. Споделя свидетелството, 
което е получил чрез 
Светия Дух.

Може да проверите отговорите си от дейността 
за съчетаване, като ги сверите с верните отговори 
намиращи се в края на този урок.

Как можете да усилвате свидетелството си, та-
ка че то да е непоклатимо в моменти, когато сте 
разпитвани или критикувани за своите вярвания? 
Обърнете внимание в Яков 7:5, че Яков прилага 
на практика следната истина: Нашата вяра ще е 
непоклатима, ако свидетелствата ни се основа-
ват на откровение и истински духовни прежи-
вявания. Размишлявайте върху силата на вашето 
свидетелство относно Исус Христос и това, което 
можете да правите, за да го усилвате.

Отговорът на Яков към Серим ни дава пример, 
който да следваме, когато се обръщаме към хора, 
разпитващи ни или критикуващи нашата вяра.

 2. Отговорете на три от въпросите по- долу в дневни-
ка си за изучаване на Писанията; като това ще ви по-

могне да размишлявате върху нещата, които прави Яков, за 
да разчита на Господ и как същите тези действия са ви 

помогнали или могат да са ви от помощ, когато другите 
предизвикват вярата ви:
 а. Обърнете внимание в Яков 7:5, че поради предишни ду-
ховни преживявания на Яков, неговата вяра остава непокла-
тима. Кои са някои ваши преживявания, които са усилили 
вярата ви? Как спомнянето и записването на тези преживя-
вания ви помагат, когато някой поставя под въпрос или кри-
тикува вярата ви?
 б. В Яков 7:8, Яков казва: „Господ изля Своя Дух в душата 
ми”. Какво трябва да правите, за да може Духът да се изли-
ва в душата ви? Как ви е помагал Светият Дух, докато сте се 
борили с въпроси или критики относно вярата ви?
 в. Как навикът за ежедневно изучаване на Писанията и сло-
вата на пророците от последните дни може да ви помага в 
моментите, когато другите ви разпитват или критикуват вя-
рата ви? (вж. Яков 7:10–11).
 г. Споделяли ли сте свидетелството си с човек, който ви е 
разпитвал или критикувал това, в което вяравате? (вж. Яков 
7:12). Какъв беше резултатът?
 д. Вместо да се опитва да доказва истинността на своето 
свидетелство, когато Серим иска знамение, Яков оставя ре-
зултата в ръцете на Господ (вж. Яков 7:14). По какъв начин ви 
е от полза да знаете, че не е необходимо да доказвате ис-
тинността на своето свидетелство на хората, които предиз-
викват вярата ви?

Яков 7:15–23
Серим е поразен, прави признание и умира, като така 
множеството на нефитите се обръщат към Господ
Старейшина Робърт Д. Хейлз учи:

„Когато не отвръщаме със същото—ко-
гато подаваме и другата буза и не се 
поддаваме на чувствата на гняв—ние … 
също постъпваме като Спасителя. Ние 
показваме Неговата любов, която е 
единствената сила, способна да подчи-

ни противника и да отговори на нашите обвините-
ли, без в отговор да ги обвинява. Това не е слабост. 
Това е християнска смелост.

С годините научаваме, че предизвикателствата 
към вярата ни не са нещо ново и е малко вероят-
но скоро да изчезнат. Но истинските ученици на 
Христос виждат възможности насред противопоста-
вянето. …

… За щастие, Господ познава сърцата на нашите 
обвинители и знае как най- ефективно можем да 
им отговорим. Като търсят напътствие от Духа, 
истинските ученици получават вдъхновение, прило-
жимо за всеки един случай. И във всеки един случай, 
истинските ученици отговарят по начини, които 
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канят Духа Господен” („Християнска смелост: цена-
та на ученичеството”, стр. 72–73).

Какво означава според вас да „вижда(ме) възмож-
ности насред противопоставянето”?   
 

Положителните резултати идват, когато отвръщаме 
на хората, предизвикващи вярата ни, по начини, 
по които каним Духът Господен. Прочетете Яков 
7:15–23 и открийте доброто, което произлиза от 
сблъсъка на Яков и Серим.

Какво доказателство виждате в Яков 7:21–22, че 
Яков желае преживяването му със Серим да е от 
полза на другите?   
 

Според Яков 7:23, как сблъсъка на Яков със Серим 
се отразява в крайна сметка на множеството?   
 

 3. От сблъсъка на Яков със Серим научаваме следния 
прицип: когато отвръщаме на въпроси или крити-

ки на вярата ни по начини приканващи Духа, ние пома-
гаме на другите да се обръщат към Господ. Запишете 
отговорите на следните въпроси относно този принцип във 
вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Как знанието ви за този принцип ви дава възможност да 
помагате на другите да се обръщат към Господ?
 б. По какъв начин можете да прилагате този принцип?

Яков 7:24–27
Яков описва взаимоотношенията на нефитите с 
ламанитите и завършва своя летопис
Прочетете Яков 7:24–27. Отбележете израза в Яков 
7:25, който подсилва посланието на Яков относно 
важността да разчитаме на Господ в моменти на 
трудност.

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кое е едно нещо, което ще 

направите, за да се подготвите за момент, в който някой би 
могъл да постави под въпрос вярата ви?

Ако имате опасения как да се отнасяте към опреде-
лени въпроси или критики на вашата вяра, изучете 
наръчника Предани ще сме на вярата: евангелски 
справочник, обръщението на старейшина Робърт Д. 
Хейлз от общата конференция: „Християнска 
смелост: цената на ученичеството” (Лиахона, ноем. 
2008 г., стр. 72–75), както и други източници, до-
стъпни на LDS.org и youth.lds.org.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Яков 7 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител: 

Отговори към дейноста за съчетаване в началото 
на този урок: 1) г, 2) в, 3) а, 4) д, 5) б.
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Енос
Защо да изучаваме тази книга?
Книгата на Енос показва силата на Единението на 
Исус Христос да пречиства хората от греха и да ги 
изцелява. Енос се бори пред Бог в усърдна молитва, 
преди греховете му да бъдат опростени. След което 
се моли за духовното благополучие на нефитите 
и ламанитите. Той прекарва остатъка от живота си 
трудейки се за тяхното спасение. Докато изучавате 
книгата на Енос, можете да откриете важни уроци 
относно молитвата, покаянието и откровението. 
Също можете да научите, че когато хората 
получават благословиите на Единението, те ще 
желаят да споделят тези благословии с останалите.

Кой написва тази книга?
Енос, син на Яков и внук на Лехий и Сария, е автор 
на тази книга. Енос записва, че баща му го учи 
„съобразно учението и увещанието Господни” 
(Енос 1:1). Към края на живота си, Енос записва, че 
е провъзгласявал „словото според истината, която 
е в Христа” (Енос 1:26) през всичките си дни. Преди 
смъртта си, Енос предава Малките плочи на Нефи 
на своя син Яром. Енос завършва своя летопис 
възрадвайки се на деня, когато ще застане пред своя 
Изкупител. Той заявява: „Тогава ще видя лицето Му 
с удоволствие, и Той ще ми каже: Ела при Мене ти, 
който си благословен, има място, приготвено за теб 
в обиталищата на Отца Ми” (Енос 1:27).

Кога и къде е написана книгата?
Енос завършва своя летопис, като заявява, че 
са минали 179 години откакто Лехий напуска 
Ерусалим (вж. Енос 1:25). Това датира записките му 
между около 544 г. пр. Хр. (когато Яков завършва 
своя летопис) и 420 г. пр. Хр. Енос пише този летопис, 
докато живее в земята Нефи.

РАЗДЕЛ 10: ДЕН 3

Енос
Въведение
След като размишлява върху думите на своя баща, 
Енос се моли и получава опрощение на греховете 
си. След което се моли за духовното благополучие 
на нефитите и ламанитите и прекарва живота си, 
трудейки се за тяхното спасение.

Енос 1:1–8
След като размишлява върху думите на своя баща, Енос 
се моли и получава опрощение на греховете си
Прочетете Енос 1:1, 3 и обърнете внимание на вли-
янието, което Яков оказва върху Енос. Въпреки че 
Енос е син и внук на пророци, той има нужда да из-
пита лично силата на Единението на Исус Христос.

Спомнете си за време, когато сте били много 
гладни. Закръглете някои от думите по- долу, които 
описват какво изпитвате, когато сте гладни:

празен

слаб

незадоволен

гладуващ

болка

неспокоен

апетит

Отбележете израза „душата ми зажадува” в Енос 
1:4. Какво мислите означава този израз?   
 

Изразът „душата ми зажадува” може да включва 
чувства на духовна празнота или болка, или жела-
ние да се изпълниш духовно. Енос пише за време, 
когато изпитва такъв духовен глад. Той пише, че 
думите на баща му „проникнаха дълбоко в сър-
цето (му)” (Енос 1:3). Докато размишлява върху 
тези думи, той изпитва желания, които го карат да 
действа с вяра. Неговите дела на вяра предизвикват 
промяна в неговия живот и му дават благословии 
от Господ.
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 1. Започнете серия упражнения, които да ви помагат 
да разбирате преживяването на Енос и как можете да 

го прилагате в живота си, като разделите една цяла страница 
от дневника си за изучаване на Писанията на шест части и 
обозначите всяка една от тях по следния начин:

Това, което желае Енос: Това, което желая аз:

Това, което прави Енос: Това, което трябва да правя аз:

Това, което преживява Енос: Моето преживяване:

 2. Прочетете Енос 1:2–3 и открийте изразите във все-
ки един стих, които показват какво желае да има Енос 

в живота си. Запишете тези изрази в раздела със заглавие 
„Това, което желае Енос” в таблицата от дневника си за изу-
чаване на Писанията.

Желанието на Енос за опрощение на греховете му, 
ни помага да разберем това, което той има пред-
вид в Енос 1:4, когато пише: „душата ми зажадува”. 
Освен, че жадува за опрощение, Енос желае също 
„вечния живот, и радостта на светиите” (Енос 1:3). 
Той иска да изпитва щастие, произтичащо от това да 
си достоен да бъдеш с Господ и други праведни хора.

 3. Помислете дали изпитвате подобни чувства на ду-
ховния глад, описан от Енос. В таблицата от дневника 

си за изучаване на Писанията, в раздела отбелязан „Това, ко-
ето желая аз”, запишете някои от духовните желания, за кои-
то жадувате във вашия живот.

Желанията на Енос го водят до упражняване на не-
говата вяра и към действие. В Енос 1:2, определете и 
отбележете думата, която използва Енос, за да опи-
ше положеното от него усилие. Забележете, че Енос 
не се бори с Бог, а пред Бог в молитва. Такъв вид бор-
ба включва умствен и духовен стремеж да показваме 
на Небесния Отец искреността на нашите желания 
и намерението ни да се покаем и да направим нуж-
ните промени в живота си. В Енос 1:4, Енос записва 
някои подробности, описващи неговата борба.

 4. Прочетете Енос 1:4 и отбележете нещата, които 
прави Енос, за да покаже, че е искрен в търсенето на 

опрощение на греховете си. Избройте това, което сте наме-
рили, под „Това, което прави Енос” в таблицата от вашия 
дневник за изучаване на Писанията.

Думата жалба в Енос 1:4 означава да се молиш сми-
рено и с голямо желание. Нашите молитви може да 
не са толкова дълги като тази на Енос, но те трябва 
да са искрени.

 5. В таблицата от дневника си за изучаване на Писа-
нията под „Това, което трябва да правя аз”, запишете 

мислите си относно това как можете да показвате на Господ, 
че сте искрени, когато се молите и търсите Неговите духовни 
благословии.

 6. Изпълнените с вяра и искрени усилия на Енос во-
дят до големи благословии в живота му. Прочетете 

Енос 1:5–8 и отбележете това, което преживява Енос. Из-
бройте тези неща в раздела „Това, което преживява Енос” в 
таблицата от дневника си за изучаване на Писанията. Докато 
четете стихове 5 и 6, обърнете внимание как Енос разбира, 
че му е простено. Гласът, споменат в стих 5, е глас, който 
Енос чува в съзнанието си (вж. Енос 1:10).
Енос 1:7–8 учи, че когато упражняваме вяра в 
Исус Христос, нашите грехове ще ни бъдат 
простени и ще бъдем изцелени. Желанието ни 
да ставаме по- добри, нашите искрени молитви и 
усилията ни да се покайваме, са начини, по които 
показваме вяра в Исус Христос.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото Прези-
дентство обяснява как вината ни може да бъде пре-
махната, когато упражняваме вяра в Исус Христос и 
се покайваме от нашите грехове:

„След като сме се покаяли истински, 
Христос ще отнеме бремето на вината 
за нашите грехове. Ние можем да 
узнаем за себе си, че сме получили 
опрощение и че сме били очистени. 
Светият Дух ще ни потвърди това, Той 
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е Осветителят. Няма по- голямо свидетелство за 
опрощението. …

(Господ) заявява: „Ето, този, който се е покаял за 
греховете си, същият е опростен и Аз, Господ, пове-
че не ги помня” (У. и З. 58:42).

Сатана ще се опитва да ни кара да вярваме, че 
греховете ни не са опростени, тъй като ние про-
дължаваме да ги помним. Сатана е лъжец; той се 
опитва да замъгли погледа ни и да ни отведе далеч 
от пътеката на покаянието и опрощението. Бог не 
е обещавал, че ние няма да помним своите грехове. 
Това, че ги помним, ще ни помага да избягваме 
повторението на същите грешки. Но ако останем 
верни и предани, споменът за нашите грехове ще 
намалява с времето. Това ще бъде част от необ-
ходимия процес на изцеляване и освещаване” 
Лиахона,май 2007 г, стр. 101).

За да можете да прилагате думите на президент 
Ухтдорф, помислете върху следните въпроси: Кога 
сте почувствали, че Господ ви е простил греховете? 
Как сте знаели, че ви е било простено? Наскоро 
чувствали ли сте Господната прошка?

 7. След като размислите върху въпросите по- горе, за-
пишете в раздела „Моето преживяване” в таблицата 

от дневника си за изучаване на Писанията, вашето преживя-
ване с чувството на опрощение. Или бихте могли да опишете 
какво се надявате да изпитвате, когато упражнявате вярата 
си в Исус Христос.

Енос 1:9–27
Енос се моли за нефитите и ламанитите и се труди с 
други хора за тяхното спасение

Диаграмата илюстрира молитвата на Енос. Първо, 
той се моли за себе си, след което разширява своите 
молитви, за да включи и околните. Прочетете Енос 
1:9–10 и отбележете в Писанията си за кого се моли 
Енос на второ място. Прочетете Енос 1:11–14 и от-
бележете за кого се моли Енос на трето място.

 8. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Въз основа на описанието 

на Енос за намеренията на ламанитите в Енос 1:14, какво ви 
впечатлява в молитвата му за тях?

Себе  
си
?
?

Ние научаваме от примера на Енос, че когато 
изживяваме благословиите от Единението на 
Исус Христос, ние ще се стремим да помагаме 
на другите да получат спасение. За да си помог-
нете в запомнянето на тази истина, бихте могли да 
запишете изцяло или части от следното твърдение 
на президент Хауърд У. Хънтър в празното поле на 
Писанията си:

„Когато изживяваме благословиите от 
Единението в нашия живот, няма 
начин да не се загрижим за благосъсто-
янието на нашите ближни. …

Голям показател за личното обръщане 
във вярата на човек е желанието му 

да споделя Евангелието с другите” (The Teachings of 
Howard W. Hunter, изд. Клайд Дж. Уилямс 1997 г., 
стр. 248–249).

Прочетете Енос 1:19–20, 26 и отбележете думите и 
изразите, които показват искреността в желанията 
на Енос относно нефитите и ламанитите, след като 
се моли за тях.

Прочетете Енос 1:27 и открийте доказателство за 
радостта, която изпитва Енос относно усилията си 
и увереността за вечен живот, която получава.

 9. За да приложите на практика това, което сте нау-
чили в този урок, изберете чрез молитва един или по-

вече начини, по които да следвате примера на Енос. 
Изберете едно от твърденията по- долу и го довършете в 
дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Подбно на Енос, аз желая да получа опрощение на грехо-
вете си. Ще показвам на Господ, че съм искрен в това жела-
ние, като …
 б. Подобно на Енос, желая да помагам на моите близки и 
приятели да дойдат при Исус Христос. Един човек, на когото 
ще се опитам да помогна е (името на човека). Ще се стремя 
да помагам на този човек, като …
 в. Енос се моли за ламанитите, които могат да се считат за 
негови врагове. Подобно на Енос, искам да показвам Господ-
ната любов към хората, които се държат лошо с мен. Един 
начин, по който ще правя това е …

Постарайте се да изпълните това, което сте записа-
ли в дневника си за изучаване на Писанията. Когато 
упражнявате вяра в Единението на Исус Христос и 
се покайвате, можете да изпитвате прошка, радост 
и нарастнало желание да помагате на другите.

 10. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Енос 1 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Яром
Защо да изучаваме тази книга?
Докато изучавате книгата на Яром, ще видите, че 
Бог спазва обещанията Си да благославя онези, 
които се подчиняват на Неговите заповеди. Ще 
научите също за усилията, които полагат царете 
на нефитите, пророци, учители и свещеници от 
времето на Яром, за да помагат на хората да се 
покайват и да избягват унищожението.

Кой написва тази книга?
Яром, синът на Енос, написва тази книга. Подобно 
на своя баща—и подобно на дядо си Яков, както и 
на своя прадядо Лехий—Яром притежава духа на 
пророчество и откровение (вж. Яром 1:2). Когато 
завършва своя летопис, той предава Малките плочи 
на Нефи на своя син Омний.

Кога и къде е написана книгата?
Книгата на Яром обхваща приблизително 59 
години, от около 420 г. пр. Хр. до 361 г. пр. Хр. (вж. 
Енос 1:25; Яром 1:13). Той я пише, когато се намира 
в земята Нефи.

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Омний
Защо да изучаваме тази книга?
Като изучавате книгата на Омний, ще научите, че 
Господ защитава праведните нефити и ги води към 
земята Зарахемла (вж. Омний 1:7, 12–13). Книгата 
на Омний също споменава други групи—потомците 
на Мулик (или народа на Зарахемла) и яредитите, 
които Господ насочва към обетованата земя.

Кой написва тази книга?
Книгата на Омний е написана от пет различни 
мъже: Омний, Амарон, Хамис, Авинадом и 
Амаликий. Омний е син на Яром и пра- пра- внук 
на Лехий и Сария. Омний описва себе си като 
„нечестив човек”, който „не (е) спазвал … 
заповедите Господни” (Омний 1:2). Амарон (син 
на Омний), Хамис (брат на Амарон) и Авинадом 
(син на Хамис) добавят своите кратки записки. 
Амаликий, синът на Авинадом, написва по- голямата 
част от книгата на Омний и е последният човек, 
който води записки върху Малките плочи на Нефи. 
Той поверява плочите на цар Вениамин.

Кога и къде е написана книгата?
Различните автори на книгата на Омний пишат 
между около 361 г. пр. Хр. и 130 г. пр. Хр. Първите 
четирима автори пишат в земята Нефи. Амаликий 
прави своя запис в земята Зарахемла.
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РАЗДЕЛ 10: ДЕН 4

Яром и Омний
Въведение
Книгите на Яром и Омний съдържат последните 
Писания от Малките плочи на Нефи. Яром получа-
ва плочите от своя баща, Енос, и записва трудности-
те, както и благословиите за един период за около 
60 години. След което той предава плочите на своя 
син Омний. Книгата на Омний съдържа Писанията 
от пет различни летописци на нефитите и покрива 
приблизително 230 години.

Яром 1:1–15; Омний 1:5–7
Яром описва как преуспяват нефитите, когато спазват 
Господните заповеди
За да се подготвите за изучаването на важен прин-
цип, преподаван в Яром и Омний, прочетете след-
ното преживяване на президент Дитер Ф. Ухтдорф 
от Първото Президентство:

„Помня как се подготвях да се обучавам за боен 
пилот. Голяма част от предварителното ни военно 
обучение прекарвахме във физически упражне-
ния. Още не съм съвсем сигурен защо безкрайното 
бягане се считаше за толкова съществена част от 
подготовката да станеш пилот. Въпреки това, ние 
бягахме и бягахме и бягахме.

Докато тичах, започнах да забелязвам нещо, което 
честно казано ме притесняваше. Отново и отново 
ме надминаваха мъже, които пушеха, пиеха и пра-
веха всякакви неща, които противоречаха на Еван-
гелието и по- специално на Словото на мъдростта.

Спомням си, че си мислех: „Чакай малко! Не се ли 
очаква от мен да мога да бягам и да не се уморя-
вам?” Но аз бях уморен, а ме надминаваха хора, ко-
ито определено не следваха Словото на мъдростта. 
Признавам си, на моменти това ме притесняваше. 
Питах се беше ли обещанието истинно или не?” 
(„Продължете с търпение”, Лиахона май 2010 г., стр. 
58).

Чудели ли сте се някога дали и как Господ ще из-
пълни обещанието Си да ви благославя затова, че 
спазвате Неговите заповеди?

Пророкът Яром, който е син на Енос, обяснява 
как конкретно обещание от Господ към баща му е 
потвърдено или доказано за вярно. Прочетете Яром 
1:9 и отбележете обещанието, което Господ по-
твърждава на хората.

Преглед на 
преселването на 

нефитите

Пустошта
(мястото, където костите на яреди-

тите са „лежали пръснати по земята 
на север” (Омний 1:22)

Земята Зарахемла
(мястото, където нефитите се обе-

диняват с потомците на Мулик)

Земята Нефи
(домът на нефитите, след 
като се отделят от лама-

нитите)
Земята на първото 

 наследство
(мястото, където групата на Лехий 

се установява първоначално, 
основното местообитание на 

ламанитите)Западно 
море

Неуспешен опит 
за завръщане в 
земята Нефи

Втори опит, 
под ръко-

водството на 
Заниф, за 

завръщане в 
земята Нефи

 1. Яром ни показва, че когато спазваме Божиите 
заповеди, ние ще преуспяваме. За да видите при-

мери относно тази истина, изучете всяка една препратка към 
Писанията по- долу и отговорете на съпътстващите въпроси в 
дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Яром 1:4–5, 8. Кои са някои от примерите за това как не-
фитите се подчиняват и как биват благословени?
 б. Яром 1:7, 10–12. Какво влияние оказват пророците и дру-
гите ръководители в това нефитите да бъдат послушни и да 
преуспяват?
 в. Омний 1:5–7. Как Божието обещание бива потвърдено по 
различен начин по- късно?

Прочетете това, за което учи и свиде-
телства президент Ухтдорф относно 
преживяването си, когато се е чудел 
дали Господ ще потвърди обещанието, 
дадено в Словото на мъдростта: „Не 
получих отговор веднага. Но в крайна 
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сметка научих, че Божиите обещания не се изпъл-
няват толкова бързо или по начина, за който може 
би се надяваме; те идват в избрани от Него време и 
начини. Години по- късно можех ясно да видя 
материалните благословии, които получават 
хората, които се подчиняват на Словото на мъд-
ростта—в допълнение към духовните благословии, 
които получаваме веднага от подчинението на 
който и да е от Божиите закони. Гледайки назад, 
знам със сигурност, че Господните обещания, дори и 
не винаги бързи, са винаги сигурни” („Продължете с 
търпение”, стр 58, курсив добавен).

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те преживяване, чрез което Господ ви е благословил и 

направил да преуспеете поради това, че сте спазвали Негови-
те заповеди. От личен опит, какво можете да свидетелствате 
относно Господ и Неговите обещания?

Омний 1:1–30
Летописците разказват историята на нефитите
Потомците на Яром пишат книгата на Омний, 
която обхваща приблизително 230 години. Отбе-
лежете имената на различните мъже, които пишат 
на Малките плочи след Яром. Можете да откриете 
това в Омний 1:1, 4, 9, 10, 12 и 25.

Книгата на Омний описва няколко важни събития 
от историята на Книгата на Мормон. Може би си 
спомняте, че по времето на Нефи нефитите из-
оставят ламанитите и се заселват на място, което 
наричат земята Нефи. Преселването е представено 
на картата, обозначено със стрелка от земята на 
първото наследство до земята Нефи.

Прочетете Омний 1:12–13 и открийте как нефити-
те се озовават в земята Зарахемла. Бихте могли да 
подчертаете изразите в тези стихове, които сочат, 
че нефитите са пътували под напътствието и си-
лата Господни. На картата, стрелката от земята на 
първото наследство до земята Нефи представя това 
преселване.

Прочетете Омний 1:14–19 и открийте приликите 
и разликите между нефитите и хората, които те 
откриват в земята Зарахемла.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как липсата на Писания се отразява на хората от Зара-
хемла?
 б. Как да знаете това ви помага да се чувствате по- благодарни 
за Писанията, както и да ги изучавате по- усърдно?

Книгата на Омний също представя две групи хора, 
които ще изучавате по- късно в Книгата на Мор-
мон. За да разберете коя е една от тези групи, про-
четете Омний 1:20–22 и запишете думата яредити в 
Писанията си до тези стихове. Кориантумър е един 
от последните двама оцелели хора от народа на 
яредитите; другият е пророкът Етер. Ще научите за 
яредитите при изучаването си на Книгата на Етер.

За да научите относно последната група хора, спо-
менати в Омний, обърнете внимание на стрелката 
на картата, която се простира от земята Зарахемла 
почти до земята Нефи и тогава отново към Зара-
хемла, както и стрелката, простираща се от земя-
та Зарахемла обратно чак до земята Нефи. Тези 
стрелки представляват преселванията на народа 
на Заниф, за които се споменава в Омний 1:27–30. 
(Бихте могли да напишете „народа на Заниф” до те-
зи стихове.) Ще научите за тази група хора, когато 
изучавате Книгата на Мосия.

Книгата на Мормон не претендира да е летопис на 
всички народи, които са обитавали американския 
континент. Освен яредитите, народа на Зарахемла, 
както и потомците на Лехий, има и други, които 
също идват на американския континент. Прези-
дент Антъни У. Айвънс от Пръвото Президентство 
заявява на общата конференция от април 1929 г.: 
„Книгата на Мормон … не ни казва, че на конти-
нента не е имало никой преди (народите, описани 
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в Книгата на Мормон). Нито ни казва, че по- късно 
не са дошли други народи” (от Conference Report, 
април 1929 г., стр. 15).

Обърнете внимание в Омний 1:23–24, че последна-
та част от тази книга е написана от Амаликий. Той 
живее по времето на цар Вениамин, след пресел-
ването на нефитите в земята Зарахемла. Прочете-
те Омний 1:25–26 и отбележете поканата, която 
Амаликий отправя три пъти.

Обърнете внимание, че 
всяка една от трите по-
кани да дойдем в Хрис-
та в Омний 1:25–26 е 
последвана от думата 
и, както и конкретно 
напътствие, което да 
ни помага да разберем 
как да дойдем в Хрис-
та. Върнете се отново 
към Омний 1:25–26 и 
отбележете това, което 
Амаликий ни насър-
чава да вършим, за да 
дойдем в Христа.

Би трябвало да сте открили следния съвет за това 
как да дойдем в Христа:

• Като вярваме
• Като получим Неговото спасение (получавайки 

благословиите от Неговото Единение)
• Като Му принасяме изцяло душите си (нашето 

сърце, желания и най- усърдни усилия—без да 
заджържаме нищо)

Хората, които написват Пи-
санията, често наблягат на 
важните истини чрез повто-
рения. Когато се натъквате 
на повтарящи се думи, из-
рази и идеи, опитайте се да 
разберете защо се набляга 
на тях и какво се опитва 
Господ да ви научи чрез тях.

Търсете повтарящите 
се думи, изрази и 
идеи в Писанията

• Като постим и се молим
• Като устояваме до края

Амаликий дава обещание в края на Омний 1:26 
на онези, които следват неговия съвет. Открийте 
обещанието и довършете следния принцип: Ако 
дойдем в Христос и издържим до края, ние   
 .

 4. Изберете един от изброените по- горе изрази в съ-
вета как да дойдем в Христа и запишете или напише-

те в дневника за изучаване на Писанията 1- 2 минутна реч, 
обясняваща как можем да дойдем в Христа, като прилагаме 
този принцип.

Например, бихте могли да напишете речта си относно поста 
и молитвата и как те ни помагат да дойдем в Христа. Речта 
ви може да включва (1) четене наОмний 1:25–26 и обяс-
нение с ваши думи на израза, върху който сте се спрели; 
(2) допълнителни стихове, които разясняват или придават 
смисъл на израза; (3) преживяване от вашия живот или на 
някой, когото познавате, даващо пример за този израз; както 
и (4) вашите мисли, чувства и свидетелство.
Учителят ви може да ви помоли да споделите речта 
си при следващия урок. Бихте могли също така да 
споделите вашата реч по време на семейна домаш-
на вечер или при друг повод.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Яром–Омний и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Словата на 
 Мормон
Защо да изучаваме тази книга?
Чрез изучаване Словата на Мормон, можете 
да увеличавате вашата вяра за това, че „Господ 
знае всички неща” (Словата на Мормон 1:7) и че 
Той напътства служителите Си в изпълнението 
на Своите цели. Като историчеси запис, книгата 
служи като мост между Малките плочи на Нефи 
(1 Нефи–Омний) и съкращението на Мормон на 
Големите плочи на Нефи (Мосия–4 Нефи). Словата 
на Мормон могат да ви помогнат да разберете 
кои летописи съкращава Мормон, докато съставя 
Книгата на Мормон. Тази книга също ви запознава с 
вярата и постиженията на цар Вениамин.

Кой написва тази книга?
Мормон написва тази книга. Той е пророк, 
летописец и човекът, който съкращава и съставя 
по- голяма част от Книгата на Мормон. Книгата 
на Мормон е наречена на него. Той е също 
военачалник на нефитите и праведен баща. 
Пророкът Мороний е негов син.

Кога и къде е написана книгата?
Мормон написва тази книга около 385 г. от Хр., 
след като „ста(ва) свидетел на почти цялостното 
унищожение на народа (си), нефитите” (Словата на 
Мормон 1:1). Мормон не записва къде се намира, 
когато написва тази книга.

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Мосия
Защо да изучаваме тази книга?
В изучаването си на Книгата на Мосия, ще 
прочетете силни свидетелства относно мисията 
на Исус Христос. Ще научите също така и за хора, 
които Господ избавя от робството на греха или 
от физическото подтисничество. Освен това, ще 
научите как праведните усилия на хора като 
цар Вениамин, Авинадий и Алма допринасят за 
големите благословии за другите. И обратно, ще 
видите как лошите избори на хора като Заниф и 
неговият син, цар Ной, допринасят за отрицателните 
последствия върху тях самите и техния народ.

Кой написва тази книга?
Мормон събира и съкращава летописите на няколко 
други писатели, за да създаде Книгата на Мосия. 
Книгата носи името на Мосия, който е син на цар 
Вениамин. Мосия е пророк, гледач, откровител и 
цар, който управляла Зарахемла от приблизително 
124 г. до 91 г. пр. Хр. Той е кръстен на своя дядо 
Мосия, който също е бил цар в Зарахемла (вж. 
Омний 1:12–13, 19).

Мормон използва няколко летописа, за да състави 
Книгата на Мосия. Той съкращава и цитира от 
летописа, воден от Мосия върху Големите плочи на 
Нефи, който дава подробна история за нефитите 
в земята Зарахемла (вж. Мосия 1–7; 25–29). Също 
така използва летописа на Заниф, който разказва 
историята на народа на Заниф от времето, когато 
напускат Зарахемла до времето на тяхното 
завръщане (вж. Мосия 7–22). В допълнение, Мормон 
използва цитати от съкратени откъси на записките 
на Алма, който запазва думите на Авинадий (вж. 
Мосия 17:4) и води летопис за своя собствен народ 
(вж. Мосия 18; 23–24).

Кога и къде е написана книгата?
Първоначалните летописи, използвани като 
източник за книгата на Мосия, вероятно са 
написани между 200 г. пр. Хр. и 91 г. пр. Хр. Мормон 
съкращава тези летописи някъде между 345 г. и 385 
г. от Хр. Мормон не записва къде се намира, когато 
съставя тази книга.
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РАЗДЕЛ 11: ДЕН 1

Словата на 
 Мормон–Мосия 2
Въведение
Книгата със Словата на Мормон служи като мост 
между Малките плочи на Нефи и съкращението 
на Мормон на Големите плочи на Нефи. Написана 
почти 400 години след раждането на Исус Христос, 
тази книга съдържа кратко обяснение на това как-
во представляват Малките плочи на Нефи и защо 
Мормон чувства, че те трябва да бъдат включени с 
останалите Свети писания. Книгата със Словата на 
Мормон също предоставя ценно прозрение за това 
защо цар Вениамин е имал толкова силно влияние 
върху своя народ.

Малките плочи на Нефи се посвещават на духовни-
те неща, както и на службата и ученията на проро-
ците. Големите плочи на Нефи съдържат предимно 
светската история на народа и са написани от царе, 
започващи с Нефи. (Вж. 1 Нефи 9:2–4.) От времето 
на Мосия, обаче, Големите плочи също така включ-
ват и дела от съществена духовна важност.

Плочите на Мормон, или златните плочи, преда-
дени на Джозеф Смит, съдържат съкращение от 
Мормон от Големите плочи на Нефи, с множество 
коментари. Тези златни плочи също съдържат и 
продължение на историята на Мормон и добавките 
на неговия син Мороний.

Мосия 1 е летопис на ученията на цар Вениамин 
към неговите синове. Той ги учи, че Писанията ни 
помагат да си спомняме Бог и да спазваме Него-
вите заповеди. Когато цар Вениамин достига края 
на своя жизнен път, той желае да говори на народа 
си относно службата си като цар и да ги насърчи 
да се подчиняват на Бог. Речта на цар Вениамин 
е записана в Мосия 2–5 и описва страданието на 
Христос и Единението, ролята на справедливостта 
и милостта и нуждата да взимаме върху си името на 
Христос чрез завет. В началото на своята реч, запи-
сана в Мосия 2, цар Вениамин набляга на нуждата 

1 Нефи 
до Омний

Малките 
плочи

Словата на Мормон

Мосия до 
4 Нефи

Големите 
плочи

да служим на Бог, като служим на ближните си и 
за щастливото състояние на хората, които спазват 
заповедите.

Словата на Мормон 1:1–11
Мормон учи, че Бог е съхранил различни летописи с 
мъдра цел
Спомнете си за време, когато сте били подтикнати 
от Духа да направите нещо. Знаели ли сте всичко, 
което е щяло да се случи, след като последвате този 
подтик? Какво ви даде решителността и увереност-
та да действате в резултат на този подтик?

На пророка Мормон му е заповядано от Бог да 
съкрати летописите на своя народ, които са воде-
ни върху плочите на Нефи. През около 385 г. от Хр., 
бидейки готов да предаде съкратените летописи на 
своя син Мороний, той следва един подтик, въпре-
ки че не знае какъв ще бъде резултатът от него.

Мормон открива нещо, докато изучава летописите. 
Прочетете Словата на Мормон 1:3, за да разберете 
какво открива той. („Тези плочи” се отнася до Мал-
ките плочи на Нефи, които съдържат книгите от 
1 Нефи до Омний.) Прочетете Словата на Мормон 
1:4–6 и бихте могли да отбележите в Писанията си 
защо е доволен Мормон, когато открива какво е 
съдържанието на Малките плочи.
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Прочетете Словата на Мормон 1:7 и разберете защо 
Мормон включва тези Малки плочи със съкраще-
нието на Плочите на Нефи. Можете да си отбеле-
жите този принцип в Писанията си: „Господ знае 
всички неща”. Като разбирате и вярвате в тази 
истина, можете да развиете вяра, за да се вслушвате 
в подтиците, които получавате от Светия Дух.

Господ заповядва на Нефи да направи Малките 
плочи и да запише на тях свещените неща на своя 
народ (вж. 1 Нефи 9:3). По това време, Нефи заявя-
ва: „Господ ми е заповядал да направя тези плочи с 
една мъдра в Него цел, която цел аз не познавам” 
(1 Нефи 9:5).

Целта става ясна векове по- късно, през 1828 г., 
когато пророкът Джозеф Смит започва да пре-
вежда златните плочи. Той най- напред превежда 
116 страници ръкопис от съкращението на Мор-
мон на Големите плочи на Нефи, след което тези 
страници биват изгубени или откраднати, когато 
Джозеф разрешава на Мартин Харис да ги вземе. 
Господ казва на Джозеф да не превежда наново 
изгубената част, затова защото лоши хора планират 
да променят думите на загубените страници и по 
този начин да всеят съмнение за достоверността 
на Книгата на Мормон. Господ му казва да преведе 
историята от Малките плочи, която обхваща същия 
период от време. Тази история се съсредоточава 

предимно върху свещени неща. (Вж. У. и З. 10:10, 
41–43; вж. също 1 Нефи 9:3–4.)

Това преживяване е значимо доказателство, че 
Господ знае всички неща, които следва да се случат. 
Той е знаел, че историята на Малките плочи ще е 
необходима и подтиква Мормон да включи плочите 
в своето съкращение.

Как знанието за тази истина ви помага, когато 
получавате подтици от Духа?

 1. Опишете в дневника си за изучаване на Писанията 
как вие или човек, когото познавате, е постъпил след 

подтик на Светия Дух, въпреки че вие или те може и да не са 
го разбирали първоначално. Напишете как мислите, че мо-
жете по- добре да се подготвяте да разпознавате и откликва-
те на Господните подтици. Помнете, че когато сте предани на 
подтиците на Духа Господен, Той ще „(ви) подбужда да 
действа(те) според Неговата воля” (Словата на Мормон 1:7).

Словата на Мормон 1:12–18
Цар Вениамин побеждава ламанитите и царува  
в праведност
Цар Вениамин е праведен цар, който се сблъсква 
с много премеждия по време на своето царуване, 
включително война с ламанитите, както и раздо-
ри по отношение на ученията сред народа му. Цар 
Вениамин води армията на нефитите „в силата 
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Господна” срещу враговете им и в последствие 
установява мир в страната (вж. Словата на Мормон 
1:13–14). С помоща на „много свети мъже”, той по-
лага усилия да укори лъжливите пророци и учители, 
които причиняват раздори сред хората, като по този 
начин той възстановява мира, който идва в резултат 
на праведността (вж. Словата на Мормон 1:15–18).

Прочетете Словата на Мормон 1:12–18 и попълнете 
празните места по- долу с номерата на стиховете, 
които най- добре излагат следните истини:

• Господ призовава пророци, които водят хо-
рата към мир, въпреки предизвикателствата. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Можем да намерим мир, като следваме вдъхнове-
ното ръководство на пророците. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Чрез силата Господна, ние можем да 
преодоляваме предизвикателствата. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мосия 1:1–18
Цар Вениамин учи синовете си за важността  
на Писанията
Представете си какъв би бил вашия живот, ако 
никога не сте имали Писанията, които да четете, 
изучавате и от които да се учите.

Цар Вениамин учи синовете си как техният живот 
би бил различен, ако нямаха Писанията. Както 
е записано в Мосия 1:3–5, той изполва три пъти 
варианти на израза „ако не бяха тези неща (Писа-
нията)”, за да помогне на синовете си да разберат 
важността на Писанията.

 2. Докато четете Мосия 1:1–8, открийте благослови-
ите, които нефитите са щели да изгубят, ако не са 

имали Писанията. Сравнете наученото с Омний 1:17–18. В 
дневника си за изучаване на Писанията, напишете три или 
четири изречения, довършващи следния израз: Ако нямах 
Писанията …

Напишете следния принцип във вашите Писания 
до Мосия 1:1–8: Изучаването на Писанията ни 
помага да познаваме и спазваме заповедите.

Цар Вениамин учи хората си за важността да бъдем 
предани на заповедите и обяснява какво ще се 
случи с онези, които стават нечестиви, след като 
са били „много облагодетелстван народ Господен” 
(Мосия 1:13). Прочетете Мосия 1:13–17 и сравнете 
Мосия 1:13 с Алма 24:30. След което определете 
поне пет последствия, които достигат хората, които 
се отвръщат от Господ. Може да си отбележите или 
номерирате тези последствия в своите Писания.

Мосия 2:1–41
Нефитите се събират, за да чуят словата на  
цар Вениамин
Прочетете Мосия 2:1–9 и напишете отговори на 
следните въпроси:

• Кои хора се събират заедно?   
 

• Къде се събират?   
 

• Какво е направено, така че огромната тълпа да 
може да чуе словата на цар Вениамин?   
 

За да можете по- добре да разберете характера на 
цар Вениамин, прочетете Мосия 2:11–15 и опре-
делете изразите, които показват, че цар Вениамин 
се съсредоточава върху праведност и служба, а не 
върху общественото положение или признание.

Размишлявайте върху следното изказ-
ване на президент Хауърд У. Хънтър: 
„Не бъдете прекалено загрижени за 
общественото си положение. Спомняте 
ли си съвета на Спасителя относно 
онези, които търсят „първото място” 

или „първите редове”? „А по- големият между вас 
нека ви бъде служител”. (Матея 23:6, 11.) Важно е да 
се чувстваме оценявани. Но ние трябва да се 
съсредоточаваме върху праведността, а не върху 
признанието; върху службата, а не върху обществе-
ното положение” („To the Women of the Church”, 
Ensign, ноем. 1992 г, стр. 96).

Изучете Мосия 2:16–17 и отбележете принципа, 
който можем да научим относно службата на цар 
Вениамин: Когато сме в служба на ближните си, 
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ние сме в служба на нашя Бог. (Мосия 2:17 откъс 
за овалядяване на стихове от Писанията. Ако же-
лаете можете да си го отбележите по отличаващ се 
начин, така че да можете да го намирате в бъдеще.)

Спомнете си за време, когато някой е благословил 
живота ви, служейки ви. Как показахте (или бихте 
могли да покажете) признанието си към Бог за чо-
века, който служи на вас и на Бог в праведност? Как 
показахте признателността си към този човек?

След като учи хората относно нуждата да служат на 
другите, цар Вениамин учи относно многото начи-
ни, по които Бог ни благославя, както и необходи-
мостта да Му бъдем благодарни.

 3. Докато изучавате Мосия 2:19–24, 34, обмислете 
многото начини, по които Бог ви благославя. Помис-

лете си за това как можете да показвате благодарността си 
към Него. След което запишете отговорите на следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Защо цар Вениамин казва за себе си, народа си и нас, че 
сме „безполезни слуги”?
 б. Защо е важно да си спомняме нашия дълг към Бог?

Словата на цар Вениамин ни учат, че когато се 
чувстваме задължени на Бог, ние искаме да 
служим на другите и нашата благодарност се 
увеличава.

В Мосия 2:34, цар Вениамин учи, че ние следва да 
„отдава(ме)” на Бог всичко, което имаме и което 
сме. Отдавам означава да „отстъпвам или давам 
напълно”. Бихте могли да запишете определението 
до тази дума в Писанията си. Размишлявайте върху 
това как бихте могли да давате на Бог всичко, което 
имате и което сте. Помнете, че когато спазвате Бо-
жиите заповеди и се стремите да служите искрено, 
Той ви благославя за това.

Последните стихове на Мосия 2 съдържат важно 
предупреждение на цар Вениамин към неговия 
народ. Виждали ли сте някога знак, който да ви е 
предупреждавал „Внимание”? (Например, един 
знак може да ви предупреждава относно кабели 
с високо напрежение, за падащи камъни, за диви 
животни или за силно течение.) Прочетете Мосия 
2:32–33, 36–38, за да откриете от какво според цар 
Вениамин трябва да се пази народа му. (Думата 
злочестина в стих 33 означава „скръб и нещастие”.) 
Напишете изречение, описващо какво ще се случи с 
онези, които излизат на „открит бунт против Бога” 
(стих 37) или които умишлено престъпват Божиите 
заповеди.   
 

Прочетете следното изказване: „Някои хора умиш-
лено престъпват Божиите заповеди, като планират 

да се покаят по- късно, като например преди да 
отидат в храма или да служат на мисия. Подобен 
преднамерен грях се подиграва с Единението на 
Спасителя” (За укрепването на младежите (Брошу-
ра, 2011 г.), стр. 29).

Старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на 
дванадесетте апостоли коментира колко е важно да 
разпознаваме кога се отдръпваме от Духа:

„Ние трябва … да се стараем да разпоз-
наваме, когато „се отдръпва(ме) от 
Духа Господен …” (Мосия 2:36). …

Стандартът е ясен. Ако нещо, което 
мислим, виждаме, чуваме или вър-

шим, ни отдалечава от Светия Дух, тогава трябва 
да спрем да мислим, виждаме, чуваме или правим 
това нещо. Ако това, което има за цел да ни за-
бавлява например, ни отчуждава от Светия Дух, 
тогава несъмнено този вид развлечение не е за нас. 
Понеже Духът не може да пребивава в това, което 
е вулгарно, грубо или нескромно, тогава е ясно, че 
подобни неща не са за нас. Понеже се отчуждаваме 
от Духа Господен, когато участваме в дейности, 
които знаем, че трябва избягваме, тогава тези неща 
определено не са за нас” („За да може винаги да 
имаме Неговия Дух да бъде с нас,” Лиахона май 
2006 г., стр. 30).

Размишлявайте върху това, което хората губят—
понякога без дори и да го осъзнават—когато се 
отдръпват от Духа. Прочетете Мосия 2:40–41 и 
определете какво иска цар Вениамин да имаме 
предвид и какво желае да си спомняме.

 4. В дневника си за изучаване на Писанията:
а. Запишете някои преживявания, които са ви нау-

чили, че ако се подчинявате на Господ, ще бъдете благосла-
вяни както материално, така и духовно.
 б. Изберете една област от живота си, в която бихте желали 
да се подчинявате по- усърдно на Божиите заповеди. Напишете 
цел, която да ви помага да се усъвършенствате в тази област.

Овладяване на стихове от 
Писанията—Мосия 2:17
Прочетете Матея 22:36–40; 25:40 и Мосия 2:17. На-
правете списък, верига или група към Писанията, 
като направите взаимна препратка на тези Писа-
ния заедно. Тази техника за изучаване на Писанията 
ще ви помогне да изяснявате различните значения 
и да задълбочавате разбирането си.

Обяснете връзката между откъсите, които сте свър-
зали.   
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Размишлявайте върху следните въпроси:

• Кога сте чувствали, че служите на Бог чрез служ-
бата си към друг човек?

• Какви конкретни неща можете да направите за 
ваш близък, които би направил Спасителят, ако 
Той беше тук?

 5. След като сте се потрудили да запомните Мосия 
2:17, напишете стиха по памет в дневника си за изуча-

ване на Писанията.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Словата на Мормон–Мосия 2 и завърших този 
урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 11: ДЕН 2

Мосия 3
Въведение
Продължавайки обръщението си към своя народ, 
цар Вениамин им казва, че един ангел му е говорил 
относно служението на Исус Христос. Цар Вениа-
мин свидетелства, че чрез вяра в Исус Христос и по-
каяние, прегрешилите могат да получат спасение. 
Също така учи, че чрез Единението на Исус Хрис-
тос човек може да преодолее естествения човек, 
като се отдава на убежденията на Светия Дух.

Мосия 3:1–10
Цар Вениамин предава словата на един ангел  
относно Единението

Отбележете колко вода бихте сипали в 
чашата, ако искахте само да я опитате.

Отбележете колко вода бихте сипали в ча-
шата, ако искахте да утолите жаждата си.

Отбележете колко вода бихте сипали в 
чашата, ако знаехте, че водата представ-

лява щастие.

Докато изучавате Мосия 3, се опитайте да открие-
те източника на „благовестия на велика радост” 
(Мосия 3:3).

Прочетете Мосия 3:1–5 и открийте какво казва ан-
гелът на цар Вениамин. Ангелът заявява, че народът 
на цар Вениамин има причина да се възрадва и да 
бъде изпълнен с радост.

Какво се съдържа в посланието на ангела, което 
може да изпълни нефитите с радост?   
 

Прочетете Мосия 3:5–10 и отбележете думите и 
изразите относно Спасителя и Неговата служба, 
които ви помагат по- пълно да оцените земното 
служение на Спасителя.

 1. Изберете два от изразите, които сте отбелязали и 
напишете обяснение в дневника си за изучаване на 

Писанията относно това, на което ви учат те, за да можете по- 
добре да разбирате и оценявате служението на Спасителя.

Има много учения и принципи, преподавани в Мо-
сия 3:5–10. Едно от най- важните е следното: Исус 
Христос страда, за да може ние да бъдем спасе-
ни от нашите грехове. Бихте могли да запишете 
това учение в Писанията си до Мосия 3:7–9.

След като прочетете Мосия 3:7–9, прочетете Лука 
22:44 и Учение и Завети 19:16–18. Какво допълни-
телно прозрение може да бъде получено от Мо-
сия 3? Как Мосия 3 ни помага да оценяваме това, 
което се случва със Спасителя?

Прочетете следното изявление на старейшина 
Джеймс И. Талмидж от Кворума на дванадесетте 
апостоли относно страданието на Спасителя в Гет-
симанската градина:

„Страданието на Христос в градината е 
необхватно за човешкия разум, както 
по отношение на силата, така и на 
причината. … Той страдал под бреме 
толкова тежко, колкото никое друго 
същество, живяло на земята, не може 

дори и да си представи за възможно. Не било нито 
физическа болка, нито умствена болка сама по себе 
си, която Го накарала да изстрада такова мъчение, 
довеждащо до изтичането на кръв от всяка пора; а 
духовна агония на душата, каквато единствено Бог 
бил в състояние да преживее. … В това време на 
мъка Христос посрещнал и преодолял всички 
жестокости, които Сатана, „князът на този свят” 
(Иоана 14:30) можел да причини. …

По начин, действителен и ужасно истински, непо-
нятен за човека, Спасителят взел върху Си бремето 
за греховете на човечеството от Адам до края на 
света” (Jesus the Christ, 3- то изд. 1916 г., стр. 613).
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 2. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те преживяване, което ви е помогнало да разберете, 

че Исус Христос е Спасителят. Как спомена за подобно пре-
живяване дава радост на живота ви?

Мосия 3:11–27
Цар Вениамин описва 
как да преодолеем 
естествения човек
Докато цар Вениамин 
продължава да учи 
народа си, той ги учи 
как Единението бла-
гославя Божиите деца. 
Също така учи как да 
преодоляваме естестве-
ния човек и да ставаме 
светии чрез Единение-
то на Спасителя.

За да можете да раз-
берете по- добре как 

Единението благославя Божиите чеда, прочетете 
следните откъси от Писанията и направете опи-
сание на групата хора, за които свидетелства този 
стих, че ще бъдат благословени чрез Единението на 
Исус Христос:

• Мосия 3:11   
 

• Мосия 3:16   
 

Важно е да се знае, че въпреки че Исус Христос е 
извършил Единение за греховете на хората, които 
не познават Евангелието—хората, които умират 
в невежество—те все пак трябва да се покаят и да 
упражняват вяра в Исус Христос в света на духове-
те, за да бъдат спасени (вж. У. и З. 131:6; 138:31–34). 
Също така Господ е разкрил, че децата са родени 
невинни в Божиите очи и че Сатана няма сила да 
ги изкушава. Докато не станат отговорни и до-
стигнат осемгодишна възраст, малките деца биват 
спасени чрез Единението на Исус Христос без да 
имат нуждата да се покайват или да бъдат кръстени 
(вж. Мороний 8:8–15; У. и З. 29:46–47; 137:10).

Ние трябва да действаме въз основа на знание-
то, което имаме за Евангелието на Исус Христос. 
Прочетете Мосия 3:12–13 и подчертайте думите и 
изразите, които учат, че можем да бъдем спасени 
от нашите грехове и да имаме радост, упражня-
вайки вяра в Исус Христос, и като се покайваме.

Спомнете си образа на чашата, изпълнена с „щас-
тие”. Спомнете си словата на ангела, заявяващ, че 

Когато размишлявате върху 
духовните преживявания, 
които сте имали, Светият 
Дух ви свидетелства отново 
за истините, които сте нау-
чили. Записването на тези 
преживявания в дневника 
ви за изучаване на Писани-
ята, показва на Господ же-
ланието ви да си спомняте 
Неговата ръка в живота си и 
ви помага да ги запомните.

Да си спомняме 
преживявания

чрез разбирането на мисията на Спасителя и Еди-
нението можем да имаме радост (вж. Мосия 3:4–5). 
За да разберете противоположния образ, прочетете 
Мосия 3:24–27. Подчертайте какво ще пият в съд-
ния ден хората, избиращи да не се покайват.

Какво ще стане с хората, които избират да не 
упражняват вяра в Исус Христос и да не се покай-
ват?   
 

След като учи народа си относно Единението на 
Спасителя и нуждата от покаяние и вяра в Спаси-
теля, цар Вениамин ги учи как да отхвърлят грехов-
ната част от същността си и да станат светии чрез 
Единението.

Прочетете Мосия 3:19 и открийте думи или изра-
зи, които не разбирате. Може да ви е от полза да 
запишете определения на тези думи в Писанията 
си близо до този стих. „Естествения човек” е човек, 
който избира да се влияе от страстите, желани-
ята и апетитите на плътта вместо от подтиците 
на Светия Дух. Да „се отдаде” означава да стане 
подвластен на някой или нещо. „Убежденията” са 
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въздействащи покани. Мосия 3:19 е откъс за оваля-
дяване на стихове от Писанията. Ако желаете, мо-
жете да си го отбележите по отличаващ се начин, 
така че да можете да го намирате в бъдеще.

 3. Запишете заглавието „Да отхвърлим естествения 
човек” в дневника си за изучаване на Писанията. Под 

това заглавие направете списък на това, което Мосия 3:19 
учи, че трябва да правим, за да преодоляваме „естествения 
човек”. Закръглете едно действие, което мислите, че ще бъде 
най- важно за вас сега, върху което да работите. Направете 
план как да прилагате това действие.

Един от принципите, на които Мосия 3:19 учи, е 
следния: ако се отдаваме на убежденията на Светия 
Дух, ние можем да преодоляваме естествения човек 
чрез Единението на Христос.

С ваши думи, какво означава да се отдаваме на 
„убежденията на Светия Дух”?   
 

Прочетете следното изявление на старейшина 
Нийл A. Максуел от Кворума на дванадесетте апос-
толи относно отхвърлянето на естествения човек: 
„Личната праведност, поклонението, молитвата и 
изучаването на Писанията са от съществено значе-
ние, за да можем да „отхвърл(им) естесвнения чо-
век (Мосия 3:19)” („The Tugs and Pulls of the World”, 
Ensign, ноем. 2000 г., стр. 36).

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: По какви начини се опит-

вате да се отдавате на убежденията на Светия Дух в живота 
си?

 5. Какво можете да направите, за да се отдавате по- 
пълно на „убежденията на Светия Дух” в живота си? 

Запишете цел в дневника си за изучаване на Писанията, коя-
то да ви помага да напредвате в тази област през следващата 
седмица. Бихте могли да работите върху едно от качествата, 
които ни помагат да бъдем като малко дете, изброени в Мо-
сия 3:19—като например, да ставаме по- покорни, кротки, 
смирени, търпеливи, изпълнени с любов, готови да се поко-
рим на всички неща, които Господ сметне за „нужно да (ни) 
причини”.

 6. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та някои от пречките в живота си, които ви спират от 

това да се отдавате на убежденията на Духа.

Овладяване на стихове от 
Писанията—Мосия 3:19

 7. За да си спомняте или запаметите Мосия 3:19, 
бихте могли да прочетете този стих три пъти. Повторе-

нието ще ви помогне да се запознаете със съдържанието на 
стиха. След като направите това, опитайте се да напишете 

възможно най- много от стиха, или пък идеите от него, в 
дневника си за изучаване на Писанията, без да гледате текс-
та. Опитайте се да повторите стиха на глас няколко пъти, ка-
то например докато се разхождате, правите упражнения или 
се подготвяте за сън. Правейки това в продължение на някол-
ко дни, ще ви помогне да запомните и да си спомняте важ-
ните принципи от този стих.

 8. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 3 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 11: ДЕН 3

Мосия 4
Въведение
Ученията на цар Вениамин имат голям ефект върху 
хората, които го слушат. Тези хора упражняват вяра 
в Единението, покайват се и получават опрощение 
на своите грехове. След това Цар Вениамин ги учи 
какво трябва да правят, за да запазят опрощени-
ето на греховете си. Той заявява, че ние сме като 
просяците, защото сме напълно зависими от Бог за 
нашето спасение. Цар Вениамин предупреждава, 
че винаги трябва да внимаваме с мислите, делата и 
действията си.

Мосия 4:1–8
Множеството е под влияние на Духа и получава 
опрощение на своите грехове
Представете си, че ваш приятел ви попита: „Как 
мога да знам, че определен грях ми е бил простен?” 
Как бихте отговорили?

Изучете Мосия 4:1–3 и открийте идеи, които да ви 
помогнат в отговора на въпроса на вашия приятел. 
Напишете как бихте отвърнали:   
 

Един от принципите, изложени в този стих, е след-
ния: Когато упражняваме вяра в Исус Хрис-
тос и се покайваме искрено, ние получаваме 
опрощение на нашите грехове. Подобно покая-
ние е съществена част от получаването на радост и 
спокойна съвест.

Обикновено, когато някой ни зададе въпрос, ние 
искаме да му отговорим. Този път, когато мислите 
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как да отговорите на въпроса на вашия приятел, 
помислете как бихте могли да отговорите на въ-
проса с въпрос. Размишлявайте върху Мосия 4:1–3 
и следното изказване на старейшина Ф. Бъртън 
Хауърд, почетен член на Седемдесетте: „Когато на-
истина сте се покаяли, вие чувствате един вътрешен 
мир. Знаете, че по някакъв начин ви е простено, 
защото бремето, което толкова дълго сте носили, 
изведнъж го няма. То е изчезнало и вие знаете, че 
наистина е така” („Repentance”, Ensign, май 1983 
г., стр. 59).

Помислете си за въпрос, който бихте могли да 
зададете на приятеля си, за да му/й помогнете да 
разбере как знаем, че ни е простено.

Може да ви е от полза да разберете два термина 
в Мосия 4:1–3, докато обмисляте какъв въпрос да 
зададете. Виждайки себе си в нашето „плътско съ-
стояние”, означава да си признаем, че се намираме 
в паднало и земно състояние. Гледайки на себе си 
като „по- нищожни от праха на земята” означава, 
че праха на земята е послушен на Божиите запо-
веди (вж. Елеман 12:7–8), но Божиите чеда не са 
винаги послушни на Неговите заповеди.

Пример за отговор с въпрос на въпроса на вашия 
приятел може да бъде: Чувстваш ли мир в съзнани-
ето си, когато размишляваш върху покаянието от 
греха си? Изпълнен ли си с радост?

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. На народа на цар Вениамин е простено, поради „извън-
редната вяра, която те имаха в Исуса Христа” (Мосия 4:3). 
Какви действия, записани в Мосия 4:1–2, показват тяхната 
вяра? Какво отношение и чувства би трябвало да имате, за 
да бъдете подобни на народа на Мосия?
 б. Как можете да упражнявате вяра в Исус Христос, като 
търсите опрощение на греховете си?

След като става свидетел на каещото се отноше-
ние на своя народ, цар Вениамин ги учи за някои 
от нещата, които трябва да правят, за да получат 
спасение. Докато четете Мосия 4:4–8, опитайте се 
да откриете какво трябва да правим, за да получим 
спасение.

Обяснете или дайте примери за това как се стреми-
те да правите нещата, които описва цар Вениамин:

„Уповава(йте) (се) на Господа”:   
 

„(Бъдете) усърд(ни) в спазването на Неговите запо-
веди”:   
 

„Продълж(авайте) във вярата чак до края на живота 
(си)”:   
 

Мосия 4:9–30
Цар Вениамин учи как да запазим опрощение на 
греховете
След като нефитите получават опрощение на гре-
ховете си, цар Вениамин ги учи как да се задържат 
(запазят) в това чисто и непокварено състояние. 
Изучете Мосия 4:9–11, 26, 28, 30, като се опитвате 
да откриете какво трябва да вярваме и правим, за да 
запазим опрощението на нашите грехове. Запишете 
откритията си в следната таблица:

Запазване на опрощението на греховете

Като вярваме Като правим

Цар Вениамин учи народа си на много неща, така 
както е записано в Мосия 4:9–30, но един от най- 
важните принципи, на които ги учи, е следния: Ако 
се смиряваме пред Бог и се стремим да разви-
ваме качества, подобни на Христовите, ние мо-
жем да запазим опрощението на греховете си.

 2. Цар Вениамин учи, че трябва да „вярва(ме) в Бога” 
(Мосия 4:9) и винаги да помним „славата Божия” (Мо-

сия 4:11). В дневника си за изучаване на Писанията, опишете 
преживявания, които сте имали вие или ваш познат, които са 
ви помогнали да осъзнаете, че Бог съществува, че е всемогъщ и 
че ви обича. Защо, според вас, е важно да разбираме и да си 
спомняме Божията сила, доброта и любов? Когато си спомня-
те тези неща, как това се отразява на живота ви?

Цар Вениамин описва действията на хората, които 
се опитват винаги да получават опрощение на 
греховете си. Изучете Мосия 4:12–16, за да открие-
те кои са някои от действията, които описва цар 
Вениамин. 

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те как описаните от цар Вениамин действия показват, 

че човек се опитва да получи опрощение на своите грехове. 
Можете ли да изброите други действия, които показват, че 
човек се опитва да получи опрощение на греховете си? Из-
бройте един или повече начини, по които вие сте помагали 
на хора в нужда.

Цар Вениамин сравнява всеки един от нас с просяк, 
защото ние всички сме напълно зависими от Бог 
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за всичко, което имаме. Тази аналогия ни помага 
да оценяваме благословиите, които получаваме от 
Господ. Прочетете Мосия 4:19–21, като се опитате 
да откриете как всеки един от нас е подобен на 
просяк в Божието лице.

Помислете си за вашата зависимост от Бог. За каква 
благословия бихте могли да благодарите на Небес-
ния Отец в този момент?

След като учи, че се 
намираме в постоянна 
нужда от Божията по-
мощ, цар Вениамин ни 
моли да си помислим 
как трябва да се отна-
сяме с хората, които ни 
молят за помощ. Изуче-
те Мосия 4:26–27, за да 
откриете как трябва да 
се отнасяме към изпад-
налите в нужда.

 4. Запишете отговор 
на следния въпрос 

във вашия дневник за изуча-
ване на Писанията: Как 
помненето на ученията на 
цар Вениамин в Мосия 4 ви 
помага да бъдете по- 
състрадателни към хората, 
изпаднали в духовна или 
материална нужда?

 5. Отделете момент, 
за да размишлявате 

върху това, което сте изуча-
вали днес. Получихте ли 
впечатление от Светия Дух 

за нещо, което трябва да направите? Запишете това впечат-
ление в дневника си за изучаване на Писанията.
Помнете, че Господ изпитва дълбока любов към 
вас. Когато се покайвате от лошите неща, които сте 
извършили, и правите всичко възможно да следвате 
примера на Спасителя, вие можете да получавате 
опрощение на греховете си.

Овладяване на стихове от 
Писанията—Мосия 4:30
Прочетете на глас Мосия 4:30. Каква е връзката 
между вашите мисли, думи и дела?

Старейшина Ричард Г. Скот 
от Кворума на дванадесетте 
апостоли ни насърчава да 
записваме впечатленията, 
които получаваме: „Запис-
вайте на сигурно място важ-
ните неща, които научавате 
от Духа. Ще откриете, че 
когато записвате скъпоцен-
ни впечатления, често ще 
последват повече. Също така 
знанието, което придоби-
вате, ще бъде на разполо-
жение през целия ви живот. 
Винаги, денем или нощем, 
където и да сте, каквото и 
да правите, старайте се да 
разпознавате и откликвате 
на напътствието на Духа” 
(„To Acquire Knowledge and 
the Strength to Use It Wisely”, 
Ensign, юни 2002 г., стр. 32).

Записване на 
впечатленията, 
които получавате

Президент Езра Тафт Бенсън описва тази връзка: 
„Имайте чисти мисли. Хората, които имат чисти 
мисли, не вършат нечисти дела. Вие сте не само 
отговорни пред Бог за делата си, но също и за 
контрола над вашите мисли. … Старата поговорка 
е все още вярна -  посявате мисли и жънете дела; 
посявате дела и жънете навици; посявате навици 
и жънете характер; а вашият характер определя 
вечната ви съдба. „Защото, каквито са мислите в ду-
шата на човека -  такъв е и той”. (Вж. Притчи 23:7.) 
(в Conference Report, окт. 1964 г, стр. 60).

 6. Когато се научите да контролирате мислите си, ще 
пожънете благословии от това, че сте по- подобни на 

Христос в думи и дела. В дневника си за изучаване на Писа-
нията напишете един или повече начини, по които можете да 
контролирате мислите си и да ги поддържате по- подобни на 
Христовите.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 4 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 11: ДЕН 4

Мосия 5–6
Въведение
Мосия 5 завършва обръщението на цар Вениамин 
към неговия народ, което започва в Мосия 2. В 
резултат на тяхната вяра в словата на цар Вениа-
мин, хората изпитват голяма промяна в сърцата си. 
Те сключват завет с Бог и вземат върху си името на 

Мисли

Думи

Дела
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Исус Христос. Както е записано в Мосия 6, цар Ве-
ниамин предава властта над царството на своя син 
Мосия, а Мосия управлява в праведност, следвайки 
примера на баща си.

Мосия 5:1–4
Народа на цар Вениамин изпитва голяма промяна
Помислете над следните въпроси: Желали ли сте 
някога да можехте да промените нещо свързано с 
вас? Какво направихте, за да постигнете това?

Старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на 
дванадесетте апостоли описва нуждата за всеки 
един от нас да изпита голяма промяна в живота си: 
„Същността на Евангелието на Исус Христос налага 
основна и постоянна промяна в самата ни същност, 
която е възможна чрез нашето уповаване на „заслу-
гите, и милостта, и благодатта на Светия Месия” 
(2 Нефи 2:8). Когато избираме да следваме Учителя, 
ние избираме да се променяме—да бъдем духовно 
преродени” („Трябва да се родите отново”, Лиахона 
май 2007 г., стр. 20).

Бихте могли да запишете следния израз в Писани-
ята си до Мосия 5:2: „Когато избираме да следваме 
Учителя, ние избираме да бъдем променяни”.

Според вас по какви начини избираме да бъдем 
променяни, когато избираме да следваме Исус 
Христос?   
 

Прегледайте обобщенията на главите на Мосия 3 
и Мосия 4, за да си спомните главната цел в об-
ръщението на цар Вениамин. В края на своята 
проповед, цар Вениамин пита хората дали вярват 
на словата, на които ги учи относно Единението 
на Исус Христос (вж. Мосия 5:1). Прочетете Мосия 
5:2–4 и се опитайте да откриете какво се променя 
в сърцата на хората, след като чуват думите на своя 
цар. Докато четете, ще ви е от полза да знаете, че 
„склонност” в (Мосия 5:2) се отнася за личното 
отношение, желания и темперамент.

Прочетете следното изказване от 
старейшина Дейвид А. Беднар: „Еван-
гелието на Исус Христос обхваща 
много повече от това да избягваме 
греха, да го преодоляваме и да се 
очистваме от него и лошите влияния в 

живота ни; то също главно включва да правим 
добро, да бъдем добри и да ставаме по- добри. … Да 
променим сърцата си чрез Светия Дух, та да 
„нямаме повече склонност да вършим зло, но да 
вършим добро непрестанно” (Мосия 5:2), подобно 
на людете на цар Вениамин, представлява заветната 

отговорност, която сме поели върху си. Тази голяма 
промяна не е просто резултат от по- усилената 
работа или развиването на по- строга лична дис-
циплина. А по- скоро, тя е последствие от основна 
промяна в нашите желания, мотиви и нашата 
същност, като това е възможно чрез Единението на 
Господ Христос. Нашата духовна цел е да преодоля-
ваме както греха, така и желанието за грях” („Чис-
ти ръце и непорочно сърце,” Лиахона, ноем. 2007 г., 
стр. 81–82).

 1. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. Какво според вас означава да усетим „голяма промяна” 
в сърцето си? (Мосия 5:2).
 б. Когато избираме да следваме Исус Христос, защо е необ-
ходимо да променим нашите склонности, а не само нашето 
поведение?
 в. Защо мислите е необходимо Единението на Исус Христос, 
за да възникне промяна в нас?

Изучете Мосия 5:2, 4, като се опитате да откриете 
това, което правят хората, за да позволят на голяма-
та промяна да настъпи в сърцата им. Бихте могли да 
си отбележите тези неща в своите Писания. Помне-
те, че словата на цар Вениамин се отнасят за силата 
на Единението на Исус Христос и хората имат голя-
ма вяра в тези думи.

Един от принципите, които научаваме от тези 
стихове, е следния: Когато упражняваме вярата 
си в Исус Христос и получим Светия Дух, ние 
можем да усетим голяма промяна в сърцето.

 2. Въз основа на изученото в Мосия 5:1–4 и принци-
па по- горе, запишете в дневника си за изучаване на 

Писанията, какво можете да правите, за да упражнявате по-
вече вяра в Спасителя. Какви конкретни неща можете да на-
правите, започвайки от днес, за да упражнявате повече вяра, 
така че да насърчавате и поддържате голямата промяна в 
своето сърце през целия си живот?

Мосия 5:5–15
Народът на цар Вениамин влиза в завет с Бог и 
получава ново име
След като народът на цар Вениамин изпитва голяма 
промяна в сърцето си, те желаят да влязат в завет с 
Господ. Определете думите или изразите в Мосия 
5:5, които показват нивото на отдаденост, която 
изпитва народа на цар Вениамин относно сключва-
нето и спазването на този завет.

Когато сключваме завети с Бог, Той определя усло-
вията на заветите, а ние се съгласяваме на условия-
та. Бог, в резултат на това, ни обещава определени 
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благословии за нашето послушание (вж. У. и З. 
82:10). Сключването на завети е един от начините, 
по които показваме на Господ, че сме искрени в 
желанието си да Му служим.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кои изрази в Мосия 5:5 ви напомнят за обещанията, кои-
то подновяваме всеки път, когато взимаме от причастието?
 б. Как, според вас, сключването и спазването на завети ви 
помага да поддържате голямата „промяна в сърцето” си?

Върнете се към Мосия 1:11–12. Една от целите на 
цар Вениамин в събирането на неговия народ е да 
им даде име. Прочетете Мосия 5:6–7 и отбележете 
името, което цар Вениамин дава на своя народ, след 
като те сключват завета си с Господ.

Тези стихове учат следния принцип: Ние взимаме 
върху си името на Исус Христос чрез сключва-
нето на свещени завети. Прочетете Мосия 5:8–14 
и открийте защо е необходимо за нас да взимаме 
върху си името на Исус Христос.

Кои са някои от благословиите от това да носим 
името на Исус Христос написано в сърцата ни?   
 

Какво може да предизвика името да бъде „изличе-
но” от вашето сърце или от това на някой друг?   
 

Прочетете Мосия 5:15 и открийте обещанията, кои-
то Господ дава на онези, които спазват заветите си.

 4. В девника си за изучаване на Писанията, напише-
те как носите името на Исус Христос изписано в сър-

цето ви. Напишете една или повече причини, поради които 
искате да запазите това име и никога да не го изгубите.

Мосия 6:1–7
Мосия започва своето управление като цар
Прочетете Мосия 6:3 и определете какво прави цар 
Вениамин преди да разпусне множеството.

Какво прави цар Вениамин, за да помогне на своя 
народ да запомнят заветите, които са сключили?   
 

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те как свещеническите ръководители и учители ви по-

магат да спазвате вашите завети.

Цар Вениамин умира три години след като изнася 
своята реч. Прочетете Мосия 6:6–7 и открийте как 
цар Мосия следва примера на баща си на праведен 
ръководител.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 5–6 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 12: ДЕН 1

Мосия 7–8
Въведение
Цар Мосия е син на цар Вениамин, който е син на 
първия цар Мосия, споменат в Книгата на Мормон. 
Приблизително 80 години преди Мосия да стане 
цар, един човек на име Заниф води група нефити от 
Зарахемла да се върнат и заживеят отново в земята 
Нефи (вж. Омний 1:27–30). Мосия 7 обяснява, че 
цар Мосия упълномощава „силен и могъщ човек” 
на име Амон (Мосия 7:3) и една малка група да 
пътуват към земята Нефи (понякога наричана зе-
мята Лехий- Нефи), и да разберат каква е съдбата на 
групата на Заниф. Амон открива потомци от народа 
на Заниф, вече водени от внука на Заниф, Лимхий. 
Пристигането на Амон дава надежда на Лимхий 
и народа му, чиито беззаконие им позволява да 
попаднат в робство на ламанитите. По- рано, докато 
се опитват да открият Зарахемла и да потърсят 
помощ, една група от народа на Лимхий открива 
24 златни гравирани плочи. Когато Лимхий пита 

Земята Зарахемла

Земята Нефи 
(Лехий- Нефи)

Двадесет и четири 
златни плочи (Книгата 

на Етер)

Земята Елам

Водите на Мормон

Развалини от народа на 
Яред (Не е известно колко на север от За-
рахемла се намира земята на яредитите.)

Амон дали може да преведе гравираното на тях, 
Амон обяснява, че гледач като цар Мосия би могъл 
да преведе древните летописи.

Преглед на Мосия 7–24
Искало ли ви се е някога да бъдете избавени от ло-
ши чувства, болезнена ситуация, предизвикателно 
или подтискащо обстоятелство или от вина за грях? 
Преживяванията на хората, за които ще изучавате 
в Мосия 7–24, могат да ви научат за избавлението—
къде да го търсите, как да го приканвате и дори как 
да го чакате. Търсете начини, по които да прилага-
те в собствения си живот историите на народа на 
Заниф и техните потомци, включително и желание-
то за избавление от нещо, което ви подтиска.

Преди да изучавате Мосия 7, ще ви е от полза да 
се запознаете с различните пътувания, записани в 
Мосия 7–24. Следната дейност ще ви предостави 
преглед на тези пътувания, които възникват през 
период от приблизително 80 години (200 г. пр. Хр. до 
120 г. пр. Хр.). Информацията в затъмнените кутий-
ки от таблицата обяснява какво се случва между 
пътуванията.



124

Пътува-
не

Кой накъде пътува

1 Заниф и други нефити пътуват от Зарахемла 
до земята Нефи, която е завзета от 
ламанитите. Тези нефити се бият помежду 
си, а оцелелите се завръщат в Зарахемла (вж. 
Омний 1:27–28; Мосия 9:1–2).

2 Заниф и други напускат Зарахемла и се 
заселват в земята на Нефи (вж. Омний 
1:29–30; Мосия 9:3–7).

След като Заниф умира, неговият син Ной царува 
в нечестие. Господ изпраща пророка Авинадий да 
предупреди хората да се покаят. Алма, един от 
свещениците на цар Ной, се подчинява на посланието на 
Авинадий и го преподава на другите (вж. Мосия 11–18).

3 Алма бяга към водите на Мормон и по- късно 
води група вярващи към земята Елам (вж. 
Мосия 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Ламанитите атакуват народа на Ной в земята Нефи. 
Ной по- късно бива убит, а неговият син Лимхий царува. 
Народът на Лимхий се намира в робство на ламанитите 
(вж. Мосия 19–20).

4 Лимхий изпраща група нефити да намерят 
Зарахемла. След като се изгубват в пустинята, 
групата открива останките на един унищожен 
народ и летопис, написан върху 24 златни 
плочи (вж. Мосия 8:7–9; 21:25–27).

5 Амон и други 15 мъже пътуват от Зарахемла 
да открият хората, които са се завърнали в 
земята Нефи (вж. Мосия 7:1–6; 21:22–24).

6 Лимхий и народа му бягат от ламанитите и са 
водени от Амон и братята му към Зарахемла 
(вж. Мосия 22:10–13).

След като народа на Лимхий бяга, ламанитите изпращат 
армия след тях. Армията е изгубена в пустошта, 
когато откриват Алма и неговия народ в земята Елам. 
Ламанитите ги заробват. Народът на Алма се моли за 
помощ, за да се спасят (вж. Мосия 22–24).

7 Господ избавя Алма и народа му и ги 
напътства към Зарахемла (вж. Мосия 
24:20–25).

Поставете номера на всяко от пътуванията на под-
ходящия кръг на картата на предишната страница.

Мосия 7:1–8:4
Амон открива земята Нефи (Лехий–Нефи), а цар 
Лимхий описва как народът му бива заробен
В Мосия 7, Амон и 15 други силни мъже пътуват 
от Зарахемла, за да научат какво е станало с хора-
та, които Заниф води към земята Нефи 80 години 
по- рано (вж. Мосия 7:2; вж. още пътуване 5 на 
картата). След като пристигат в земята Нефи, Амон 
и трима от братята му са пленени и хвърлени в 
затвора (вж. Мосия 7:6–11). След два дни те са осво-
бодени от затвора и разпитвани от цар Лимхий, 
който е внук на Заниф. Прочетете Мосия 7:12–15, 
за да видите как Амон обяснява присъствието си в 
земята Нефи и как отговаря Лимхий.

Забележете, че бележка под линия б на Мосия 7:14 
ви насочва към Мосия 21:25–26. Прочетете тези 
стихове, за да можете по- добре да разберете защо 
Лимхий се „зарадва извънредно много” да научи 
откъде идва Амон.

Използвайки това, което 
сте научили в Мосия 
21:25–26, обяснете 
накратко защо Лимхий 
толкова се радва да на-
учи, че Амон е от Зара-
хемла.  
 

Групата, която Лимхий 
изпраща в търсена на 
помощ, открива развали-
ните на народа на Яред. 
Те погрешно вярват, че 
това е Зарахемла и че не-
фитите са били унищо-
жени (вж. пътуване 4 на 
картата). Ще научите за 
народа на яредитите при 
изучаването на Книгата 
на Етер.

Цар Лимхий събира 
народа си, за да им пред-
стави Амон. Лимхий говори на народа си относно 
тяхното робство от ламанитите и изразява надеж-
да, че Бог скоро ще ги избави (вж. Мосия 7:17–19). 
Прочетете Мосия 7:20, 24–26 и отбележете причи-
ните, поради които народът на Лимхий пада в плен. 
(Пророкът, споменат в Мосия 7:26, е Авинадий, 
когото хората изгарят до смърт по време на цару-
ването на нечестивия цар Ной, преди пристигането 
на Амон.)

Бележките под линия съдър-
жат полезни препратки към 
други Писания и подобни 
теми в индекса и Ръковод-
ство към Писанията. Из-
ползването на бележки под 
линия ви помага по- добре 
да разбирате ученията и 
принципите, историите и 
трудните думи и понятия. 
Опитайте се да изучавате 
бележките под линия за 
няколко стиха или глава, 
докато четете домашната 
си работа. Бихте могли да 
отбелязвате бележки под 
линия, които са особено 
полезни.

Използване на 
бележки под линия
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Бихте могли да си отбележите израза „големи са 
причините ни да тъжим” в Мосия 7:24, за да не 
забравяте, че нечестието или греха имат своите 
последствия. В този случай, много биват убити, 
когато ламанитите атакуват и хората са заробени. 
Да тъжиш означава да чувстваш тъга или съжале-
ние. Размишлявайте за момент дали някога сте 
тъжали „заради беззакония”.

Въпреки, че е по- добре да не извършваме грях, 
когато се учим от грешките си, обръщаме се към 
Бог за помощ и се покайваме, ние се доближаваме 
до Бог. Прочетете Мосия 7:29–32 и открийте повече 
доказателства, че Лимхий разбира връзката между 
нечестията на своя народ и мъката, която изпитват. 
(„Пожънат плявата” в стих 30 означава да получиш 
нещо безполезно; „пожънат източния вятър” в 
стих 31 означава да бъдеш унищожен.)

 1. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. По какви начини последствията от греха могат да са ни 
от полза в живота? Как можем да прилагаме наученото и да 
не повтаряме греха?
 б. Защо е важно да осъзнаваме и признаваме сериозността 
на нашите грехове? Защо е важно да чувстваме скръб по Бо-
га за тях? (вж. 2 Коринтяните 7:10; скръбта по Бога е дълбо-
ко осъзнаване, че действията ни са обидили нашия Отец в 
Небесата). Защо е важно да не отлагаме осъзнаването и 
чувстването на скръб за нашите грехове?

След като Лимхий обяснява на народа си сериоз-
ността на греховете им, той ги насърчава да напра-
вят определени неща. Отбележете какво Лимхий 
насърчава народа си да прави в Мосия 7:33.

От преживяването на народа на Лимхий, ние нау-
чаваме, че осъзнаването на нашите нечестия и 
изпитването на божествена скръб за тях може 
да ни накара да се обърнем към Господ за из-
бавление.

Представете си, че ваш приятел или близък чувства 
съжаление за неговите или нейните грехове и има 
искреното желание да се покае и обърне към Гос-
под, но не е сигурен/а как да направи това. Изучете 
Мосия 7:33 и прегледайте изразите, които учат как 
с пълно намерение да се „обърн(ем) към Господа”.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те писмо до вашия приятел или близък, учейки го как 

да се обърне към Господ. Споделете трите израза от Мосия 
7:33, обяснявайки значението на всеки един от тях, като 
(1) изкажете с ваши думи или (2) дадете пример на действия 
или стремежи, които могат да се наблюдават в живота на чо-
век, стремящ се да прилага този израз.

Помислете си дали имате грехове, от които не 
сте се покаяли и които най- вероятно причиняват 
скръб и съжаление у вас и хората, които обичате. 
Старейшина Ричард Г. Скот от Кворума на двана-
десетте апостоли дава следния съвет относно про-
цеса на покаяние: „Изучавайте и размишлявайте, за 
да установите колко сериозно е вашето прегреше-
ние пред Господ. Това ще ви даде изцеляваща скръб 
и съжаление. Ще даде искрено желание за промяна 
и готовност да се подчините на всяко изискване за 
прошка” („Finding Forgiveness”, Ensign, май 1995 
г., стр. 76).

Мосия 8:5–21
Амон научава за 24- те яредитски плочи и казва на 
Лимхий за гледач, който може да ги преведе
Припомнете си от пътуване 4 на картата в нача-
лото на този урок, че хората, които се опитват да 
открият път към Зарахемла, откриват развалините 
на един цял народ, който е бил унищожен. Те също 
така намират и 24 златни плочи, които занасят на 
Лимхий (вж. Мосия 8:5–9). Лимхий пита Амон дали 
познава някой със способността да преведе плочите 
(вж. Мосия 8:12). Амон обяснява, че на някои хора 
им е дадена сила от Бог да превеждат. Прочетете 
Мосия 8:13 и отбележете как Амон нарича хората, 
на които им е дадено това умение.

Амон обяснява, че Мосия, царят на нефитите в 
Зарахемла, е гледач. Изучете Мосия 8:16–18 и от-
бележете уменията, които получава един гледач в 
допълнение на силата да превежда.

Тези стихове учат, че Господ призовава пророци, 
гледачи и откровители за ползата на човечест-
вото. Днес всеки член на Първото Президентство и 
Кворума на дванадесетте апостоли е пророк, гледач 
и откровител.

Старейшина Нийл Л. Андерсън от Кворума на два-
надесетте апостоли учи: „На тези 15 мъже, които 
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ние подкрепяме като пророци, гледачи и открови-
тели, им е дадена силата да виждат това, което (дру-
гите) понякога не виждат” („Пазете се от злото за 
усмихващите се очи,” Лиахона май 2005 г., стр. 47).

 3. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. Защо мислите е разумно да се вслушваме в хората, които 
могат да виждат неща, които ние не можем?
 б. Каква полза сте имали от това да се вслушвате в съвре-
менните пророци, гледачи и откровители?
 в. По какви начини можете да се учите от съвременните 
пророци, гледачи и откровители?

 4. В долната част на вашия дневник към Писанията 
със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах Мосия 7–8 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 12: ДЕН 2

Мосия 9–10
Въведение
По време на царуването на цар Вениамин, Заниф 
води група нефити от Зарахемла да се заселят 
изсред ламанитите в земята Нефи. Тъй като царят 
на ламанитите планира да зароби народа на Заниф, 
той им позволява да останат. Лъжливите традиции 
и омразата, които изпитват ламанитите към нефи-
тите, в последствие води до война. Когато лама-
нитите се опитват да ги заробят, хората на Заниф 
се обръщат към Господ, Който им дава сила и им 
помага да прогонят ламанитите от земята си.

Мосия 9:1–13
Заниф води група нефити да се завърнат в земята Нефи
Искали ли сте някога нещо много силно? Днес ще 
научите за човек, който е желаел нещо много силно 
и последствията от неговите действия в преследва-
не на желанията му.

Погледнете картата с пътуванията от миналия урок. 
Спомняте ли си пътуването на Амон, когато той 
намира Лимхий и народа му? Отворете Писанията 
си на Мосия 7–8 и вижте датата, на която се случ-
ват събитията от тези глави (това се намира или в 
края на страницата или в заглавието на главата). 

Сравнете я с датата, свързана с Мосия 9:1. С колко 
години се връщаме назад във времето между Мо-
сия 8 и Мосия 9?

Прочетете предговора на 
Мормон относно летопи-
са на Заниф точно преди 
Мосия 9.

Заниф, дядото на Лим-
хий, води група нефити 
да се завърнат в земята 
Нефи. Той иска нещо 
толкова силно, че не 
съобразява докъде могат 
да го доведат неговите 
желания. Прочетете в 
Мосия 9:1–4 как постъп-
ва Заниф, за да получи 
това, което иска. („Прекомерно” означава прекале-
но, твърде много.)

Твърде голямото желание на Заниф е причината 
той да бъде заблуден от царя на ламанитите. Про-
четете Мосия 9:5–7, 10, за да видите резултата от 
това желание на Заниф.

 1. Запишете отговори на следните въпроси във вашия 
дневник за изучаване:

 а. Какво пропуска да осъзнае Заниф поради своето преко-
мерно желание да се сдобие със земята Нефи?

Обръщайте внимание на да-
тите в Книгата на Мормон. 
Ако сте запознати с тези 
дати (намиращи си или в 
бележките под линиите или 
в обобщенията на главите), 
това ще ви помага по- добре 
да разбирате събитията, 
които изучавате.

Дати в Писанията
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 б. Какви са някои от съвременните примери за това как 
младите хора могат да желаят прекомерно да получат нещо?
 в. Каква според вас е опасността в това да си бавен да си 
спомниш за Господ, когато правиш избори в живота си?

След 12 години, народът на Заниф започва да пре-
успява. Царят на ламанитите се опасява, че няма да 
може да ги доведе в робство според първоначалния 
си план и затова подготвя народа си да отидат на 
война срещу тях (вж. Мосия 9:11–13).

Мосия 9:14–10:22
Ламанитите се опитват да заробят народа на Заниф
Оградете която и да е от следните области от жи-
вота си, за която бихте искали да имате по- голяма 
подкрепа или сила: училищна работа, противопос-
тавяне на изкушения, взаимоотношения с прияте-
ли, ръководни качества, професионални качества, 
взаимоотношения с роднини, развиване на умения, 
таланти и способности.

Докато изучавате Мосия 9–10, опитайте се да от-
криете принципа, който ще ви помогне да разбе-
рете какво да правите, за да получите повече сила в 
тези области от живота си. В Мосия 9–10 са записа-
ни два различни пъти, когато ламанитите идват да 
се бият срещу Заниф и неговия народ.

 2. Начертайте следната таблица в дневника си за из-
учаване на Писанията, като оставяте достатъчно място 

под всяка препратка към Писанията, за да запишете отговор. 
Изучете посочените стихове и открийте какво правят хората 
на Заниф и ламанитите, за да получат сила. Попълнете та-
блицата с информацията, която откриете.

Какво пра-
вят хората, 
за да се 
подготвят?

Какво 
правят те, 
за да се 
доверят на 
Господ?

Какъв е 
резулта-
тът?

Заниф и 
народът му

Мосия 
9:14–16

Мосия 9:17 Мосия 9:18

Ламанитите Мосия 
10:6–8

Мосия 10:11 Мосия 
10:19–20

• Какви прилики откривате между начина, по кой-
то народа на Заниф и ламанитите се подготвят за 
битка?   
 

• Какви различия откривате между начина, 
по който народа на Заниф и ламанитите се 
подготвят за битка?   
 

Урокът, който можем да научим от Мосия 9:17–18, 
е следния: Господ ще ни дава сили, когато 
правим всичко, на което сме способни и Му се 
доверяваме.

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване: В кои области от живота си мога да се 

доверявам на Господ по- пълно и да Го моля да ми дава сили?
 4. Отбележете първите три реда от Мосия 9:18. След 
което, помолете възрастен, на който се доверявате 

(родител, църковен ръководител или учител), да сподели пре-
живяване с вас относно момент, когато е молил Господ за 
помощ и се е почувствал укрепен от Него. Разберете какво е 
направил този човек, за да получи сила от Господ. Запишете 
какво сте научили в дневника си за изучаване.
Били ли сте ядосани някога на някой и таили ли 
сте гняв—чувствали ли сте, че не бихте могли да 
простите и забравите за стореното от този човек? 
Познавали ли сте някога човек, който изглежда ви е 
мразил? Преди Заниф и народът му да влязат в бит-
ка за втори път, Заниф учи народа си защо ламани-
тите са изпълнени с омраза към нефитите. Докато 
изучавате словата на Заниф в Мосия 10:11–18, може 
да ви е от полза да знаете, че да бъдеш „онеправ-
дан” означава да се чувстваш обиден или пък че са 
се отнесли несправедливо с теб, или по нечестен 
начин. Изучете Мосия 10:11–18 и открийте защо 
потомците на Ламан и Лемиул продължават да 
мразят потомците на Нефи. Отбележете думите 
онеправдани и разгневени, докато четете.

Размишлявайте върху следните въпроси:

• Защо ламанитите мразят толкова силно нефитите?
• Кого наранява гневът или отказът да простите?
• Как гневът и таенето на лоши чувства биха 

могли да се отразят на вашето семейство или 
бъдещи деца?

Прочетете следните преживявания на старейшина 
Доналд Л. Халстром от Президентството на се-
демдесетте и открийте какво препоръчва той, че 
трябва да правим, когато се чувстваме обидени или 
ядосани на някой:

„Преди много години, наблюдавах как 
едно съкрушено сърце се превърна в 
трагедия. Една млада двойка всеки 
момент щяха да се сдобият с първата си 
рожба. Животът им бе изпълнен с 
очакване и вълнение от това велико 

преживяване. По време на раждането се появиха 
усложнения и бебето почина. Съкрушените сърца 
се превърнаха в скръб, скръбта се превърна в гняв, 
гневът се превърна в обвинение, а обвинението се 
превърна в отмъщение към лекаря, който те 
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считаха за напълно отговорен. Родителите и други 
членове на семейството се включиха активно, 
заедно стремящи се да унищожат репутацията и 
кариерата на този лекар. С течение на седмици и 
след това месеци ожесточеност обгърна семейство-
то, горчивината се отправи към Господ. „Как можа 
Той да позволи да се случи подобно нещо?” Те 
отхвърлиха многократните усилия на църковни 
ръководители и членове да ги успокоят духовно и 
емоционално и постепенно се отделиха от Църква-
та. Четири поколения от това семейство сега биват 
засегнати от случилото се. Там където едно време 
имаше вяра и посвещение към Господ и Неговата 
Църква, вече с десетилетия не е имало духовна 
дейност от който и да е член на семейството. …

Баба ми и дядо ми по башина линия имат две деца, 
син (моят баща) и дъщеря. … (Тяхната дъщеря) 
се омъжва през 1946 г. и четири години по- късно 
очаква дете. … Никой не е знаел, че е била бре-
менна с близнаци. За съжаление, тя и близнаците 
умират по време на раждането.

Баба ми и дядо ми биват съкрушени. Тяхната мъка, 
обаче, моментално ги обръща към Господ и Не-
говото Единение. Без да се гневят от случилото се 
или пък да търсят вина, те се съсредоточават върху 
воденето на праведен живот. …

Вярата на (тези баба и дядо), особено когато са се 
сблъскали с трудност, сега е повлияла на четири 
поколения да ги следват. Пряко и силно, това се бе 
отразило на техния син (моят баща) и моята майка 
за тяхната дъщеря, най- малкото им дете, което бе-
ше починало при усложнения по време на раждане. 
… От примера, който бяха видели от предишното 
поколение, моите родители—без колебание—се 
бяха обърнали към Господ за утеха. …

Ако чувствате, че са се отнесли несправедливо с 
вас—който и да е (близък, приятел, друг член на 
Църквата, църковен ръководител, бизнес парт-
ньор) или с каквото и да е (смърт на обичан чо-
век, здравословни проблеми, финансова промяна, 
злоупотреба, пристрастяване)—борете се с про-
блема директно и с всичките си сили. … И, без да 
отлагате, обърнете се към Господ. Упражнявайте 
всичката си вяра, която имате в Него. Позволете 
Му да сподели бремето ви. Позволете на милостта 
Му да направи по- лек този ваш товар. … Никога 
не позволявайте земно обстоятелство да ви осакати 
духовно” („Turn to the Lord,” Лиахона май 2010 г, 
стр. 78–80)

Обърнете внимание, че и в двата примера, този 
на ламанитите и на младото семейство, изгубило 

първата си рожба, гневът и обидата са оказали вли-
яние на поколения наред.

 5. Спомнете си за време, когато сте изпитвали чувст-
ва, че някой ви е направил нещо лошо или пък сте из-

питвали гняв към някого. Изпитвате ли все още някои от тези 
чувства? Отговорете на следните въпроси във вашия дневник 
за изучаване на Писанията:
 а. Как мога да получавам помощ в усилията си да прощавам?
 б. Как мога да следвам примера на бабата и дядото на ста-
рейшина Халстром и да прилагам в своя живот неговия съ-
вет, намиращ се в последния абзац на цитата?

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах Мосия 9–10 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 12: ДЕН 3

Мосия 11–14
Въведение
Цар Ной се наслаждава на разгулен живот и води 
много от хората си към нечестие. Господ изпра-
ща пророка Авинадий да призове народа на Ной 
към покаяние и да ги предупреди за неизбежното 
робство. Хората избират да не се вслушват в преду-
прежденията, а Авинадий бива хвърлен в затвора 
заради пророчествата си. Когато свещениците на 
цар Ной разпитват Авинадий, пророкът ги пори-
цава за това, че не живеят според заповедите, нито 
ги проповядват. Бог предпазва Авинадий и му дава 
сила да довърши своето послание към цар Ной и 
неговите свещеници. Цитирайки Исаия, Авинадий 
свидетелства на всички хора за необходимостта да 
разчитат на Исус Христос и Неговото Единение.

Мосия 11:1–19
Цар Ной води народа си към нечестие
Обърнете внимание на следните въпроси:

• Какво бихте направили, ако ваш родител, на-
стойник или ръководител ви каже, че някои от 
приятелите ви имат лошо влияние върху вас?

• Какво бихте направили, ако ваш родител или 
църковен ръководител ви помоли да се обличате 
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по- подходящо за църковните събрания в неделя 
или пък за други църковни дейности?

• Какво бихте направили, ако пророкът ви каже, 
че трябва да промените стандартите си на 
забавление?

Различните хора ще реагират различно на въпро-
сите по- горе. Докато изучавате този урок, опи-
тайте се да разберете как Господ би искал от вас да 
отговорите на хората, които Той изпраща, за да ви 
помагат да живеете праведно.

Докато се подготвяте да изучавате Мосия 11, може 
да ви е от полза да знаете, че след като Заниф 
умира, неговият син Ной управлява над нефити-
те, намиращи се в земята Нефи. Прочетете Мосия 
11:1–2, 5–7, 14–19 и отбележете думите и изразите, 
които описват действията на Ной и към какво се 
стреми, след като става цар. След това прочетете 
Мосия 11:2, 6–7, 15, 19 и отбележете с различен цвят 
(ако е възможно) какво влияние оказват действията 
на Ной върху хората от царството.

Тези стихове показват как хората, с които взаимо-
действаме, могат да влияят на нашите действия. 
Помислете как вашите връстници ви влияят при 

решенията, които взимате. Размишлявайте за 
момент какво правят понякога хората в наши дни, 
което може да бъде оприличено на това да се тру-
дят „извънредно, за да поддържа(т) беззаконието” 
(Мосия 11:6).

Мосия 11:20–12:17
Авинадий увещава хората да се покаят и ги 
предупреждава за робството
Въпреки че цар Ной и народът му избират нечес-
тието, Господ все още ги обича и желае да им по-
могне. Прегледайте набързо първите четири реда 
от Мосия 11:20 и открийте какво прави Господ, за 
да помогне на народа на Ной.

Запишете следната истина в Писанията си до Мо-
сия 11:20: Бог изпраща пророци, за да ни помага 
да се покайваме и избягваме нещастието.

Господ на два пъти заповядва на Авинадий да пре-
дупреди хората.

 1. Копирайте следната таблица в дневника си за изу-
чаване на Писанията, като оставяте достатъчно място 

под всяка препратка към Писанията, за да запишете 
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обобщение. Изучете обозначените стихове и напишете обобще-
ние на предупрежденията на Авинадий и реакциите на хората.

Посланието на 
Авинадий

Реакцията на 
хората

Първо 
предупреж-
дение

Мосия 11:20–25 Мосия 11:26–29

Второ 
предупреж-
дение

Мосия 12:1–8 Мосия 12:9–10, 
13–17

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, отгово-
рете на следните въпроси относно реакциите на хора-

та към предупрежденията на Авинадий:
 а. Защо според вас хората реагират гневно на Авинадий, 
който се опитва да им помогне? Защо според вас те защита-
ват цар Ной, който ги води към нещастие?
 б. Обърнете внимание на израза „очите на людете бяха за-
слепени” в Мосия 11:29. Какви са някои от примерите на 
поведения и влияния, чрез които, според вас, Сатана се 
опитва упорито да направи добри хора да стават „заслепе-
ни” днес в света?
 в. Какво можете да правите, за да демонстрирате смирение, 
когато близки, църковни ръководители и пророци ви окура-
жават да следвате словото Божие?

Мосия 12:18–13:26
Бог защитава Авинадий, когато той укорява цар Ной 
и неговите свещеници относно неспособността им да 
спазват заповедите и да учат на тях
Преди да продължите изучаването на Мосия 12, 
направете си самооценка от 1 до 10 (като 10 озна-
чава, че сте напълно съгласни) на това как следните 
твърдения описват съвременния свят:

- - - - - - -  Знам какво трябва да правя, за да живея спо-
ред Евангелието на Исус Христос.

- - - - - - -  Живея според Евангелието на Исус Христос.

Докато учите за цар Ной и неговите свещеници, 
решете колко добре са познавали и колко успеш-
но са жевеели според заповедите. След като Ной 
изважда Авинадий от затвора, свещениците започ-
ват да го разпитват относно Писанията. Прочетете 
Мосия 12:26–30 и отбележете това, което Авинадий 
казва, за да укори Ной и неговите свещеници.

Колко добре според вас Ной и свещениците му 
ще се класират от 1 до 10, познавайки и живеейки 
според заповедите? Какво според вас означава да 
насочваме нашите „сърца към разбиране”? (вж. 
Мосия 12:27) Прочетете Мосия 12:33 и подчертайте 
принципа, който показва защо е важно да живеем 
според заповедите.

Авинадий заявява следната истина: Ако спазваме 
заповедите Божии, ние ще бъдем спасени. За-
що знанието за начина, по който трябва да живеем, 
не е достатъчно, за да отговорим на изискванията 
за спасение?   
 

Авинадий казва на цар Ной и на свещениците му, 
че те нито живеят според заповедите, нито ги пре-
подават и той започва да изрежда десетте заповеди. 
Това разгневява царя и той заповядва Авинадий да 
бъде подложен на смърт. Бог защитава Авинадий и 
му дава сила да продължи да преподава десетте за-
поведи. Бихте могли да си ги отбележите и номери-
рате в Мосия 12:35–36 и Мосия 13:12–24. Следната 
таблица ще ви помогне да определите всяка една от 
десетте заповеди.

Авинадий учи на десетте заповеди

 1. Мосия 12:35

 2. Мосия 12:36; 13:12–13

 3. Мосия 13:15

 4. Мосия 13:16–19

 5. Мосия 13:20

 6. Мосия 13:21

 7. Мосия 13:22

 8. Мосия 13:22

 9. Мосия 13:23

 10. Мосия 13:24

Авинадий дръзко порицава Ной и свещениците му 
за това, че не спазват десетте заповеди, като заявява: 
„Усещам, че те не са написани в сърцата ви” (Мосия 
13:11). За да решите колко добре вие живеете според 
десетте заповеди, попълнете следната самооценка:
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Твърденията по- долу могат да 
покажат колко добре десет-
те заповеди са написани в 
сърцето ви. Отбележете колко 
често тези твърдения са вярни 
за вас. По

чт
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Обичам моя Небесен Отец.

За мен Бог е на първо място 
(преди приятели, хобита, 
притежания, личните ми желания 
и други неща).

Изричам Господното име с 
почитание.

Спазвам неделния ден свят, като 
участвам в дейности, които ме 
доближават до Господ; зачитам 
този ден като Негов ден, а не 
мой.

Почитам родителите си, като съм 
послушен и изпълнен с уважение.

Контролирам гнева си и не 
реагирам агресивно към 
останалите.

Аз съм сескуално чист. Избягвам 
похотливи изображения, език и 
действия.

Въздържам се от кражби и 
измами.

Казвам истината.

Избягвам „пожелаването” (което 
означава неправилно да желаеш 
нещо, което принадлежи на 
някой друг).

 3. Върнете се към отговорите си и си определете за 
цел да живеете по- пълно според една от десетте запо-

веди. Запишете вашата цел в дневника си за изучаване на 
Писанията.

Мосия 13:27–14:12
Авинадий учи относно идването на Исус Христос
Прочетете Мосия 13:28, 32–35 и отбележете ду-
мите и изразите, които завършват следния цитат 
на старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на 

дванадесетте апостоли: „След цялото ни послуша-
ние и добри дела, ние не можем да бъдем спасени 
от смъртта или от последиците на нашите лични 
грехове без   
 ”.

Пълният цитат на старейшина Оукс гласи: „След 
цялото ни послушание и добри дела, ние не можем 
да бъдем спасени от смъртта или от последиците на 
нашите лични грехове без предложената ни милост 
от Единението на Исус Христос” („Another Testament 
of Jesus Christ”, Ensign, март 1994 г., стр. 67).

Бихте могли да запишете тази истина до Мосия 
13:28: Човек може да бъде спасен единствено 
чрез Единението на Исус Христос.

Заделете няколко минути, за да изучите Мосия 
14:1–12 и отбележете думите и изразите, които 
описват какво е направил Исус Христос в смъртния 
живот, за да ни помогне да се завърнем при нашия 
Небесен Отец. Помислете си за скръбта, тегобите и 
греховете, които Исус Христос е изпитал за вас. Тези 
стихове отговарят на Исаия 53:1–12. Авинадий ци-
тира това, което Исаия е написал (вж. Мосия 14:1).

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те как бихте обяснили на ваш приятел това, което Мо-

сия 14:4–5 учи относно Исус Христос.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах Мосия 11–14 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 12: ДЕН 4

Мосия 15–17
Въведение
Летописът на пророка Авинадий, проповядващ на 
цар Ной и на свещениците му, продължава в Мосия 
15–17. Той свидетелства за ролята на Исус Христос 
като Изкупител. Един от свещениците на Ной, Ал-
ма, започва да вярва на Авинадий. Цар Ной прогон-
ва Алма от своето съдилище и предава Авинадий 
да бъде изгорен до смърт. Авинадий е верен на Бог 
при всички обстоятелства.
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Мосия 15–16
Авинадий учи относно ролята на Исус Христос  
като Изкупител
Отделете няколко минути, за да откриете и огра-
дите думите изкупва, изкупи, и изкупление в Мосия 
15–16. Повторението на дума в по- голямата част 
от един стих изтъква важна точка от посланието 
на писателя. Докато изучавате днес, вижте какво 
Авинадий проповядва на хората относно тяхното 
изкупление.

За да си помогнете в разбирането на ролята на Исус 
Христос като Изкупител, вземете под внимание 
следната диаграма:

Представете си, че сте пристъпили един закон и сте 
били осъдени според най- суровото наказание, кое-
то позволява закона. Вероятно наказанието включ-
ва големи глоби, престой в затвора или дори смърт. 
Как бихе се чувствали, ако се сблъсквате с такива 
наказания? Можете ли да си представите някакъв 
законен или честен начин, по който да избегнете 
тези наказания?

Напишете Аз под думата Нарушител и Правосъдие 
под думата Наказание в диаграмата. Всички ние сме 
престъпили Божиите закони в определен момент и 
трябва да отговорим на изискванията на правосъ-
дието. Изискванията на правосъдието задължават 
всеки прегрешил да получи съответното наказание, 
свързано с даден грях.

Прочетете следното изявление на 
старейшина Ричард Г. Скот от Кворума 
на дванадесетте апостоли и подчертай-
те двете последствия от престъпването 
на Божиите закони: „Правосъдието … 
изисква за нарушаването на всеки 

закон да бъде заплатено. Когато се подчинявате на 
законите Божии, вие бивате благословени, но не 
съществуват натрупани „активи”, които да изпла-
тят нарушението на престъпените закони. При 
неразрешаването им, престъпените закони могат 
да направят живота ви окаян и да ви възпрепят-
стват да се завърнете при Бог” („The Atonement Can 
Secure Your Peace and Happiness”, Лиахона, ноем. 
2006 г., стр. 42).

Нарушител

Глоби? 
Затвор? 
Смърт?

Наказание

Последствията от престъпването на Божиите 
закони включват страдание и невъзможност да се 
завърнем и да живеем с Бог. Прочетете Мосия 15:1, 
7–9 и отбележете изразите, които показват как 
Единението на Спасителя задоволява изискванията 
на правосъдието.

Използвайте речник, за да откриете значенията на 
следните думи:

Изкупвам (Мосия 15:1)   
 

Ходатайство (Мосия 15:8)   
 

 

Бихте могли да запишете част от тези значения до 
стиховете.

Понякога хората са объркани от описанието, което 
прави Авинадий на Исус Христос в Мосия 15:2–5 
като (1) Син Божий и (2) като Отецът. Следното 
изказване от старейшина Джефри Р. Холанд от 
Кворума на дванадесетте апостоли обяснява бо-
жествената същност на Исус Христос по следния 
начин: „Както учи Авинадий, Христос бе „заченат 
чрез силата Божия” (Мосия 15:3) и поради това, 
притежава силите на Отца в Себе Си. В допълнение 
на тази божествена пряка връзка, Христос също 
действа като Отца в смисъл такъв, че Той е Създате-
лят на небето и земята (вж. Мосия 15:4), баща е на 
нашето духовно прераждане и спасение, и е верен 
в почитането—и поради това получава силата на—
волята на Неговия Отец над Своята лична воля” 
(Christ and the New Covenant 1997 г., стр. 183–184).

Изучете Мосия 15:5–7, като помислите върху це-
ната, която е платил Исус Христос, за да ви изкупи 
или за да застане между вас и изискванията на пра-
восъдието. На диаграмата по- горе, напишете Исус 
Христос между Нарушител и Наказание.

Важно е да разберете, че Спасителят не отменя 
изискванията на правосъдието, а застава между 
правосъдието и нас. Ако се покаем, Той изпълнява 
изискванията на правосъдието, като приема нака-
занието от наше име.

 1. Довършете следните дейности в дневника си за из-
учаване на Писанията:

 а. Напишете Онези, които избират да бъдат изкупени (Мо-
сия 15:11–12; 16:13). След което изучете Мосия 15:11–12; 
16:13, като се опитате да откриете кой ще бъде изкупен. 
Опишете откритието си.
 б. Напишете Онези, които отказват да бъдат изкупени (Мо-
сия 15:26–27; 16:2–5, 12). След което изучете Мосия 15:26–
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27; 16:2–5, 12, като се опитате да откриете защо някои хора 
няма да бъдат изкупени. Опишете това, което сте намерили.

 2. Използвайки наученото от предната задача, отго-
ворете на следните въпроси в дневника си за изучава-

не на Писанията:
 а. По какъв начин ще се установи кой ще бъде изкупен от 
греховете си?
 б. Какво научавате от контраста между „волята” на Исус 
Христос в Мосия 15:7 и „волята” на хората, вършещи зло в 
Мосия 16:12?

Исус Христос задоволява изискванията на пра-
восъдието за всички онези, които се покайват. 
Цената, която Спасителят е платил за нас, е много 
личен дар за всеки, който избира да се покае и да 
изпълнява волята на Отца. Прочетете Мосия 15:10 и 
подчертайте израза „Той ще види потомството Си”.

Прочетете Мосия 15:10–12 и следното 
изказване на старейшина Мерил Дж. 
Бейтман, почетен член на Седемдесетте:

„Пророкът Авинадий … твърди, че 
„когато душата Му бъде направена 
приношение за грях, тогава Той ще 

види потомството Си” (Мосия 15:10). След което, 
Авинадий определя потомството на Спасителя като 
пророците и онези, които ги следват. В продълже-
ние на много години си представях преживяването 
на Спасителя в градината и на кръста като места, на 
които огромно количество грях се изсипало върху 
Му. Чрез словата на Алма, Авинадий, Исаия и други 
пророци, обаче, моята представа се е променила. 
Вместо безличната големина от грях, започнах да 
виждам голяма опашка от хора, докато Исус изпит-
ваше „нашите немощи” (Евреите 4:15), „(понесе) 
печалта ни, … и с(ъс) скърбите ни се натовари … 
(и) биде наранен поради нашите престъпления” 
(Исаия 53:4–5).

Единението бе съкровено, лично преживяване, чрез 
което Исус разбра как да помогне на всеки един от 
нас” („Модел за всички”, Лиахона, ноем. 2005 г., стр. 
75–76).

 3. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. Какво според вас означава да станем потомство на Исус 
Христос? (вж. Мосия 15:12).
 б. Какво правите вие, за да сте сигурни, че сте включени 
сред потомството на Исус Христос?

Бихте могли да персонализирате Мосия 15:10, като 
напишете вашето име на мястото на „Неговото по-
томство” в тази част от стиха, която сте подчертали. 
Размишлявайте за момент върху значението да имаме 
Изкупител, Който ни е видял и ни познава лично.

Какви са последствията, когато някой отказва да 
бъде изкупен? Върнете се отново към Мосия 16:5. 
Какво се случва в диаграмата, изобразена по- рано 
в този урок, ако нарушителят упорства в грях и 
отказва да се покае? Прочетете Учение и Завети 
19:16–17, за да откриете какво ще се случи с онези, 
които отказват да приемат изкупващото дело на 
Спасителя чрез покаяние.

Авинадий учи, че изкуплението на Исус Хрис-
тос включва не само избавление от греха, но и от 
смъртта. Всички ще бъдат възкресени, обаче някои 
ще бъдат възкресени преди другите. Авинадий 
използва термина „първото възкресение”, за да об-
ясни, че праведните и невинните ще бъдат възкре-
сени преди бунтуващите се (вж. Мосия 15:21–22). 
Праведните ще бъдат изкупени от смърт в 
първото възкресение, а нечестивите трябва да 
чакат да бъдат възкресени чак след Милениума (вж. 
У. и З. 76:85, 106).
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 4. Размишлявайте върху стиховете, които сте изучили 
в Мосия 15. Представете си, че имате възможността да 

изпратите послание до Спасителя чрез пратеник. Запишете 
какво бихте включили в това послание, въз основа на това, 
което Той е направил за вас.

Спасителят иска да ни върне отново в присъствието 
на нашия Небесен Отец. Той се застъпва, посред-
ничи и умолява от наше име. Спасителят е платил 
цената на изискванията на правосъдието към нас, 
ако се покаем.

Мосия 17
Алма вярва на Авинадий и е прогонен, Авинадий 
бива убит
Били ли сте някога свидетел на човек, застъпващ се 
за това, което е правилно, дори когато му/й е било 
трудно да го направи? Какъв е бил резултатът?

Когато Авинадий завършва своето послание, един 
от свещениците, на име Алма, се опитва да убеди 
царя, че Авинадий говори истината и трябва да 
бъде освободен. Царят изгонва Алма и изпраща 

служители да го убият. Алма се скрива и записва 
думите на Авинадий.

Обръщането на Алма във вярата е изключител-
но важно. Поради това, че той записва словата на 
Авинадий, много поколения и народи биват бла-
гословени. Плодовете от обръщането във вярата на 
Алма ще станат по- явни при вашето изучаване на 
следващите глави. Царят и неговите свещеници се 
съвещават заедно в продължение на три дни преди 
да осъдят Авинадий на смърт (вж. Мосия 17:1–6, 13).

 5. Мосия 17:7–10 и Мосия 17:11–12 срявняват избо-
рите, които правят Авинадий и цар Ной. След като из-

учите тези стихове, отговорете накратко на следните въпроси 
в дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Кои от последните слова на Авинадий ви впечатляват 
най- много?
 б. Защо според вас словата на Авинадий се отразяват така 
на цар Ной?
 в. Какво влияние оказват свещениците върху цар Ной?
 г. Как примера на Авинадий ви вдъхновява да бъдете вер-
ни на Бог при всякакви обстоятелства?
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Президент Гордън Б. Хинкли заявява: „Бъдете 
силни—в отстояването на правилното. Живеем 
във време на компромиси и примирение. В еже-
дневните ситуации, с които се сблъскваме, ние 
знаем кое е правилното, но под натиска на дру-
гите и подмамващите гласове на онези, които ни 
убеждават, ние се предаваме. Правим компромис. 
Примиряваме се. Предаваме се и се срамуваме от 
себе си. … Трябва да развиваме силата да следваме 
убежденията си” („Building Your Tabernacle”, Ensign, 
ноем. 1992 г., стр. 52).

Напишете Мога да съм верен на Бог при всички обсто-
ятелства в Писанията си до Мосия 17:9–12.

 6. За да предадете личен характер на моралната 
смелост на Авинадий и личната му убеденост, проче-

тете Мосия 17:20 и довършете следното изречение в дневни-
ка си за изучаване на Писанията: Трябва да съм верен на Бог, 
когато …

В заключение на днешния урок, помислете си за 
близък или приятел, който може да извлече полза 
да чуе това, което сте научили и почувствали днес. 
Ако е възможно, споделете с него или с нея това, 
което сте научили, и вашето желание да бъдете 
верни на Господ през трудните моменти.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете следното:

Аз изучавах Мосия 15–17 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 13: ДЕН 1

Мосия 18
Въведение
Алма, който е свещеник на нечестивия цар Ной, 
вярва на думите на пророка Авинадий и се покайва 
за греховете си. След смъртта на Авинадий, Алма 
тайно учи другите за Исус Христос. Онези, които 
вярват на Алма, имат желанието да се присъединят 
към стадото Божие. Те сключват кръщелен завет на 
място, наречено водите на Мормон. Докато изу-
чавате Мосия 18, опитайте се да откриете какво 
учи Алма относно обещанията, които давате при 
кръщението си, и това, което Господ ще направи за 
вас, когато спазвате същите тези обещания.

Мосия 18:1–16
Алма учи и кръщава хората
Спомнете си вашето кръщение. Какви подробнос-
ти си спомняте относно това преживяване? Как се 
подготвихте за кръщението си? Какви свързани с 
кръщението ви чувства си спомняте? Размислете 
какво ви вдъхновява сега повече от тогава.

Мосия 18 ни помага да разберем какъв завет 
сключваме с Бог при кръщението. Заветът е „спо-
разумение между Бог и човек, при което те не са 
равни. Бог поставя условията, а хората се съгласяват 
да изпълнят това, което Той иска от тях. След което 
Бог обещава на хората определени благословии за 
тяхното послушание” (Ръководство към Писанията, 
„Завет”, scriptures.lds.org).

За да видите как Мосия 18 ни помага да разберем 
кръщелния завет, обърнете внимание на следното 
изложение на тази глава: Мосия 18:1–7, Подготовка 
за завета; Мосия 18:8–16, Сключване на завета и 
Мосия 18:17–30, Живот според завета. Бихте могли 
да си запишете всяка тема (например, Подготовка за 
завета) до съответните стихове във вашите Писания.

Прочетете Мосия 18:1–2, 6–7, като се опитвате да 
откриете ученията и принципите, на които Алма 
учи хората, за да им помогне да се подготвят за 
кръщение. В мястото по- долу напишете как разби-
рането на това, което Алма учи народа си, ще е от 
полза на някой днес да се подготви за кръщение.   
  
 

Мосия 18:8–11 описва как Алма помага на народа 
си да разберат обещнията, които ще направят и 
получат чрез завета на кръщение.

 1. Начертайте диаграмата по- долу в дневника си за 
изучаване на Писанията. Изучете Мосия 18:8–11, за 

да откриете какво учи Алма относно обещанията, които дава-
ме пред Бог (какво „желае(м)” да правим) и обещанията, ко-
ито Бог ни дава, когато сме кръстени. Запишете това, което 
сте открили, под определената колона на вашата диаграма.

Аз обещавам Бог обещава

Един от Евангелските принципи, който намираме в 
Мосия 18:8–11, е: Ние получаваме Духа Господен 
и обещанието за вечен живот, когато сключва-
ме и спазваме кръщелния си завет.
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 2. В края на диаграмата от дневника ви за изучаване 
на Писанията, напишете обобщение на това, което сте 

научили относно важността да сключваме и спазваме кръ-
щелните си завети.

Прочетете следното изявление на старейшина 
Джозеф Б. Уъртлин от Кворума на дванадесетте 
апостоли и подчертайте благословиите, с които мо-
жем да се сдобием, когато разбираме обещанията, 
които даваме и получаваме при кръщение: „Забе-
лязал съм през живота си, че когато хората напълно 
започнат да разбират благословиите и силата на 
кръщелните си завети, дали като новопокръстени 
или като дългогодишни членове на Църквата, в жи-
вота им нахлува голяма радост и те пристъпват към 
задълженията си в Царството със заразителен енту-
сиазъм” („Alma the Elder: A Role Model for Today”, в 
Heroes from the Book of Mormon 1995 г., стр. 84).

 3. Запишете в дневника си за изучаване на Писанията 
как кръщелният ви завет се отразява на начина, по кой-

то живеете всеки ден. (Например, обмислете обещанието си 
да „свидетелствам за Бог по всяко време” и как се отразява то 
във взаимоотношенията ви с околните, включително и как се 
отнасяте към вашите близки, нещата, които обсъждате с прия-
тели и познати, езикът, който използвате, филмите и телеви-
зионните предавания, които гледате, музиката, която слушате, 
и как отвръщате на онези, които критикуват вашите вярвания.)

Внимателно изучете Мосия 18:12–16 и открийте 
примерите за това как Господ изпълнява Своята 
част от завета с Алма и народа му след тяхното 
кръщение. Бихте могли да отбележите това, което 
сте открили.

 4. Опишете в дневника си за изучаване на Писанията 
момент, когато сте почувствали, че Господ ви благо-

славя с Неговия Дух, спазвайки обещанието си да Му служи-
те, дадено по време на вашето кръщение.

Мосия 18:17–30
Алма установява Църквата на Исус Христос сред народа
Колко често си мислите за заветите, които сте 
сключили при кръщението си и които подновявате, 
вземайки от причастието? Колко често трябва да си 
мислите за тях? Кога обикновено намирате време 
да си ги спомняте?

Президент Хенри Б. Айринг от Първото 
Президентство учи за важността да 
спазваме нашите завети с Господ: 
„Светиите от последните дни са 
заветeн народ. От деня на своето 
кръщение и през най- важните духовни 

моменти на живота си, ние даваме обещания на Бог 
и Той ни дава обещания. Той винаги спазва Своите 

обещания, дадени чрез Неговите упълномощени 
служители, но най- голямото изпитание на живота 
ни е да се види дали ще спазим заветите си с Него” 
(„Witnesses for God”, Ensign, ноем. 1996 г., стр. 30).

Прочетете Мосия 18:17–18, 20–23, 27–29, като се 
опитвате да окриете как членовете на Църквата по 
времето на Алма спазват своите кръщелни завети. 
Бихте могли да отбележите конкретните думи и 
изрази в Мосия 18:22, 26, 30, които показват, че 
големи благословии идват при онези, които 
спазват кръщелните си завети.

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: Какво е ед-

но нещо, което ще направите, за да спазвате по- добре 
заветите, които сте сключили при кръщение? Как ще спазите 
това обещание?

Мосия 18:31–35
Хората, принадлежащи към Църквата, бягат от 
преследването на цар Ной
Изучете Мосия 18:31–33, за да научите какво прави 
цар Ной в града Лехий- Нефи, докато Алма и на-
родът му получават големи благословии близо до 
водите на Мормон. Прочетете Мосия 18:34 и след 
това Мосия 23:1–2, за да разберете как Алма бива 
„уведоме(н)” за опасността, която очаква народа му.

Обмислете записването на следната истина до 
Мосия 18:34: Господ може да предупреждава 
праведните, когато ги грози опасност.

Прочетете следното преживяване на старейши-
на Нийл Л. Андерсън от Кворума на дванадесетте 
апостоли, което илюстрира тази истина:

„Работейки като специален агент за 
ФБР, мой приятел разследваше органи-
зирани престъпни групировки, внася-
щи наркотици в Съединените щати.

Веднъж, той и друг агент отишли до 
апартамент, откъдето според тях известен нарко- 
дилър пласирал кокаин. Приятелят ми описва 
случилото се:

„Почукахме на врата на наркодилъра. Заподозре-
ният отвори вратата и като ни видя, се опита да ни 
попречи да погледнем вътре. Но беше прекалено 
късно, можехме да видим кокаина на масата му.

Един мъж и една жена, които бяха на масата, мо-
ментално започнаха да прибират кокаина. Трябваше 
да ги спрем да не унищожат доказателствата, така 
че аз бързо блъснах настрани заподозрения, който 
блокираше вратата. Когато го блъснах, очите ми се 
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спряха в неговите. Странно, но той не изглеждаше 
нито ядосан, нито уплашен. Усмихваше ми се.

Очите и обезуражаващата му усмивка ми дадоха да 
разбера, че той беше безвреден, така че аз бързо го 
оставих и се отправих към масата. Заподозреният 
сега остана зад мен. В този момент, в ума ми нахлу 
ясно и силно впечатление: „Внимавай за злото кри-
ещо се в засмените очи”.

Веднага се обърнах към заподозрения. Ръката му бе 
мушната в големия му преден джоб. Инстинктивно, 
сграбчих ръката му и я издърпах от там. Чак тогава 
успях да видя, стиснат здраво в ръката му, полуавто-
матичен пистолет, готов за изстрел. Настъпи бързо 
действие и аз го обезоръжих” …

… Светият Дух предупреди приятеля ми за физи-
ческата опасност; Светият Дух ще ви предупрежда-
ва и за духовната опасност” („Пазете се от злото зад 
усмихващи се очи”, Лиахона май 2005 г., стр. 46–47).

 6. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та чувствата, които сте получавали от Светия Дух, или 

преживявания, при които сте били предупредени или защи-
тени от физическа или духовна опасност, или опишете пре-
живяванията на някой, когото познавате или за когото сте 
чели или чули.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 18 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 13: ДЕН 2

Мосия 19–20
Въведение
След като Алма и народът му се спасяват от ар-
мията на цар Ной, хората, които остават с Ной, 
са застигнати от последствията, пророкувани от 
Авинадий. Разказът за нефитите в земята Лехий- 
Нефи ни напомня, че когато отхвърляме съвета на 
служителите на Господ, ние изпитваме сериозни 
последствия. От друга страна, когато се вслушваме 
в пророците, ние се радваме на мир и безопасност, 
дори и през нашите изпитания. Докато изучавате 
този урок, помислете как можете да е радвате на 
мир и безопасност, които идват от вслушването в 
съвета на съвременните пророци на Господ.
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Мосия 19–20
Нефитите в земята Лехий- Нефи са застигнати от 
сбъдналите се пророчества на Авинадий
Прочетете следното преживяване на старейшина 
Дейвид Р. Стоун, който по това време служи като 
член на Седемдесетте, и помислете колко важни са 
духовните предупреждения, които получаваме чрез 
пророците:

„Една неделна утрин … се събудихме през един 
красив ден в Санто Доминго, Доминиканската 
Република. Карибското слънце грееше, а небето 
беше ясно. Подухваше нежен ветрец, едва прелист-
ващ листата на дърветата, беше топло, спокойно и 
тихо. Но надалеч в морето, извън обсега на нашите 
физически сетива в същия ден, смъртоносният раз-
рушител идваше към нас, неумолим и непреодолим. 
Центърът за урагани, имащ отговорността да следи 
и предсказва курса на урагана Джорджис, непре-
станно актуализираше информацията, достъпна в 
интернет. В спокойната, кротка сутрешна атмосфе-
ра, посредством сателитите от центъра за урагани, 
аз можех да видя предсказания курс на бурята, 
целяща се като стрела в сърцето на Санто Доминго.

В рамките на 48 часа бурята удари острова с рев-
ностна … ярост, оставяйки по пътя си разрушение, 
опустошение и смърт. …

Колкото и големи да са щетите, разрушението и 
смъртта, предизвикани от тези страховити природ-
ни явления на физическа сила, то опустошението в 
живота на хората в резултат от духовните урагани 
е още по- голямо. Тези жестоки сили доста често 
предизвикват много по- опустошителни вреди в 
сравнение с физическите циклони, тъй като те 
разрушават нашите души и ни ограбват от вечната 
перспектива и обещание. …

Ние се озоваваме на пътя на тези духовни урагани, 
когато се отдаваме на гняв, алкохол и злоупотреба; 
похот и безнравственост; безразборност в сексуал-
ните взаимоотношения и порнография; наркотици, 
гордост, алчност, насилие, завист и лъжи—списъкът 
е дълъг. …

Но също така ние разполагаме и с нашите духовни 
пазители от урагани, онези, чиито призование е да 
наблюдават и предупреждават, да ни помагат да из-
бягваме духовните щети, разрушение и дори смърт. 
Нашите наблюдатели на кулата са ни познати като 
апостоли и пророци. Те са нашите духовни сателити 
и те знаят чрез вдъхновение и прозрение и чист ра-
зум вероятния курс на тези бури. Те продължават да 
издигат гласовете си в предупреждение към нас за 
трагичните последствия от преднамерените горди 
нарушения на Господните заповеди. Съзнателното 

пренебрегване на техните предупреждения води до 
страдание, мъка и гибел. Да ги следваме означава 
да следваме избраните служители на Господ към 
духовни пасбища на мир и изобилност” („Spiritual 
Hurricanes”, Ensign, ноем. 1999 г., стр. 31–32).

Отделете момент и размишлявайте върху опас-
ностите, за които сте чули да ни предупреждават 
пророците и апостолите. Как техните слова могат 
да ни предпазват от „духовните урагани”?

Бог изпраща Авинадий да предупреждава хората 
от Лехий- Нефи относно разрушението, което ще 
последва, ако те не се покаят.

 1. Копирайте следната таблица в дневника си за изу-
чаване на Писанията, като оставяте достатъчно място 

за писане под всяка препратка:

Пророчеството относно 
народа на цар Ной  
(Мосия 12:1–2)

Изпълнение на 
пророчеството (Мосия 
19:10, 14–15; 20:20–21; 
21:3–4, 8, 10–13)

Пророчеството относно 
народа на цар Ной  
(Мосия 12:3)

Изпълнение на 
пророчеството  
(Мосия 19:18–20)

А. Б.

Прегледайте пророчествата на Авинадий към нефитите в зе-
мята Лехий- Нефи, като прочетете препратките към Писания-
та в лявата страна на таблицата. Под подходящите препратки 
към Писанията запишете последствията, с които Авинадий 
казва, че цар Ной и народът му ще сблъскат, ако не се покаят. 
В долната част на лявата колона (A), напишете как вие бихте 
се почувствали или какво бихте направили, ако бяхте чули 
предупрежденията на Авинадий.
Преди да започнете работа върху дясната колона от 
таблицата, довършете дейността по- долу в наръч-
ника. Тази дейност ще ви помогне да се запозна-
ете по- добре със събитията от Мосия 19–20 и да 
разпознаете изпълнението на пророчествата на 
Авинадий, записани в тези глави.

Докато изучавате Мосия 19–20, номерирайте след-
ните 11 събития по реда, по който те се появяват в 
Писанията. Обобщенията на главите в началото на 
всяка глава ще ви предоставят полезни обобщения, 
които да ви упътят.

- - - - - - -  Гедеон се опитва да убие цар Ной.

- - - - - - -  Жените и децата на нефитите умоляват ламанитите да не ги 
убиват.
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- - - - - - -  Цар Ной умира от огън.

- - - - - - -  Армията на ламанитите достига границата на Семлон.

- - - - - - -  Свещеници на цар Ной отлвичат 24 от дъщерите на ламанитите.

- - - - - - -  Ламанитският цар умолява армията му да пощади народа 
на Лимхий.

- - - - - - -  Някои от хората на Ной бягат от ламанитите, изоставяйки 
жените и децата.

- - - - - - -  Лимхий заповядва хората му да не убиват царя на 
ламанитите.

- - - - - - -  Цари мир между нефитите и ламанитите в продължение на 
две години.

- - - - - - -  Лимхий обещава, че поданиците му ще предават половината 
от притежанията си на ламанитите.

- - - - - - -  Нефитите отблъскват атаката на ламанитите и пленяват 
царя им.

(Отговорите към тази дейност се намират в края на 
този урок.)

 2. След като успешно номерирате 11- те твърдения, 
върнете се към таблицата в дневника си за изучаване 

на Писанията. Изучете стиховете от дясната колона за по-
дробности относно изпълняването на пророчествата на Ави-
надий. Запишете тези подробности в таблицата в дясната 
колона. В долната част на дясната колона (Б), обяснете какво 
сте научили относно последствията от отхвърляне на преду-
предителните слова на пророка.

Прочетете Мосия 20:21 и отбележете твърдението 
на Гедеон, което показва разбирането му, че от-
хвърлянето на словата на Господните служите-
ли носи страдание и скръб.

Прочетете Учение и Завети 133:63, 70–72, за да ви-
дите как се прилага този принцип към живеещите в 
последните дни, които няма да се вслушват в Господ 
или Неговите служители. Бихте могли да запишете 
тези стихове в Писанията си като препратка за Мо-
сия 20:21. Прегледайте най- скорошните обръще-
ния от общата конференция в списанието Лиахона 
(изданията от май и ноември) или на LDS.org, за да 
откриете словата на пророците относно тези неща.

Размишлявайте над следния въпрос: Какво сте чули 
пророците да учат наскоро, което би помогнало 
на отделните хора, семейсва и народи да избегнат 
страданието и скръбта?

За да видите пример как скръбта и страданието 
идват в резултат на отхвърляне на Господните про-
роци, вижте последствията, за които старейшина 
Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апосто-
ли казва, че ще сполетят хората, които се занимават 
с порнография:

„Порнографията осакатява способнос-
тите на човек да се радва на нормални 
емоционални, романтични и духовни 
взаимоотношения с човек от противо-
полжния пол. Тя подкопава моралните 
бариери, които се изправят срещу 

неподходящото, ненормално или незаконно поведе-
ние. Отслабвайки чувствителността на съзнанието 
си, хората, занимаващи се с порнография, са водени 
да действат според видяното, без значение от 
неговите последици в живота им или в живота на 
останалите.

Порнографията също така е пристрастяваща. Тя 
осакатява способностите за вземане на решения и 
„зарибява” нейните консуматори, като ги дърпа 
назад, обсебени за повече и повече” („Порнографи-
ята”, Лиахона май 2005 г., стр. 89).

Помислете си за някои примери на скръб и стра-
дание, произтичащи от пренебрегването на съ-
вета на пророците относно въпроси като хазарта, 
порнографията, Словото на мъдростта, измамата, 
татуировките, продупчванията по тялото, непри-
личното облекло или пък ходенето на срещи преди 
навършени 16 години.

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как следването на Господ-

ните служители по въпроси като усилване на семействата, 
живот според закона за целомъдрието, или следването на 
Словото на мъдростта, помага на отделните хора и семей-
ствата да избегнат част от страданието и скръбта, които пре-
живяват?

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на двана-
десетте апостоли свидетелства, че можем да наме-
рим мир и да се завърнем в Божието присъствие, 
като следваме пророците:

„Давам ви моето свидетелство, че пророците от 
наши дни притежават качествата на пророците от 
древни времена и други пророци от тази диспенса-
ция. …

… Нашата духовна сигурност се корени в това да 
се обърнем към ясния глас на живия пророк. Ако 
се вслушваме в неговия глас и се подчиняваме на 
съвета му, ние ще можем да живеем така, както 
Христос желае да живеем, и да устоим докрай, 
така че заедно със семействата си да се завърнем в 
присъствието на нашия Небесен Отец и на нашия 
Спасител Исус Христос” („Hear the Prophet’s Voice 
and Obey”, Ensign, май 1995 г., стр. 17).

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та по какъв начин бихте желали изучаването ви на 
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Мосия 19–20 да се отрази на начина, по който се вслушвате в 
съвета на Господните пророрци. Спомнете си за преживява-
не, когато сте получили мир и духовна безопасност, следвай-
ки съвета на Господните служители и го запишете в дневника 
си за изучаване на Писанията.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 19–20 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
Отговори на дейността за номериране: 1, 4, 5, 2, 8, 
11, 3, 10, 7, 6, 9.

РАЗДЕЛ 13: ДЕН 3

Мосия 21–24
Въведение
Народа на Лимхий попада под робството на лама-
нитите в резултат на тяхното нечестие (вж. Мо-
сия 20:21); те се смиряват и се обръщат към Бог в 
резултат на тяхното робство. Хората на Алма биват 
пленени като изпитание на тяхната вяра (вж. Мо-
сия 23:21). И двете групи се молят силно да бъдат 
освободени от робството. Въпреки че и двете групи 
хора биват освободени в последствие и пристигат 
в земята Зарахемла, Господ помага на всяка група 
по различни начини. Като изучавате изпитанията 
и избавлението на групата на Лимхий, можете да 
видите, че Господ ще отговаря на нашите молитви 
по Свой начин и време, след като се смирим. От 
изучаването на изпитанията и избавлението на на-
рода на Алма, можете да научите как да разчитате 
на Господ за сила сред собствените си трудности и 
предизвикателства.

Мосия 21–24
Нефитите в земята Лехий- Нефи са застигнати от 
сбъдналите се пророчества на Авинадий
Представете си, че живеете в земята Лехий- Нефи 
по времето на царуването на цар Ной и сте отхвър-
лили ученията на Авинадий. Сега вие и народа ви 
се намирате под робство на ламанитите, точно как-
то пророкува Авинадий. Какво бихте направили?

Сега си помислете за изпитания и несгоди, които 
изпитвате в момента. Прочетете следните стихове 
в Писанията си и отбележете това, на което ви учат 

относно търсенето и получаването на избавление: 
Мосия 21:5, 14; 22:1–2; 23:23 и 24:21. Да бъдеш изба-
вен обикновено означава да бъдеш освободен, да ти 
се помогне или да бъдеш преведен през нещо.

Докато четете следното изявление на 
старейшина Ричард Г. Скот от Кворума 
на дванадесетте апостоли, подчертайте 
двата източника на изпитания и 
страдание, които според него изпитва-
ме в живота си: „Никой не иска несго-

ди. Изпитанията, разочарованията, тъгата и 
съкрушеното сърце достигат до нас от два различни 
източника. Онези, които прегрешават законите на 
Бог, винаги ще се сблъскват с тези предизвикател-
ства. Другата причина за несгодите е да се изпъл-
нят собствените цели на Господ в живота ни, чрез 
които да бъдем пречистени, като това идва чрез 
изпитанията. От съществена важност за всеки един 
от нас е да определим от кой от двата източника 
произтичат нашите изпитания и предизвикател-
ства, защото постъпките ни за оправяне на нещата 
ще са много различни” („Trust in the Lord”, Ensign, 
ноем. 1995 г., стр. 16).

Народът на Лимхий са под робство, поради тяхното 
непослушание, докато праведният народ на Алма 
изпитва несгоди, които ще ги пречистят. Народът 
на Лимхий се смиряват и се обръщат към Бог в 
резултат на тяхното робство. Изучаването на тези 
две истории за божествено избавление може да ви 
помогне да увеличавате вярата си в Господния при-
зив за избавление от каквито и да било трудности.

 1. В таблицата по- долу, на първия въпрос—Как по-
падат под робство?—е даден отговор. Отговорете на 

втория въпрос във вашия дневник за изучаване на Писанията: 
Как биват избавени те?
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Народът на 
Лимхий

Народът на 
Алма

Как попадат под 
робство?

(Мосия 20:21–22; 
21:1–4)
Тъй като хората 
не се покайват, 
Господ дава сила 
на ламанитите 
да ги поробят.

(Мосия 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Хората спазват 
заветите си, но 
те са предадени, 
заловени и 
преследвани от 
нечестиви хора.

Как биват 
избавени те?

(Мосия 22:1–9, 
13–14)

(Мосия 24:17–25)

Размишлявайте върху отговорите на следните въ-
проси относно народа на Лимхий:

• Според Мосия 21:6, какви доказателства имаме, 
че групата на Лимхий все още не са се смирили и 
обърнали към Господ? Как се различава това от 
народа на Алма и тяхното отношение към роб-
ството? Размишлявайки върху преживяването на 
групата на Лимхий, какво от това, което научава-
те, може да ви помогне да отвръщате по подхо-
дящ начин на собствените си изпитания?

• Въпреки че хората на Лимхий не са избавени вед-
нага от страданията си, как ги благославя Господ? 
(Бихте могли да си отбележите израза „постепен-
но да преуспяват” в Мосия 21:16.) Чувствали ли 
сте някога, че Господ ви е помогнал да се избави-
те постепенно от изпитание?

• Как според вас отношението на хората, описано в 
Мосия 21:30–33, допринася за тяхното последвало 
избавление?

 2. Изберете една от следните истини, до която сте 
стигнали при изучаването си на изпитанията и избав-

лението на народа на Лимхий. В дневника си за изучаване 
на Писанията, напишете абзац, обясняващ как можете да 
прилагате тази истина в живота си.
 а. Когато се смиряваме, призоваваме Господ и се по-
кайваме за греховете си, Той ще чува нашите молитви и 
ще направи бремето на нашите грехове по- леко в из-
браното от Него време.

 б. Когато сключваме завет да служим на Бог и спазва-
ме Неговите заповеди, Господ ще проправи път за на-
шето избавление.

Помислете си за страданията и избавлението на 
групата на Алма, докато четете следното твърде-
ние от старейшина Ричард Г. Скот: „Точно, когато 
всичко изглежда, че върви добре, ни сполетяват 
множество изпитания и то едновременно. Когато 
тези изпитания не са в резултат от вашето непослу-
шание, те са доказателство, че Господ преценява, 
че сте подготвени да израствате още повече (вж. 
Притчи 3:11–12). Поради тази причина, Той ви дава 
изживявания, които водят до растеж, разбиране 
и състрадание, и които ви извайват за ваша вечна 
полза. За да ви преведе от мястото, където се нами-
рате, към мястото, където Той иска да бъдете, се из-
исква много промяна, а тя обикновено е свързана с 
неудобство и болка” („Trust in the Lord”, стр. 16–17).

Отбележете думите и изразите в Мосия 23:21–22, 
които показват, че Господ ще изпита търпение-
то и вярата ни, за да ни помага да увеличаваме 
упованието си в Него (вж. също У. и З. 122:5–7).

Запишете кратки отговори на следните въпроси в 
наръчника си:

• Какво според вас би било най- трудното изпита-
ние за издържане, ако бяхте сред народа на Алма 
по време на събитията, записани в Мосия 23–24? 
Защо?   
 

• Какво можете да научите от начина, по който 
Алма и хората му отвръщат на изпитанията си? 
(Вж. Мосия 24:1–12, 15–16.)   
 

• Въпреки че Господ не избавя веднага хората на 
Алма, какво прави най- напред Той за тях? (Вж. 
Мосия 24:15.)   
 

От преживяването на групата на Алма научаваме 
следния принцип: когато се подчиняваме с тър-
пение на волята Господна, Той ще ни укрепва 
и избавя от нашите изпитания във време, 
избрано от Него.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, обясне-
те какво според вас означава да се подчиняваме с 

търпение на волята на Господ по време на изпитания и как 
това може да ни подготви да получим сила и благословии, 
които Той ще ни даде, за да ни помогне през трудните мо-
менти.

В началото на този урок, бяхте помолени да си 
помислите за изпитания или несгоди, с които се 
сблъсквате в момента. Докато мислите върху тях, 
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бихте могли да запишете отговорите на следните 
въпроси в личния си дневник или на отделен лист 
хартия:

• С какви изпитания се сблъсквам в момента в моя 
живот?

• Какво трябва да направя, за да се подготвя да 
получа силата Господна за избавление в живота си?

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 21–24 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 13: ДЕН 4

Мосия 25
Въведение
Според записаното в Мосия 25, народът на Лимхий 
и последователите на Алма пътуват към Зарахемла, 
за да бъдат обединени благополучно под управле-
нието на цар Мосия. Когато тези групи нефити се 
събират, те разпознават Божията добрина и Него-
вата сила да ги избавя. Също така, те установяват 
една обединена Църква. Докато изучавате този 
урок, може да ви е от полза да си помислите как сте 
били свидетели на Божията добрина в собствения 
си живот и какви са благословиите да бъдете част 
от истинната църква на Исус Христос.

Мосия 25:1–13
Събралите се в Зарахемла се обединяват и стават 
известни като нефити
Прочетете следната история относно една млада же-
на, която бива предпазена, когато се вслушва в Духа, 
докато се намира на екскурзия с група Млади жени:

„По пътя обратно, бях в по- бавна група, пет моми-
чета и нашия ръководител. Те бяха заети с правене-
то на снимки, така че аз реших да избързам. Доато 
вървях надолу по хълма, чух една крава (звучеше 
така, като че ли умираше). Един предупредителен 
глас, настоятелен и все пак тих, ми каза: „Върни 
се обратно”. Почти го пренебрегнах, но той дойде 
отново. Този път се вслушах и се върнах в групата. 
Когато започнахме да се спускаме, видяхме два ог-
ромни черни бика да се придвижват бързо и гневно 
нагоре по хълма. По- големият започна да рие из 

пръстта, докато се взираше в нас. … Загубихме ума 
и дума от страх, но нашият свещенически ръко-
водител го разсея, а ние можахме да се покатерим 
върху една ограда за безопасност.

Когато влязохме отново в лагера, аз осъзнах, че 
ако не се бях вслушала в предупредителния глас на 
Духа, можеше да бъда лошо ранена или дори убита. 
Знаех, че Небесният Отец се грижеше лично за мен 
и ме беше запазил в безопасност. Благодарна съм на 
Господ за това предупреждение. Това преживяване 
усили свидетелството ми и ми вдъхна още по- 
голяма любов към Господ” (Marissa W., „Turn Back”, 
New Era, ноем. 2010 г., стр. 47).

Как слушането или четенето на преживяванията 
на други хора, илюстриращи добрината и силата 
Божия в живота им, спомага вашето усилване?

Когато народът на Лимхий и този на Алма се съ-
бират с народа от Зарахемла, цар Мосия прочита 
техните летописи на всички (вж. Мосия 25:1–6). 
Изучете Мосия 25:7 за реакцията на народа на цар 
Мосия, докато слушат историите за отношението 
на Бог към тези народи.

 1. За всеки един от четирите стиха в Мосия 25:8–11, 
запишете в дневника си за изучаване на Писанията 

отговорът на хората, когато чуват историята на своите братя. 
Например, в Мосия 25:8, когато виждат хората, избавени от 
робството на ламанитите, те са „изпълнени с извънредно го-
ляма радост”.
 а. Мосия 25:8
 б. Мосия 25:9
 в. Мосия 25:10
 г. Мосия 25:11

Напишете следния принцип в полето в Писанията 
си до Мосия 25:8–11: Когато изучаваме летопи-
сите относно отношението на Бог към другите, 

Земята 
Зарахемла

Народът на Лимхий 
се спасяват

Земята Нефи 
(Лехий- Нефи)

Водите на 
Мормон

Алма и 
народът му 
отпътуват

Земята Елам

Алма и 
народът се 
спасяват
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можем да чувстваме радост и благодарност за 
Божията добрина.

Помислете за възможни източници, от които нау-
чавате за други хора, изпитали Божията добрина. Те 
могат да включват Писанията, история на Цър-
квата, църковни списания, обръщения от общите 
конференции, историята на вашето семейство, 
събрания за споделяне на свидетелства, неделното 
училище, часовете на свещеничеството и Младите 
жени. Спомнете си за време, когато сте научили за 
Божията добрина чрез тези източници. След това 
обмислете отговорите си на следните въпроси:

• Имал ли съм преживяване, при което научаване-
то за Божията добрина към други хора, ми е по-
могнало да чувствам радост или благодарсност?

• Кои са някои от дълготрайните последици на 
редовното изучаване на преживявания относно 
Божията добрина в отношението Му към 
другите—независимо дали е в Писанията или от 
други източници?

През идващата седмица обмислете изучаването 
на един от източниците, за които сте се сетили, 
за да откриете история относно Божията доброта, 
която ви изпълва с учудване, удивление, радост или 
благодарност. Бихте могли да напишете това, което 
сте научили и как то ви се е отразило, в личния си 
дневник. Също така, бихте могли да използвате та-
зи история по време на семейна домашна вечер, за 
да учите семейството си относно Божията добрина 

или бихте могли да споделите тази история с класа 
си в Семинар или пък с приятел.

Мосия 25:14–24
Алма установява Божии църкви в земята на нефитите
След като Мосия свършва да говори и прочита 
летописите на хората, Алма им говори. Прочетете 
Мосия 25:14–16 и открийте на какво учи Алма. За-
пишете отговорите на следните въпроси в наръч-
ника:

• Как това, на което учи Алма, е подходящо обоб-
щение на преживяванията на народа на Лимхий, 
както и на последователите на Алма?   
 

• Защо според вас словата на Алма са от значение 
да бъдат чути от хората, след като чуват 
историята на народа на Заниф.   
 

Преди да прочетете по- нататък в Мосия 25, спом-
нете си за време, когато сте посещавали район или 
клон на Църквата, различен от вашия местен район 
или клон. Помислете си за приликите, които забе-
лязвате между местния си район или клон и този, 
който сте посетили.

Прочетете Мосия 25:17–22 и открийте как Цър-
квата е управлявана сред нефитите по времето на 
Алма. Значението на „църкви” в Мосия 25:21 е 
подобно на начина, по който наричаме районите и 
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клоновете в Църквата днес. Както в дните на Алма, 
и днес Бог призовава ръководители да направ-
ляват Неговата Църква.

В Мосия 23:16 научихте, че Алма „беше висш 
свещеник” и „основател на църквата им” (Мосия 
23:16). Президент Джозеф Фийлдинг Смит обясня-
ва: „Главната част от нефитите, под управлението 
на втория цар Мосия, е все още непокътната в 
земята Зарахемла. Твърдението, че Алма е основате-
лят на тяхната църква се отнася само за бежанците, 
които напускат земята на първото наследство на 
нефитите. С течение на времето, те намират пътя 
си обратно към главната част на Църквата и Алма 
е осветен като висшия свещеник над Църквата по 
всички земи, населени с нефити” (Answers to Gospel 
Questions, съст. Joseph Fielding Smith Jr., 5 тома 1957 
г.–1966 г., 3:39- 40).

 2. Запишете кратки отговори на всеки от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. По какво си прилича Църквата на нефитите с Църквата в 
наши дни?
 б. Защо според вас е важно, че ръководителите биват призо-
вани от Алма, който има власт дадена му от Бог?
 в. Защо е важно ръководителите да преподават същите ис-
тини на всички членове на Църквата по целия свят?

Докато четете Мосия 25:23–24, открийте изрази-
те, описващи хората, които се присъединяват към 
Църквата на Христос, и които описват членовете на 
Господната Църква днес. Един от принципите, които 
научаваме от тези стихове е: Когато взимаме вър-
ху си името на Исус Христос и живеем съобраз-
но това, Господ ще излива Своя Дух върху нас.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как изразите в Мосия 25:23–24, описващи нефитите чле-
нове на Църквата, са също така приложими и за членовете 
на Църквата днес?
 б. Как споменът, че сте приели върху си името на Исус 
Христос, оказва значение в мислите ви и ежедневните избо-
ри, които правите?

Обърнете внимание в Мосия 25:24, че „Господ изля 
Духа Си над” Своя народ. Старейшина Джозеф Б. 
Уъртлин от Кворума на дванадесетте апостоли на-
бляга колко е ценен дарът на Светия Дух за члено-
вете на Църквата:

„Дарът на Светия Дух, който е правото 
да получаваме Светия Дух като постоя-
нен спътник, се получава само при 
условие на вяра в Христос, покаяние, 
кръщение чрез пълно потапяне и 

полагане на ръце от упълномощени служители, 
носители на свещеничеството на Мелхиседек. Това е 
един много специален дар, предоставен само на 
достойните членове на Господната Църква.

… Той е източник на свидетелство и духовни 
дарове. Той осветлява ума, изпълва душите ни с 
радост, учи ни на всички неща и възвръща забраве-
но знание в спомените ни. Светият Дух също така 
„ще (ни) покаже всичко, което трябва да прави(м) 
(2 Нефи 32:5)” („Неизказуемият дар”, Лиахона май 
2003 г., стр. 26).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. По какви начини участието ви в Църквата на Исус Христос 
ви помага да чувствате Духа?
 б. Какво можете да правите, за да увеличавате верността си 
и праведните си действия, така че да можете да се чувствате 
още по- близо до Духа?

Открийте възможност да споделите с някой как 
дара на Светия Дух е благословил живота ви. Благо-
словиите, които сте изпитали чрез Светия Дух, мо-
гат да се увеличават, когато се стремите да бъдете 
достойни за Неговото спътничество.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 25 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 14: ДЕН 1

Мосия 26
Въведение
Както е записано в Мосия 26, някои от невярвашите 
нефити от новото поколение, повлияват на членове 
на Църквата с ласкателни думи и ги водят към грях. 
Алма се моли да открие как да съди тези членове 
според Божията воля. Господ открива на Алма как 
да държи отговорни членовете на Църквата за тех-
ните грехове. Господ също така определя условията 
за покаяние. Алма научава за желанието на Бог да 
прощава на хората, които истински се покайват.
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Мосия 26:1–6
Мнозина от новото поколение не вярват и извършват грях
Помислете за момент върху следния въпрос: Защо 
според вас някои млади хора нямат свидетелства 
или пък свидетелствата им не са достатъчно силни, 
дори когато са слушали пророците и са били учени 
от родителите си?

Мосия 26 дава прозрение относно този въпрос. Изу-
чете стиховете и отговорете на въпросите в следна-
та таблица (запишете отговорите си в наръчника):

Мосия 26:1–2 В кои три неща не вярва голяма част от 
новото поколение?   
 

Мосия 26:3 Как ни влияе четенето от Писанията 
или слушането на пророците без да 
имаме вяра?   
 

Мосия 26:4 Каква е една от основните причини, 
поради която тези хора нямат вяра 
в Спасителя и се присъединяват към 
Църквата?   
 

Напишете един от принципите, които научавате от 
следните стихове:   
 

Израза „преданието на бащите си” в Мосия 26:1 се 
отнася за евангелските истини, които са се преда-
вали от предишните поколения; изразът понякога 
може да се отнася и до лъжливи идеи (например, 
вж. Алма 9:16). Един от принципите, изучавани в 
Мосия 26:1–4, е: Желанието да вярваш, заедно с 
личните усилия, са необходими за развиването 
на свидетелство.

Прочетете следното изявление на президент Хен-
ри Б. Айринг от Първото Президентство и подчер-
тайте какви действия са необходими за получаване 
и поддържане на свидетелство:

„Свидетелството изисква подхранване 
чрез изпълнена с вяра молитва, глад за 
словото Божие от Писанията и подчи-
нение на истината, която сме получи-
ли. Пренебрегването на молитвата 
крие опасности. Опасно за нашето 

свидетелство е небрежното изучаване и четене на 
Писанията. Това са необходимите хранителни 
съставки за нашето свидетелство. …

Угощаването с Божието слово, искрената молитва и 
подчинението на Господните заповеди трябва да се 
прилагат постоянно и продължително, за да може 
вашето свидетелство да расте и да се развива” („Едно 
живо свидетелство”, Лиахона май 2011 г., стр. 127).

Обърнете внимание, че по времето на Алма, хората 
в новото поколение не правят нещата, за които 
споменава президент Айринг.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. От ваш личен опит, защо е важно да имаме вяра, докато 
се молим, четем от Писанията и се стремим да спазваме за-
поведите?
 б. Опишете преживявяне, при което молитва изпълнена с 
вяра, четене от Писанията или послушание на заповедите са 
усилили вашето свидетелство.

Помислете за момент дали някога сте виждали хора 
без свидетелство за Евангелието да въздействат на 
членове на Църквата. Прочетете Мосия 26:5–6 и 
открийте как невярващите въздействат на хората в 
Църквата.

Като продължавате да учите, може да ви е от полза 
да знаете смисъла на твърдението в Мосия 26:6: 
„Онези, които извършваха грях и бяха в църквата, 
(трябваше) да бъдат увещавани (предупредени и 
поправени) от църквата”. Това означава, че е било 
нужно за бунтуващите се членове на Църквата да 
бъдат съдени според греховете си и да им бъде 
дадена възможност да се покаят.
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Мосия 26:7–39
Алма иска да знае как да съди хората, извършващи грях
За да се подготвите да изучавате останалата част на 
Мосия 26, представете си, че вие сте епископът на 
район, който включва някои членове, извършили 
грях. Като епископ, Господ ви е дал отговорността 
да държите тези членове отговорни и да им пома-
гате да се покаят. Помислете как ще се отнесете 
към тези членове и кой е най- добрият начин да им 
помогнете.

Такава ситуация е трудна за Алма. Подобно на 
упълномощените ръководители днес, той е имал 
отговорността да помага на извършилите сериозни 
грехове членове на Църквата да се покаят, да полу-
чат опрощение и да се завърнат към активност и 
достойно положение в Църквата. Прочетете Мосия 
26:7–14 и открийте как реагира Алма в тази ситуа-
ция и какво прави, за да получи отговор от Господ.

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та защо е важно за нас да знаем, че свещеническите 

ръководители търсят и получават Господното напътствие, ко-
гато се молят за хората, които са прегрешили.

Смопнете си, че Алма е бил свещеник на нечести-
вия цар Ной преди да се обърне във вярата. Проче-
тете Мосия 26:15–18 и открийте какво правят Алма 
и неговия народ, за да се завърнат при Господ и с 
какви благословии ги дарява Той.

 3. Прочетете Мосия 26:29–30. След това изпълнете 
следните задачи:

 а. Обяснете защо според вас е важно следния принцип да 
бъде разбран от всеки човек, включително и от този, който 
може да е извършил сериозен грях: Господ ще прости на 
хората, които се покайват с искрени сърца.
 б. Напишете свидетелството си относно следния принцип: 
Господ ще прости на хората, които се покайват с искре-
ни сърца.

След като Алма се моли за напътствие как да по-
могне на членовете на Църквата, които са извър-
шили сериозни грехове, Господ му дава напътствия. 
Той трябва да даде на членовете възможност да се 
покаят, но ако те не направят това, то не ще бъдат 
броени измежду Господните люде. Тези инструкции 
дават важни прозрения относно принципа на пока-
янието. Прочетете Мосия 26:21–31, като потърсите 
прозрения за покаяние.

 4. За да си помогнете в анализирането на прочете-
ното в тези стихове, изпълнете следните задачи в 

дневника си за изучаване на Писанията:

 а. Как бихте обобщили словата на Спасителя в Мосия 
26:23? Защо според вас е важно да осъзнаем, че Самият 
Спасител е платил за нашите грехове?
 б. Кои изрази в Мосия 26:21–31 показват доверието на Спа-
сителя в Алма като свещенически ръководител? Как получа-
ване на съдействие от свещенически ръководител помага на 
хората, които се борят с трудни грехове или изкушения?
 в. Какво според вас означава да се покаеш „искрено в сър-
цето си”? (Мосия 26:29).
 г. Защо според вас трябва да прощаваме на другите, за да 
получим Господното опрощение? (вж. Мосия 26:31.)

С ваши думи напишете един принцип, който сте 
открили в Мосия 26:21–31:   
 

Въпреки че може да сте открили различен принцип 
или пък да сте използвали различни думи, следват 
някои примери за принципите, изучавани в Мосия 
26:21–31:

• Епископите и президентите на клон пред-
ставляват Господ, помагайки ни да се покаем 
и да получим опрощение.

• Изповядването на нашите грехове води до 
опрощение. (Всички грехове трябва да бъдат 
изповядани пред Бог, а сериозните грехове трябва 
да бъдат изповядани пред свещенически ръко-
водител, който може да помогне в процеса на 
покаяние.)

• Ние трябва да прощаваме на другите, за да 
получаваме Господното опрощение.

 5. За да си помогнете в анализирането на тези прин-
ципи, прочетете следните примерни ситуации. Избе-

рете една примерна ситуация и напишете в дневника си за 
изучаване на Писанията как стиховете и принципите, които 
сте изучили днес, могат да помагат на хората в описаната си-
туация:
 а. Млада жена е извършила сериозен грях, но се страхува 
да говори с епископа си.
 б. Млад мъж има желание да се покае, но не знае как.
 в. Млада жена повтаря грях, който и преди е извършвала, и 
се бои, че Господ вече няма да й прости.
 г. Млад мъж решава да се покае, но отказва да прости на 
човек, който го е обидил.

 6. Изберете един от принципите, изложени в този 
урок, и размишлявайте върху това как можете да го 

прилагате в личните си усилия за покаяние. Запишете в днев-
ника си за изучаване на Писанията как ще прилагате този 
принцип.
Прочетете Мосия 26:37–39, за да откриете какво 
се случва, когато Алма прилага Господния съвет. 
Преживяването на Алма и народа му учи, че когато 
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се покайваме и живеем праведно, ние също можем 
да имаме мир и да преуспяваме.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 26 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 14: ДЕН 2

Мосия 27
Въведение
Мосия 27 разказва за обръщането във вярата на 
Алма (синът на Алма) и синовете на цар Мосия. 
Разказва и за техните бунтовни опити да унищожат 
Божията Църква, за посещението от един ангел, за 
чудната промяна на Алма, както и за усилията на 
младите мъже да поправят злото, сторено от тях. 
Разказът за обръщането във вярата на Алма набляга 
на нуждата всички хора да бъдат родени отново и 
да живеят в праведност. Тази глава показва също 
благословиите от това да се молим за онези, които 
избират да не следват Евангелието на Исус Христос.

Мосия 27:1–23
Един ангел призовава Алма- младши и синовете на 
Мосия към покаяние
Помислете си за хората, които познавате и които 
нямат свидетелство за Евангелието или са отпадна-
ли от Църквата. Какво бихте направили, ако един 
от тях игнорира всички ваши усилия да му/й по-
могнете? Търсете прозрения по този въпрос, докато 
учите днес.

Прочетете Мосия 27:8–10 и открийте по какъв на-
чин тези стихове описват Алма и синовете на Мо-
сия. Какво се опитват да направят Алма и синовете 
на Мосия на Църквата и нейните членове?

Коя част от описанието на Алма и синовете на Мо-
сия ви прави най- голямо впечатление? Защо?   
  
 

Понякога можем да се чувстваме изкушени да 
вярваме, че определени хора никога няма да се 
променят и обърнат към Господ. Помислете върху 
този начин на мислене, докато продължавате да 
изучавате Мосия 27.

Прочетете Мосия 27:11–14 и подчертайте защо 
ангелът идва при Алма и синовете на Мосия.

Мосия 27:14 учи на следния принцип: Господ 
отговаря на молитвите ни, изпълнени с вяра за 
околните. Бихте могли да запишете този принцип 
в Писанията си до Мосия 27:14. Не всеки, който има 
нужда да се покае, и не всеки, за когото се молим, 
ще получи посещение от ангел. Господ отговаря 
на нашите изпълнени с вяра молитви за другите 
според собствената Си мъдрост.

 1. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кога сте почувствали, че молитвите ви са били от значе-
ние за нечий живот?
 б. Как вярата, че Господ ще отговаря на нашите изпълнени с 
вяра молитви в полза на другите, оказва влияние върху това 
как се молим?

Размишлявайте как можете да оприличите разказа 
за Алма и синовете на Мосия на вашия собствен 
живот. Можете да продължавате да се молите за 
онези, които познавате и обичате, и които избират 
да действат противоположно на Господните учения. 
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Не забравяйте, че Господ чува и отговаря на ваши-
те молитви по Свои начин и време, като в същото 
време дава на всеки човек свобода на избор. Също 
така, помислете внимателно над следните въпроси: 
Кой най- вероятно се моли за вашето благополу-
чие? По какъв начин Господ може да желае да се 
промените? Какво трябва да направите, за да стане 
тази промяна?

Прочетете останалата част от думите на ангела към 
Алма, както са записани в Мосия 27:15–16. Спом-
нете си, че ангелът говори „с глас като гръмоте-
вица, който накара земята, върху която стояха, да 
затрепери” (Мосия 27:11). Представете си как това 
преживяване би се отразило на вас, ако бяхте Алма 
или синовете на Мосия.

Как бихте обобщили посланието на ангела?   
 

След посланието на ангела, Алма не може да гово-
ри. Той става слаб и бива „отнесен безпомощен” 
(Мосия 27:19) при баща си. Когато бащата на Алма 
разбира какво се е случило, той „се зарадва, защото 
знаеше, че това е силата Божия” (Мосия 27:20). Той 
събира множеството, „за да може да засвидетелства 
това, което Господ бе сторил за сина му” (Мосия 
27:21). Бащата на Алма моли свещениците да постят 

и да се молят, така че неговият син да може да по-
лучи сила и способност да говори (вж. Мосия 27:22). 
Господ отговаря на молитвите им.

Мосия 27:24–31
Алма младши и синовете на Мосия се покайват и са 
родени отново
Прочетете Мосия 27:23–24, 28–30, за да откриете 
как Алма младши се променя в резултат на прежи-
вяването си с ангела. В следната таблица напишете 
думите и изразите от тези стихове, които описват 
духовното състояние на Алма преди и след промя-
ната в сърцето му.

Преди След
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 2. В дневника си за изучаване на Писанията, отбеле-
жете един от изразите, който сте записали в След ко-

лоната, за който се надявате, че ще ви описва през целия ви 
живот. Обяснете защо.

Прегледайте Мосия 27:24, 28 и отбележете какво 
прави Алма и какво прави Господ, което предиз-
виква промяната в сърцето на Алма.

 3. В дневника си за 
изучаване на Писа-

нията, напишете защо е 
важно да разбираме, че 
следва се стремим да усъ-
вършенстваме живота си и 
да търсим волята Господна 
за нас.

 4. Отговорете на 
един или и на двата 

от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване 
на Писанията:
а. Как може Мосия 27 да 
помогне на хората, които 
са обезкуражени и си мис-
лят, че не могат да се пока-
ят и да дойдат при Господ?
б. Как може Мосия 27 да 
помогне на хората, които 
вярват, че някой друг нико-
га няма да се покае и дой-
де при Господ?

Прочетете Мосия 27:25–26 и открийте кой трябва 
да бъде променен чрез Единението—или с други 
думи, кой трябва да бъде роден от Бог.

Тези стихове учат следния принцип: Всеки от нас 
трябва да бъде роден отново чрез Единението 
на Исус Христос. Да бъдеш роден от Бог означава, 
че Господният Дух предизвиква силна промяна в 
сърцето на човек, така че той или тя няма повече 
желанието да върши зло, а по- скоро желае да търси 
Божиите неща (вж. Мосия 5:2). Алма и синовете на 
Мосия изпитват бързо тази силна промяна в сър-
цата си, но повечето от нас биват променяни чрез 
Единението по- постепенно. Да бъдем родени от 
Бог е по- скоро процес, отколкото събитие.

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Били ли сте променени чрез Единението, когато сте се по-
кайвали и сте се опитвали да следвате Спасителя всеки ден?
 б. Кое е едно нещо, което можете да направите по- добре, за 
да дойдете при Господ и да позволите на Единението да 
предизвика промяна в живота ви?

Може да ви е от полза да 
използвате различни тех-
ники за отбелязване, за да 
различавате между теми 
и истини в Писанията. На-
пример, в Мосия 27:24, 28, 
бихте могли да подчертаете 
това, което прави Алма, за 
да предизвика промяната, и 
оградете това, което прави 
Господ. Така, ще можете 
да правите разлика между 
двете неща от пръв поглед. 
Бихте могли да означите 
някъде в полето какво пред-
ставляват тези маркировки, 
за да знаете завбъдеще как-
во означават.

Използване на 
различни техники 
за отбелязване

Мосия 27:32–37
Алма младши и синовете на Мосия пътуват из земята, 
като признават греховете си и укрепват Църквата.

Следващите стихове, които ще изучите в Мосия 27, 
илюстрират следния принцип: За да се покае, 
човек трябва да направи всичко възможно да 
поправи стореното от него или нея зло. Това 
възстановяване означава да направим всичко 
възможно да поправим последиците от лошите си 
избори и да възстановим щетите, причинени от 
действията ни. Например, ако някой е откраднал 
нещо от съсед, да възстанови означава да върне 
откраднатата вещ. Прочетете Мосия 27:32–37 и 
определете какво правят Алма и синовете на 
Мосия, за да направят компенсация за греховете си.

Напишете как някой може да направи компенсация 
за следните грехове:

• Лъгане на родител:   
 

• Разпространяване на клюки по адрес на друг 
човек:   
 

• Преписване на училищна домашна работа:   
 

Докато си мислите как можете да бъдете промене-
ни чрез Единението, имайте предвид как можете да 
се покаете и да направите компенсация за грехове-
те си.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 27 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 14: ДЕН 3

Мосия 28–29
Въведение
След обръщането си във вярата, синовете на Мосия 
изпитват силното желание да проповядват Еванге-
лието на ламанитите. Цар Мосия подкрепя реше-
нието им, но след това бива оставен без наследник 
за трона си и човек, на който да предаде летопи-
сите. Той връчва на Алма (синът на Алма) отговор-
ността за летописите. Вместо да назначи друг цар, 
той създава система от съдии като нова форма на 
управление.

Мосия 28:1–9
Синовете на Мосия желаят да проповядват на 
ламанитите
До всяко от твърденията по- долу, класирайте жела-
нията си в следните области. Използвайте скалата 
от 1 до 10 (1 означаващо „никакво желание”, а 10 
означаващо „изключително силно желание”).

- - - - - - -   Имам искрено желание да помагам на другите на намерят 
вечно щастие.

- - - - - - -  Имам желанието да правя жертви в помощта си към другите.

- - - - - - -  Имам желанието да споделям Евангелието с другите.

- - - - - - -  Ако сте млад мъж, направете оценка на желанието си да 
служите на пълновременна мисия. (Ако сте млада жена, също 
бихте могли да изберете да направите оценка на това си 
желание.)

Прегледайте Мосия 27:8–10 и установете как Алма и 
синовете на Мосия биха се класирали в по- горните 
твърдения преди обръщането си във вярата.

Сега прочетете Мосия 28:1–3 и открийте как сино-
вете на Мосия се променят в посочените по- горе 
области. Докато четете, помнете че думата погивам 
означава да бъдеш изгубен духовно.

Запишете отговорите си на следните въпроси:

С кого желаят да споделят Евангелието синовете на 
Мосия?   
 

От това, което сте изучили в Книгата на Мормон до 
сега, с какви трудности или опасности биха могли 
да се сблъскат синовете на Мосия по време на ми-
сия сред ламанитите?   
 

Прочетете Мосия 28:4 и обмислете как бихте из-
казали този стих с ваши думи. Обърнете внимание 
как обръщането във вярата на синовете на Мосия 
повлиява на желанието им да споделят Евангели-
ето. В Мосия 28:1–4 научаваме принципа: Когато 
нашето обръщане във вярата се задълбочава, 
желанието ни да споделяме Евангелието расте.

Прочетете следното изявление на 
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума 
на дванадесетте апостоли (бихте могли 
да го запишете в полето на Писанията 
си до Мосия 28:1–4): „Силата на 
нашето желание да споделяме Еванге-

лието е голям показател за степента на нашето 
лично обръщане във вярата” („Sharing the Gospel”, 
Ensign, ноем. 2001 г., стр. 7).

В първото изречение на Мосия 28:4, отбележете как 
синовете на Мосия са повлияни в желанието си да 
споделят Евангелието. Обърнете внимание, че Гос-
подният Дух изпълнява важна роля за нарастването 
на нашето желание да споделяме Евангелието.

 1. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как желанието ви да споделяте Евангелието е нарастна-
ло, когато сте усилвали свидетелството си?
 б. Кои са преживяванията във вашия живот, които ви карат 
да споделяте Евангелието с другите?
 в. Ако чувствате, че нямате силно желание да споделяте 
Евангелието в този момент, какво можете да направите, за 
да усилите това желание? (Прочетете Алма 17:2–3.)

 2. Представете си млад мъж, който е член на Църква-
та, но има малко или никакво желание да служи на 

пълновременна мисия. В дневника си за изучаване на Писа-
нията, напишете писмо до него, като му давате идеи как да 
увеличава желанието си да споделя Евангелието. Бихте мог-
ли да си спомните какво е задълбочило вашето обръщане във 
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вярата и в Евангелието на Исус Христос и да предложите по-
добни дейности или преживявания на този млад мъж. Дока-
то пишете помнете, че по- голямото обръщане във вярата ще 
води към нараснало желание да споделяте Евангелието с 
околните.

Като продължавате изучаването си на Мосия 28, 
представете си как бихте се чувствали, ако обичан 

от вас човек пожелае да 
отиде и живее сред 
склонни към насилие 
хора, мразещи хората, 
различни от тях. 
Прочетете Мосия 
28:5–9 и преценете 
защо Мосия позволява 
на синовете си да 
отидат на такава 
опасна мисия. В книга-
та на Алма ще научите, 
че „мнозина, ще 
повярват в словата им” 
(Мосия 28:7)—хилядите 
ламанити обърнати във 
вярата в резултат от 
усилията на синовете 
на Мосия.

Мосия 28:10–20
Мосия превежда плочите на Яред и дава всички пазени 
от него летописи на Алма
Останалата част от Мосия 28 включва разказ как 
цар Мосия остарява и преди да умре трябва да 
избере следващия човек, който да се грижи за 
свещените летописи. При предходните две поко-
ления, обичаят е бил царят да предава плочите на 
следващия цар. Но поради това, че синовете на цар 
Мосия са отишли на мисии, той няма син, който да 
наследи трона и в резултат на което няма на кого 
да връчи плочите, за да се грижи за тях. Плочите 
на яредитите са включени в тези летописи, като те 
биват преведени от Мосия чрез силата Божия (вж. 
Мосия 28:11–19).

Когато прилагате евангел-
ски принцип в често сре-
щани житейски ситуации, 
можете по- добре да анали-
зирате принципа и по- лесно 
да разпознавате значението 
му в живота си. Колкото 
повече усилия полагате 
искрено да отговаряте в 
примерните ситуации, тол-
кова по- ефективен ще бъде 
учебния ви процес.

Прилагане на 
евангелски принципи 
в примерни ситуации

Ако трябваше да изберете някой, който да се грижи 
за свещените летописи, какви качества бихте жела-
ли да притежава този човек?   
 

Опишете как бихте се чувствали, ако някой ви 
избереше да се грижите за плочите.   
 

Прочетете Мосия 28:20 и открийте името на чове-
ка, който Мосия избира да се грижи за плочите.

 3. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та на какво ви учи решението на цар Мосия относно 

промяната в сърцето на Алма. (За да отговорите на този въ-
прос, може да ви се наложи да прегледате предишните 
действия на Алма, записани в Мосия 27.) Също така, обясне-
те как доверието, което има Мосия в Алма, може да даде на-
дежда на онези, които се покайват.

Мосия 29
Народът на Мосия избира система от съдии като нова 
форма на управление

Както е записано в Мосия 29, цар Мосия предлага 
управлението на нефитите да не бъде извършвано 
повече от цар, а от система от съдии. Прочетете и 
сравнете Мосия 23:7–8 и Мосия 29:13, 16–18. Според 
тези писания под какви обстоятелства или условия 
монархията (ръководена от цар или царица) е 
добра форма на управление? Защо Мосия съветва 
Нефитите да не продължават своята монархия?

Прочетете Мосия 29:11, 25 и заградете следните 
отговори, които сочат това, което казва Мосия от-
носно как съдиите следва да съдят хората: (a) с голя-
ма милост, (б) според законите, (в) според Божиите 
заповеди, (г) със строгост.
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Прочетете Мосия 29:26, 30, 33–34, 37–38 и открийте 
ролята на хората в новата форма на управление, 
която предлага цар Мосия.

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та защо според вас е важно всеки гражданин на една 

страна да „носи своята част”, служейки на неговата или ней-
ната страна (Мосия 29:34).

Алма бива назначен като първи върховен съдия и 
той изпълнява ролята си в праведност (вж. Мосия 
29:41–43).

С ваши думи, напишете един принцип, който сте 
научили от Мосия 29:   
 

Един принцип, на който учи тази глава е: Всеки 
човек има задължението да зачита праведните 
закони и ръководители.

 5. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та един начин, по който можете да подкрепяте пра-

ведните закони и ръководители във вашата страна.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мосия 28–29 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Алма
Защо да изучаваме тази книга?
Изучавайки книгата на Алма, вие ще научите за Исус 
Христос и необходимостта от Неговото Единение и 
Възкресение в плана за спасение на Небесния Отец. 
Също така, ще научите как силата Божия побеждава 
свещеническите лукавства, лъжливите учения, греха, 
омразата и вероотстъпничеството и как тя помага 
на хората да почувстват голяма промяна в сърцата 
си и да бъдат родени отново. Ще бъдете поучавани, 
докато четете за мисионерските усилия на синовете 
на Мосия, както и за обръщането във вярата и 
последвалата преданост на народа на Амон, 
известни още като анти-нефити-лехити. Освен това, 
докато изучавате главите, описващи войните между 
нефитите и ламанитите, ще научавате принципи, 
които ще ви напътстват в трудните времена, в които 
живеете, и ще ви помагат да побеждавате в личните 
си битки с врага.

Кой написва тази книга?
Мормон събира и съкращава летописи от Големите 
плочи на Нефи, за да състави книгата на Алма. 
Книгата е наречена на Алма, който, бидейки синът 
на Алма, често е наричан Алма-младши. Когато 
цар Мосия въвежда управлението на съдиите сред 
нефитите, Алма-младши става първият върховен 
съдия и наследява баща си като висш свещеник в 
Църквата (вж. Мосия 29:42). В последствие той се 
отказва да бъде върховен съдия, за да се отдаде 
„изцяло на висшето свещеничество” и „да предава 
на людете словото Божие” по цялата нефитска земя 
(Алма 4:20; 5:1). Мормон използва летописите за 
служението на Алма (вж. Алма 1–44) и писанията 
на неговите синове Еламан (Алма 45–62) и Сивелон 
(Алма 63 ), за да състави книгата на Алма.

Кога и къде е написана книгата?
Първоначалните летописи, използвани като източник 
за книгата на Алма, вероятно са написани между 
91 г. пр. Хр. и 52 г. пр. Хр. Мормон съкращава тези 
летописи някъде между 45 г.сл. Хр. и 385 г. сл. Хр. 
Мормон не записва къде се намира, когато съставя 
тази книга.

РАЗДЕЛ 14: ДЕН 4

Алма 1–4
Въведение
Скоро след като Алма става върховен съдия, един 
човек на име Нехор започва да проповядва лъжливи 
учения и въвежда свещеническото лукавство сред 
нефитите. Той убива праведен човек и бива екзеку-
тиран, заради престъпленията си. Няколко години 
по-късно, Амлисий прави неуспешен опит да стане 
цар на нефитите. Когато хората гласуват за отхвър-
лянето му като цар, той събира свои последова-
тели—наречени амлисити—за да започнат война 
срещу нефитите. Нефитите побеждават, но десетки 
хиляди хора биват убити. Смирени от войната, 
много нефити си спомнят своя дълг и хиляди от тях 
се присъединяват към Църквата. Обаче, в рамките 
на една година, много от членовете на Църквата се 
възгордяват и преследват останалите. Алма решава 
да се откаже от задълженията си на върховен съдия 
и да се посвети на свидетелстване за Евангелието на 
Исус Христос.

Алма 1
Членовете на Цъквата преуспяват, въпреки 
разпространението на лъжливите лукавства и 
преследването
Понякога хората се стремят да бъдат популярни. 
Помислете за момент какви потенциални опаснос-
ти се крият в това желание. Какво става, когато за 
вас е по-важно това, което мислят приятелите ви, а 
не Бог?

Както е записано в Алма 1, един човек на име 
Нехор става много популярен сред някои от хората. 
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Прочетете Алма 1:2–6 и открийте какво учи Нехор 
и как реагират хората.

Потърсете в първите няколко реда на Алма 1:12 ду-
мата, която Алма използва, за да опише това, което 
Нехор излага пред нефитите. След което вижте бе-
лежката под линията 12a. Прочетете 2 Нефи 26:29, 
първата взаимна препратка, отбелязана в бележка-
та под линия, и открийте какво вършат и какво не 
вършат хората, които се занимават със свещеничес-
ко лукавство.

Свещеническото лукав-
ство е налице, когато 
хората проповядват 
„лъжливи учения … 
за богатства и слава” 
и „за да се обогатя-
ват и получат светска 
похвала” (Алма 1:16; 
2 Нефи 26:29). Те не 
желаят да изграждат 
Божието царство с 
проповядването си. 
По-скоро те желаят да 
извличат полза (като 
богатства, израстване в 
обществото или власт 
над останалите) и да 
бъдат възхвалявани 
от другите хора. Те 
желаят вниманието да 
е върху тях самите, а не 

върху Бог и Неговото Евангелие. Свещеническото 
лукавство е сериозен грях в Божиите очи, както 
дава да се разбере Алма, казвайки на Нехор: „и ако 
свещеническото лукавство бъде наложено сред този 
народ, то ще потвърди цялостното им унищоже-
ние” (Алма 1:12).

Когато Нехор се опитва да „отведе хората на цър-
квата”, един праведен човек, на име Гедеон, „му 
устоя(ва) със словата Божии” (Алма 1:7). В отговор 
на това, Нехор изтегля меча си и го убива. Нехор 
бива съден според престъпленията си и екзеку-
тиран. Прочетете Алма 1:16, за да откриете дали 
смъртта на Нехор слага край на свещеническото 
лукавство измежду нефитите.

Прочетете Алма 1:26–27 и открийте начините, 
по които Божиите свещеници сред нефитите се 
държат различно от Нехор и от други хора, които 
практикуват свещеническо лукавство.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запишете 
как се държат свещениците на нефитите. Как действия-

Бележките под линия в 
края на всяка страница от 
стихове включват взаим-
ни препратки към други 
стихове, които могат да ви 
дават по-голямо прозрение, 
докато изучавате. Нека 
ви стане навик да четете 
взаимните препратки към 
стиховете, които изучавате. 
Бихте могли да си отбеляз-
вате взаимните препратки в 
бележките под линия, които 
ви помагат по-добре да раз-
бирате стиховете.

Използване на 
взаимни препратки

та на свещениците на нефитите се различават от действията 
на онези, които практикуват свещеническо лукавство.

С разпространяване на свещеническото лукавство 
по цялата земя, много хора започват да преследват 
верните членове на Църквата. За да се подготвите за 
изучаването на останалата част от Алма 1, помисле-
те как вие сте виждали хора да дразнят, да се подиг-
рават и преследват спазващите Божиите заповеди.

Прочетете Алма 1:19–20 и открийте защо някои хо-
ра преследват членовете на Църквата. Алма 1:21–31 
описва как членовете на Църквата отвръщат на 
преследването. Прочетете стиховете по-долу и 
попълнете таблицата:

Алма 1:21–24 Алма 1:25, 27–31

По какъв начин някои 
от членовете на 
Църквата отвръщат на 
преследванията?   
 

Как живеят други членове 
на Църквата, независимо от 
преследванията?   
 

Какви са последствията от 
техните постъпки?   
 

Какви благословии 
получават те?   
 

Запишете един принцип, който научавате от изуча-
ването на тази таблица:   
 

Един от принципите, които бихте могли да запише-
те, е следния: Когато живеем според Евангелие-
то, можем да имаме мир в живота си, дори ако 
ни преследват.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, обясне-
те как разбирането на евангелския принцип по-горе 

може да ви помага, когато се сблъсквате с преследване или 
натиск да не спазвате заповедите. След което отговорете на 
един от следните въпроси:
 а. Кога сте спазвали заповедите, въпреки преследването или 
натиска да не го правите, и какви благословии сте получи-
ли?
 б. Как ще отвърнете на вашите противници?

Алма 2
Амлиситите и ламанитите се обединяват в битка срещу 
нефитите
Алма 2 говори за по-нататъшни изпитания на 
нефитите. Прочетете въведението към главата, 
за да откриете как един човек на име Амлисий и 
последователите му се противопоставят на нефи-
тите. Амлисий иска да стане цар на нефитите, но те 
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гласуват и го отхвърлят, като така продължават със 
системата от съдии. Последователите на Амлисий 
се събират заедно и го правят техен цар. Амлисий 
заповядва на своите последователи да отидат на 
война срещу нефитите, като скоро след това към 
тях се присъединяват и ламанитите, за да се сража-
ват срещу нефитите.

Поради верността на нефитите към Господ, Той 
им помага в битките им с амлиситите и ламани-
тите. Прочетете Алма 2:18, 28–31, 36 и отбележете 
думите укрепи и подкрепени при всяка тяхна поява. 
Открийте как Господ укрепва нефитите.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за случай, когато сте се чувствали укрепени от Гос-

под, стремейки се да вършите правилното.

Алма 3
Амлиситите се отделят от Бог
Помислете си за впечатлението, което някои хора 
се опитват да създадат за себе си чрез изборите им 
на облекло, прическа, обици и други накити, тату-
ировки и пиърсинг.

Прочетете Алма 3:4 и открийте как Амлиситите 
променят външния си вид.

От кого искат да се „различават” амлиситите?   
 

На кого искат да приличат повече?   
 

Промяната във външния вид на амлиситите е израз 
на техния бунт. Според записаното в Алма 3, Мор-
мон ни напомня за проклятието и белега, които 

спохождат ламанитите стотици години по-рано 
поради техния бунт срещу Бог (вж. Алма 3:6–10; вж. 
също 2 Нефи 5:20–24). Амлиситите по свое собстве-
но желание белязват челата си, но тези белези слу-
жат за цел, подобна на белега, който Господ поставя 
на ламанитите.

Отбележете израза в Алма 3:18, който описва 
отношението на амлиситите към Бог. Също така, 
отбележете в Алма 3:19 какво си навличат сами 
амлиситите поради своя бунт.

Какво научавате от Алма 3:18–19 относно прокъл-
натите от Господ хора? (Онези, които открито се 
бунтуват срещу Бог, си навличат това проклятие.) 
Важно е да се разбере, че проклятието е състояние 
на това да си „отхвърле(н) от присъствието Господ-
не” (2 Нефи 5:20). Чрез действията си амлиситите 
се отделят от Бог.

От техния пример научаваме, че ние по соб-
ствен избор се отделяме от Бог. Хората, които „се 
разбунтува(т) открито против Бог” (Алма 3:18), 
се отделят от Него или с други думи, си навличат 
проклятие.

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Противоположно на амли-

ситите, какво можете да правите в живота си, за да не се от-
деляте от Бог?

Алма 3:20–25 говори за това как нефитите побеж-
дават ламанитите в друга битка, но мнозина биват 
убити и от двете страни. Прочетете Алма 3:26–27, 
като се опитате да откриете основния урок, на кой-
то иска да ни научи Мормон от разказа за амлиси-
тите и за битките между нефитите и ламанитите.

Довършете следния принцип според прочетеното в 
Алма 3:26–27: Ние получаваме щастие или окая-
ност в зависимост от   
 

Помислете си за момент кого избирате да следвате 
в живота си. Помислете върху следните въпроси: 
Какъв вид награди или отплата предлага Сатана на 
онези, които го следват? (Обикновено, те са мно-
го съблазнителни в началото, но в крайна сметка 
водят до нещастие и пристрастеност.) За разлика 
от това, каква отплата сте получавали от Господ, 
избирайки да Го следвате?

 5. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за случаи, когато сте следвали Господ и това ви е 

донесло щастие.
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Алма 4
След период на напредък в Църквата, членовете се 
възгордяват и Алма се оттегля като върховен съдия, за 
да ги призовава към покаяние
След войната между ламанитите и амлиситите, 
у нефитите „се събу(жда) спомена за дълга им” и 
те „започ(ват) по-пълно да установяват църквата” 
(Алма 4:3–4). В резултат на това, около 3500 човека 
се присъединяват към Църквата (вж. Алма 4:5). За 
съжаление, в краткия период от една година, много 
от хората в Църквата се възгордяват. Прочетете 
Алма 4:8–12 и открийте нечестивите деяния, които 
се извършват поради гордостта на членовете на 
Църквата. Един принцип, който можем да научим 
от този пасаж стихове, е следния: Ако даваме 
неправеден пример, нашите действия могат да 
попречат на другите да приемат Евангелието. 
(Вж. Алма 4:10.)

 6. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те един пример за нечестиво действие или отношение, 

проявени от нефитите в Алма 4:8–12. Обяснете защо е важно 
като членове на Църквата днес да избягваме това конкретно 
действие или отношение.

В резултат на нечестието в Църквата, Алма изби-
ра друг човек, който да го замести като върховен 
съдия, така че Алма да може да посвети всичкото си 
време на призованието си като висш свещеник на 
Църквата и да помага на членовете да преодолеят 
гордостта си и греховете си като „им изложи ясно 
свидетелство” (Алма 4:19). Прочетете Алма 4:19 и 
подчертайте това, което той желае да направи, за да 
помогне на своя народ.

Алма 4:19 илюстрира следните принципи: Изпъл-
нението на нашите духовни задължения може 
да изисква саможертва. Господните служите-
ли споделят свидетелство и призовават греш-
ниците към покаяние. Споделянето на ясно 
свидетелство помага на околните да се при-
ближат до Бог.

Бихте ли могли да си представите как човек се 
отказва от влиятелна политическа длъжност, като 
например държавен глава, за да служи на мисия? 
Алма прави точно това!

 7. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та какво според вас изразът „да им изложи ясно сви-

детелство” (Алма 4:19) показва за начина, по който ще 
проповядва Алма. Също така, запишете как ви е било повли-
яно да се промените или подобрите, когато сте чули свиде-
телството на друг човек за Евангелието.

 8. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 1–4 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 15: ДЕН 1

Алма 5:1–36
Въведение
Когато Църквата бива застрашена от нечестие и 
раздори (вж. Алма 4:9–11), Алма си дава сметка, 
че истинската реформа в нея може да се извърши 
само чрез голяма промяна в сърцата на членовете 
на Църквата. Като висш свещеник на Църквата, 
Алма започва мисията си да върне обратно хората 
от Зарахемла, като им свидетелства за Исус Христос 
и ги призовава да се покайват. Той ги насърчава 
да се подготвят за Господния съд, като повярват в 
словото Божие и преценят духовното състояние на 
сърцата си. Докато изучавате първата половина на 
Алма 5, помислете как можете да прилагате нау-
ченото, така че да изпитате и да продължавате да 
изпитвате голямата промяна в сърцето, за която се 
говори в тази глава.

Алма 5:1–13
Алма разказва за 
обръщането във вярата на 
баща си и хората, които го 
последвали
Колко сте се променили 
откакто бяхте на 8 годи-
ни? Колко сте се проме-
нили откакто бяхте на 12 
години? Помислете си 
за различните начини, 
по които се променят 
хората, като външен вид, 
поведение или отно-
шение. Помислете си 
какво може да води или 
поражда някои от тези 
промени у хората. След 
което, прочетете Алма 
5:12 и открийте какво се 
променя у Алма-старши. 
Докато изучавате Алма 

Президент Марион Г. Ромни 
от Първото Президентство 
учи: „Да се учим на Еванге-
лието само от записаното 
… не е достатъчно. Трябва 
и да живеем според него. 
… Човек не може да научи 
Евангелието в пълнота без 
да го живее” (“Records of 
Great Worth”, Ensign, септ. 
1980 г., стр. 4). На няколко 
места в този урок ще бъдете 
насърчавани да прилагате 
наученото. Приложението 
на това, което научавате, 
трябва да е важна част 
от вашето изучаване на 
Евангелието.

Прилагане на 
наученото
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5:1–13, помислете си как сърцето на човек може да 
се променя.

Старейшина Джералд Н. Лънд, който по-късно 
служи като член на Седемдесетте, учи, че кога-
то думата сърце бива използвана в Писанията, тя 
често означава „истинският, вътрешен човек” 
(“Understanding Scriptural Symbols”, Ensign, окт. 
1986 г., стр. 25). Помислете си за момент как „го-
лямата промяна в сърцето” е различна от другите 
начини, по които хората биха могли да се проме-
нят—включително и начините, върху които раз-
мишлявахте в началото на този урок.

Спомнете си, че хората на цар Вениамин изпитаха 
„голяма промяна” в сърцата си, която ги предраз-
положи „да няма(т) повече склонност да вършат 
зло, а да върш(ат) добро непрестанно” (Мосия 5:2). 
Бихте могли да запишете разяснението от ста-
рейшина Лънд, както и Мосия 5:2 препратка към 
Писанията в полето до Алма 5:11–13.

Старейшина Д. Тод Кристоферсън от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
обяснява: „Някои може да се питат: 
„Защо тази голяма промяна с мен не се 
осъществява по-бързо?” Вие трябва да 
помните, че забележителните примери 

с людете на цар Вениамин, Алма и някои други 
хора в Писанията са точно такива—забележителни, 
а не типични. За повечето от нас тези промени са 
постепенни и се осъществяват с течение на време-
то. За разлика от нашето физическо раждане, да 
бъдем родени отново е по-скоро процес, отколкото 
събитие. И основната цел на земното съществуване 
е да участваме в този процес” („Родени отново”, 
Лиахона май 2008 г., стр. 78).

Прочетете Алма 5:3–7 и открийте какво казва Алма 
на хората в Зарахемла, което им помага да подгот-
вят сърцата си за промяна.

Запишете отговора на следния въпрос в този наръч-
ник: Алма разказва на людете в Зарахемла за обръ-
щането във вярата на своя баща и на други, както и 
за спасяването им от пленничество. Как според вас 
знанието за тези преживявания помага на хората да 
се подготвят да почувстват промяна в сърцето си?   
  
 

Прочетете Алма 5:10 и закръглете въпросителните 
знаци в края на трите въпроса, които Алма зада-
ва на хората. След което, изучете Алма 5:11–13, 
където Алма започва да отговаря на тези въпроси, в 
подкрепа на следното твърдение: Когато вярваме 
в словото Божие и упражняваме вяра в Исус 

Христос, ние можем да усетим голяма промяна 
в сърцето.

Вяра в словото Божие води до голяма промяна в 
сърцето, защото словото Божие ни учи за Спасите-
ля. Народът на Алма вярва в словото Божие, достиг-
нало до тях чрез светите пророци. Те научават за 
изкупващата сила на Единението на Исус Христос 
и сърцата им се променят, докато развиват вяра в 
Спасителя.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, обясне-
те със свои думи как вярата в Единението на Исус 

Христос води до голяма промяна в сърцето.
 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как сърцето ви се е променило. Ако сте забелязали 

промяна в сърцето си, докато сте изучавали Книгата на Мор-
мон тази година в Семинара, бихте могли да опишете пре-
живяването си като част от вашия отговор.

Алма 5:14–36
Алма учи, че за да влезем в царството небесно, се 
изисква голяма промяна в сърцето
След като Алма учи, че за да започнем процеса на 
извършване на промяна в сърцето си, то ние се 
нуждаем от вяра в Божието слово, той моли хората 
да вземат под внимание множество въпроси. Тези 
въпроси могат да ни помагат да правим оценка на 
състоянието на нашите духовни сърца—желанията 
и чувствата на вътрешния човек.

Прочетете Алма 5:14 и отбележете трите въпроса, 
които Алма иска хората да обмислят. Тези три въ-
проса описват промяната, която изпитваме, когато 
упражняваме вяра в изкуплението, извършено от 
Исус Христос. Спомнете си от предишните уроци 
(вж. Мосия 5 и Мосия 27), че да си „роден отново” 
се отнася за промяната, която изпитва човек, когато 
той или тя приема Исус Христос и започва един нов 
живот, не само като Негов ученик, но също и като 
Негов духовен син или дъщеря (вж. Мосия 27:25).

 3. В дневника си за изучаване на Писанията запише-
те как промяната в сърцето може да проличи на лице-

то на даден човек. Лицето отразява отношението, 
настроението и духовното състояние на човека. Опишете чо-
век, когото познавате, който е получил образа на Спасителя 
на своето лице.

В медицинската практика, кардиограмата пред-
ставлява диаграма, която се използва от лекарите, 
за да направят преценка за състоянието на нашите 
физически сърца. Тя помага за установяването на 
състояния, които изискват лечение. Изучете стихове-
те от Алма 5, които са изброени в края на духовната 
кардиограма по-долу. Докато изучавате всеки стих, 
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отбележете кутийката в диаграмата, която най-добре 
описва как бихте отговорили на въпроса или въпро-
сите във всеки от стиховете. (Ако желаете да запазите 
отговорите си в тайна, бихте могли да направите 
копие на тази диаграма на отделен лист хартия или в 
личния си дневник и да им отговорите там.)

Алма 5 Духовна кардиограма

Винаги

Почти винаги

Обикновено

Понякога

Рядко, почти 
никога

Стихове от 
Алма 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Когато попълните духовната си кардиограма, 
прочетете Алма 5:21–25. Открийте какво учи Алма 
относно следната истина: Когато изпитваме про-
мяна в сърцето си, ние се подготвяме да полу-
чим място в небесното царство (селестиалното 
царство).

 4. Направете следното в дневника си за изучаване на 
Писанията:

 а. Съставете списък на думите и изразите, които използва 
Алма в Алма 5:21−25, за да опише състоянието, в което бих-
те искали да се намирате сега.
 б. Обяснете как промяната в сърцето ни помага да се под-
готвим да получим място в небесното царство.

Прочетете Алма 5:33–36 и обмислете как се чувст-
вате относно посланието на Алма. Търсете думи и 
изрази, които ви помагат да отговорите на следни-
те въпроси:

• Какво ме кани Господ да направя?
• Какви са наградите ако приема поканата Му?
• Какво научавам от тези стихове за Спасителя?

Прочетете следното изказване на президент Езра 
Тафт Бенсън, което показва как искат да живеят 
хората, изпитали промяна в сърцето си:

„Когато избирате да следвате Христос, 
вие избирате да се промените. …

Господ действа отвътре навън. Светът 
действа отвън навътре. Светът извежда 
хората от беднотията. Христос извежда 
беднотията от хората и тогава те сами 

се избавят от нея. Светът извайва хората, като им 
променя средата. Христос променя хората, които 
в последствие променят средата си. Светът само 
оформя човешкото поведение, а Христос може да го 
промени изцяло. …

Хората, които се променят за Христос, ще бъдат во-
дени от Христос. Подобно на Павел, те ще попитат: 
„Господи, какво желаеш да направя?” (Деянията 
9:6.) …

Тяхната воля е погълната от Неговата воля. (Вж. 
Иоана 5:30.)

Те винаги вършат богоугодни неща. (Вж. Иоана 8:29.)

Те не само биха пожертвали живота си за Господ, но 
по-важното е, че те искат да живеят за Него.

Влезте в домовете им и ще видите, че картините 
на стените им, книгите по рафтовете им, музиката, 
която се носи, техните думи и действия показват, че 
те са християни.

Те са свидетели Божий по всяко време, за всяко 
нещо и на всяко място. (Вж. Мосия 18:9.)

Те мислят за Христос и поглеждат към Него във 
всяка мисъл. (Вж. У. и З. 6:36.)

Те пазят Христос в сърцата си, понеже любовта им е 
в Него завинаги. (Вж. Алма 37:36.)

Те вземат от причастието почти всяка седмица и 
отново свидетелстват на Техния Небесен Отец, че 
желаят да вземат върху си името на Неговия Син, 
винаги да си спомнят за Него и да спазват Него-
вите заповеди. (Вж. Мороний 4:3.)” („Born of God”, 
Ensign, ноем. 1985 г., стр. 5–7).

В заключение на този урок, подчертайте една идея 
от изказването на президент Бенсън, която ви 
помага да си мислите за това как искате да живеете 
като човек, изпитващ промяна в сърцето си. Поста-
вете си цел, която да ви помага да прилагате това, 
което сте почувствали, изучавайки ученията на Ал-
ма относно изпитване на промяна в сърцето (бихте 
могли да си я запишете в личния си дневник или на 
отделен лист хартия). Като непрестанно се опитва-
те да се „раждате от Бог” и да изпитвате промяна 
в сърцето си, вие ще се подготвите да влезете в 
Божието царство.
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 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 5:1–36 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 15: ДЕН 2

Алма 5:37–62
Въведение
Алма продължава да проповядва в Зарахемла и 
предупреждава хората, че решението да приемат 
или отхвърлят думите му, ще доведе до определе-
ни благословии или последствия. Той ги насърчава 
да отвръщат на гласа на Добрия Пастир, Господ 
Исус Христос, Който ги зове и желае да ги върне в 
стадото Си. Докато изучавате този урок, помислете 
как следването на гласа на Добрия Пастир ще ви 
помага да избягвате нечистите светски неща и да се 
завърнете при Бог.

Алма 5:37–42, 53–62
Алма приканва всички да следват Добрия Пастир, 
Който е Спасителят
В Писанията, за Исус Христос понякога се говори 
като за „добрият пастир” (вж. Иоана 10:11–15). 
Защо според вас пастир е добър символ за Спаси-
теля? Президент Езра Тафт Бенсън прави следното 
описание на древните пастири:

„По времето на Исус палестинските пастири 
били известни с това, че защитавали овцете си. За 
разлика от днешните пастири, тогавашните овча-
ри вървели пред стадото. Те го водели. Пастирите 
познавали всяка овца и обикновено давали име на 
всяка. Овцете познавали гласа им и им се доверя-
вали и не следвали непознат човек. И така, когато 
ги повиквали, овцете идвали при тях. (Вж. Иоана 
10:14, 16.)

Вечер, овчарите довеждали овцете си до загражде-
ние, наречено кошара. Кошарата била обградена с 
високи стени, а в горната им част били поставяни 
тръни, които да пречат на хищници и крадци да ги 
прескачат.

Понякога, обаче, някое диво животно, принуде-
но от глад, прескача стените и отива при овцете, 
плашейки ги. Подобна ситуация различава истин-
ският пастир—човек, който обича стадото си—от 
наемника—някой, който работи само за пари и по 
задължение.

Истинският пастир е готов да даде живота си за 
овцете. Той отива измежду тях и се бори за тях-
ното благополучие. Наемникът, от друга страна, 
се грижи повече за собствената си безопасност, 
отколкото за тази на овцете и обикновено бяга от 
опасността.

Исус използвал този широко известен пример, за 
да обясни, че Той е Добрият Пастир, Истинският 
Пастир. Поради любовта Си към Своите братя 
и сестри, Той с готовност и доброволно отдава 
живота Си за тях. (Вж. Иоана 10:17–18.)” (“A Call to 
the Priesthood: „Feed My Sheep”, Ensign, май 1983 
г., стр. 43).

Запишете кратки отговори на следните въпроси в 
наръчника:

• Какво може да се случи с овцете, ако не се вслуш-
ват в гласа на пастира?   
 

• Как ние сме подобни на овце, а Спасителят на 
наш пастир?   
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• Какво означава да бъдем доведени в Неговото 
стадо? (Вж. Алма 5:60).   
 

В Алма 5:37, Алма описва народа на Зарахемла като 
овце, които са се „отклонили”. Прочетете Алма 
5:37–42 и открийте какво учи Алма относно това да 
се вслушваме в гласа на Спасителя.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Изучете Алма 5:37–38 и обяснете със свои думи това, на 
което учи Алма за усилията на Спасителя да ни призовава 
да Го следваме.
 б. В Алма 5:41 какво учи Алма за това как можем да знаем 
дали се вслушваме в гласа на Добрия Пастир? Кои са някои 
„добри дела”, които ни показват, че младеж светия от по-
следните дни следва Добрия Пастир?

Разпознаването и следването на гласа на Спасителя 
не винаги е лесно. Размишлявайте върху следния 
цитат от старейшина Далин Х. Оукс от Кворума 
на дванадесетте апостоли: „Насред хора от гласове, 
които чуваме в смъртността, трябва да различаваме 
гласа на Добрия Пастир, Който ни зове да Го след-
ваме към нашия небесен дом” („Alternate Voices”, 
Ensign, май 1989 г., стр. 27).

Прочетете Алма 5:53–56 и отбележете отношения-
та или действията, които възпрепятстват хората да 
се вслушат в гласа на Спасителя.

Помислете си за други отношения или действия 
в света днес, които възпрепятстват хората да се 
вслушват в гласа на Спасителя. Обяснете накрат-
ко защо според вас тези отношения или действия 
правят трудно за съответния човек да чува гласа на 
Спасителя:   
 

В Алма 5:57 отбележете израза „всички вие, които 
желаете да следвате гласа на добрия пастир”. След 
което отбележете другите три израза в стих 57, 
които ви показват какво можете да правите, за да 
следвате гласа на Спасителя.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те пример за всяко от следните три твърдения, показ-

ващи какво може да прави един младеж, светия от 
последните дни, в училище или в обществото, за да: (a) да на-
пусне нечестивите, (б) да се отдели и (в) да не докосва нечис-
тите неща. След това помислете за две праведни дейности 
или навици, които ще ви помогнат по-добре да се вслушвате 
в гласа на Добрия Пастир. Ако една от тези дейности или на-
вици са ви били от помощ да чуете гласа на Спасителя, бихте 
могли да напишете за това в дневника си за изучаване на 

Писанията, за да го споделите с учителя си или класа по-къс-
но.

Както е записано в Алма 5:58–60, Алма учи на след-
ната истина: Ако следваме гласа на Господ (Доб-
рия Пастир), ние ще бъдем събрани в Неговото 
царство. Отбележете обещанията или благосло-
виите в Алма 5:58–60, с които ще се сдобият онези, 
които получат наследство от дясната страна на Бог.

 3. Обмислете какво означава за вас всяко едно от те-
зи обещания или благословии. След което в дневника 

си за изучаване на Писанията запишете защо според вас тези 
благословии си струват да напуснете нечестивите неща.

Когато следвате гласа на Спасителя, ще получавате 
благословии, като в последствие ще получите и бла-
гословията на възвисяването.

Алма 5:43–52
Алма разказва как е получил свидетелство и учи 
относно покаянието
Помислете си за нещо, което сте научили чрез 
всяко от вашите пет сетива: да виждате, чувате, до-
косвате, помирисвате и вкусвате. Има ли начин да 
познавате нещо без да сте използвали едно от петте 
си сетива? Прочетете Алма 5:45–48 и открийте 
какво казва, че знае Алма и как го е разбрал.

Отбележете в Алма 5:48 това, което Алма учи от-
носно Исус Христос. Посланието на Алма 5:45–48 
може да бъде обобщено по следния начин: Ние 
можем да знаем за себе си посредством Светия 
Дух, че Исус Христос е Изкупителят на чове-
чеството.

Всеки човек се сблъсква с предизвикателства от-
носно вярата и свидетелството си. Когато имате 
свое собствено свидетелство относно истинността 
на Евангелието чрез силата на Светия Дух, това ще 
ви усилва през тези изпълнени с предизвикателства 
моменти. Когато, подобно на Алма, си спомня-
те вашето лично свидетелство за Светия Дух, ще 
имате силата да устоявате на предизвикателствата. 
От примера на Алма можем също да научим, че 
постът и молитвата могат да ни помагат да чувства-
ме повторното потвърждение на истини от страна 
на Духа, както и да подкрепят свидетелствата ни, 
когато се нуждаем от това.

Размишлявайте върху собственото си 
свидетелство, докато четете следния 
цитат от старейшина M. Ръсел Балард 
от Кворума на дванадесетте апостоли, 
който ни насърчава да се сдобием със 
собствено свидетелство за Исус 
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признания бихме направили? Какво бихме спряли 
да вършим? Какви недоразумения бихме изглади-
ли? На кого бихме простили? Какво свидетелство 
бихме дали?

Ако в такъв случай бихме направили тези неща, 
защо да не ги направим сега? Защо не потърсим 
мир, докато все още можем да го намерим?” („Под-
готовка за Второто пришествие”, Лиахона, май 2004 
г., стр. 9).

 5. Помислете върху един от въпросите на старейши-
на Оукс. В дневника си за изучаване на Писанията, на-

пишете защо според вас е важно да живеем всеки ден в 
подготовка да срещнем Господ.

Обмислете с молитва какво бихте могли да напра-
вите въз основа на наученото днес, така че да се 
подготвите да срещнете Спасителя и да влезете в 
Неговото царство.

 6. Във вашия дневник за изучаване на Писанията със 
задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 5:37–62 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 15: ДЕН 3

Алма 6–7
Въведение
След като учи хората в Зарахемла и слага в ред 
Църквата, Алма отива в град Гедеон. Там той вижда, 
че членовете на Църквата са по-верни от тези в За-
рахемла. Поради това, той насърчава хората винаги 
да се осланят на Господ и да се стремят да прилагат 
Неговото Единение в живота си. Свидетелството на 
Алма за Исус Христос може да ви помогне да разбе-
рете в дълбочина Единението на Исус Христос и да 
ви научи как да получавате ежедневно благослови-
ите на Неговото Единение, когато продължавате по 
пътеката към Божието царство.

Алма 6
Алма усилва Църквата в Зарахемла и отива да 
проповядва в Гедеон
Довършете следното изречение: Аз ходя на църква, 
защото   
 .

Христос: „Самостоятелното, личното свидетелство 
относно евангелски истини, особено относно 
божествения живот и мисия на Господ Исус Хрис-
тос, е изключително важно за нашия вечен живот. 
„А това е вечен живот”, казва Спасителят, „да 
познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, 
когото си изпратил” (Иоана 17:3). С други думи, 
вечният живот се основава на нашето собствено, 
лично знание за Небесния ни Отец и Неговия Свят 
Син. Не е достатъчно само да знаем за Тях. Трябва 
да се сдобиваме с лични духовни преживявания, 
които да ни служат като котва” („Feasting at the 
Lord’s Table”, Ensign, май 1996 г., стр. 80).

 4. Изпълнете една или повече от следните дейности 
в дневника си за изучаване на Писанията:

 а. Напишете за момент, когато сте чули някой да споделя 
силно свидетелство, чрез силата на Светия Дух, за това че 
Исус Христос е Изкупителят на човечеството. Напишете как 
сте се чувствали, слушайки това свидетелство.
 б. Прочетете Алма 5:46 и след това напишете със свои думи 
как Алма получава свидетелството си за Исус Христос. По-
мислете си как можете да следвате примера на Алма, който 
да ви помага да усилвате свидетелството си за Спасителя и 
запишете мислите си.
 в. Напишете за момент, когато сте усещали Светият Дух да 
ви свидетелства, че Исус Христос е Изкупителят на света. За-
пишете конкретна цел, която ще ви помага да се сдобиете и 
усилвате свидетелството си за Спасителя, като например да 
постите или да се молите по-искрено или като изучавате Пи-
санията по-усилено. Полагайте усилия да постигнете тази 
цел, дори и да ви отнеме „много дни” (Алма 5:46). (Извър-
шването на тази дейност може да ви е от помощ при изпъл-
нение на изискване от програмите „Личен напредък” или 
„Дълг към Бог”.)

Прочетете Алма 5:49–52 и открийте какво учи Ал-
ма относно покаянието. На предоставените линии, 
обяснете защо според вас всички хора трябва да се 
покаят, за да живеят за вечността с Небесния Отец 
и Исус Христос:   
  
 

Старейшина Далин Х. Оукс ни кани да разгледа-
ме няколко въпроса, които могат да ни помагат 
да прилагаме на практика това, което учи Алма 
относно покаянието и подготовката ни да влезем в 
Божието царство:

„Ами, ако денят на Неговото пришест-
вие бе утре? Ако знаехме, че ще се 
срещнем с Господ утре—след прежде-
временната ни смърт или в резултат на 
Неговото неочаквано пришествие—
какво бихме сторили днес? Какви 
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Докато изучавате Алма 6, помислете си как разби-
рането на целите на църковните събрания може да 
направи събранията по-съдържателни за вас.

Преди да напусне Зарахемла, Алма усилва Църквата 
там. Прочетете Алма 6:1–4 и открийте два или три 
израза, описващи отговорностите на свещеничес-
ките ръководители в Църквата.

Следва важен принцип, който научаваме от прежи-
вяването на Алма: В наши дни, както и по времето 
на Книгата на Мормон, Църквата бива установе-
на за благосъстоянието на всички хора. Проче-
тете Алма 6:5–6 и отбележете следните два израза: 
„за да чуят словото Божие” и „да се събират заедно 
често и да се обединяват в пост и усърдна молитва 
за благосъстоянието на душите на онези, които не 
познаваха Бога”. Тези изрази определят начините, 
по които Църквата предоставя възможности за 
всички хора да израстват и помагат на околните. 
Помислете си как членовете на Църквата в Зара-
хемла най-вероятно биха довършили изречението, 
което довършихте вие по-горе.

 1. Запишете някои идеи в дневника си за изучаване 
на Писанията относно това как ходенето на църква за-

ради причините, изредени в Алма 6:5–6, би могло да прида-
де нов смисъл на това преживяване.

Благословиите от членството в Църквата са предна-
значени за всички Божии чеда. Старейшина Джеф-
ри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли 
учи:

„Всеки се моли за мисионерите. Нека 
винаги да е така! В същия този дух, ние 
трябва да се молим и за тези, които се 
срещат (или имат нужда да се срещат) с 
мисионерите. На членовете в Зарахем-
ла е заповядано да „се обединяват в 

пост и усърдна молитва” (Алма 6:6) за онези, които 
все още не са се присъединили към Църквата 
Божия. Ние можем да правим същото.

И ние можем да се молим всеки ден за наши лични 
мисионерски преживявания. Молете се под влияние 
на божествената промисъл на подобни неща жела-
ното мисионерско преживяване вече да се оформя в 
сърцето на някой, който желае и търси това, което 
вие имате. Все още има мнозина на земята … които 
не разполагат с истината, понеже не знаят къде да 
я намерят (У. и З. 123:12). Молете се те да намерят 
вас! И тогава бъдете бдителни, защото има множес-
тво хора в света, които изпитват глад в живота си, 
не глад за хляб, нито жажда за вода, ами за това да 
чуят Господното слово (вж. Амос 8:11)” („Witnesses 
unto Me”, Ensign, май 2001 г., стр. 15).

За да следвате съвета на старейшина Холанд, бихте 
могли да се молите на Небесния Отец да ви помага 
да разпознавате и действате при мисионерските 
възможности, които са подготвени за вас. Търсе-
те възможности да каните другите да споделят 
благословиите, на които се радвате като член на 
 Църквата.

Алма 7:1–13
Алма учи хората от Гедеон относно Единението на Исус 
Христос
Представете си, че разговаряте относно покаянието 
с приятели, които са активни членове на Църквата. 
Приятелите ви смятат, че не са извършили никакви 
сериозни грехове и се чудят как биха могли наис-
тина да изпитат силата на Единението. Помислете 
си какво бихте споделили с тях. Помнете тези идеи, 
докато изучавате Алма 7:1–13.

След като напуска Зарахемла, Алма говори с хората 
от град Гедеон. Прочетете Алма 7:3–6, за да видите 
какво духовно състояние се надява да открие Алма 
измежду народа на Гедеон. След това прочетете Ал-
ма 7:17–19, за да откриете дали надеждите на Алма 
биват потвърдени. На следните редове, опишете 
духовното състояние на народа на Гедеон:   
 

Прочетете Алма 7:7–10 и открийте събитието, за 
което е най-важно хората да знаят, за да се подгот-
вят за него, както и какво трябва да направят, за да 
стане това.

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо според вас Алма 

казва на хората, вече имащи силна вяра (вж. Алма 7:17), че 
трябва да се покаят, за да се подготвят за идването на Спаси-
теля? (Вж. Римляните 3:23.)

Алма учи народа на Гедеон следния важен прин-
цип: Исус Христос е страдал, за да ни спаси от 
греха и смъртта и да ни помогне с предизви-
кателствата на смъртността. Прочетете Алма 
7:11–13 и отбележете в Писанията си условията, 
които Спасителят желае да „вземе върху” Си за 
наша полза.

Може да ви е от полза да знаете, че немощите са 
слабости, недъзи или болести—думата обхваща 
най-различни видове проблеми. Думата подпомага 
означава да оказване на помощ при нужда или беда. 
Латинският корен на думата означава да се при-
течеш на помощ на някой, което изразява силното 
желание на Бог да ни помага.
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Евангелието на Исус Христос. Доверете се на не-
бесните обещания. В този смисъл свидетелството на 
Алма е и мое свидетелство: „Знам”, казва той, „че 
всеки, който се уповава на Бога, ще бъде подкрепен 
в изпитанията си, и в грижите си и в страданията 
си” (Алма 36:3).

Това упование в милостивата Божия природа е в са-
мия център на Евангелието, проповядвано от Хрис-
тос. Свидетелствам, че Единението на Спасителя 
снема от нас не само тегобите на нашите грехове, 
но и на нашите разочарования и печал, на нашите 
сърдечни болки и отчаяния (вж. Алма 7:11–12). От 
началото, доверието за такава помощ трябва да ни 
дава както повод, така и начин да се усъвършен-
стваме, едно поощрение да изоставим своето бреме 
и да вземем своето спасение”. („Счупени неща за 
поправяне”, Лиахона май 2006 г., стр. 70–71).

 4. В дневника си за изучаване на Писанията опишете 
чувствата си към Исус Христос и това, което Той е на-

правил за вас чрез Единението. След което, отговорете на ед-
на или и на двете поредици от въпроси:
 а. Кога ви е помогнало Единението по един от начините, 
описани от Алма в Алма 7:11–13? По какъв начин ви е по-
могнало то в този момент?
 б. Как Единението на Спасителя може да ви помага с пред-
извикателство, с което се сблъсквате в момента? Какво ще 
направите, за да се осланяте на Единението, когато се изпра-
вяте пред това предизвикателство?

Овладяване на Писанията— 
Алма 7:11–13
Алма 7:11–13 е дълъг откъс за овладяване на Писа-
нията, но тези стихове съдържат думи, които могат 
да ви помогнат да си спомняте степента и силата 
на Единението в живота ви. За да си помогнете в 
запомнянето на тези думи, препишете Алма 7:11–13 
на отделен лист хартия, като изпускате думите, 
намиращи се в таблицата по-рано в този урок. Че-
тете писмената версия на този стих, докато успеете 
без да гледате от вашите Писания да се досещате 
за липсващите думи. Бихте могли да преговаряте 
тези стихове през следващите няколко дни, което 
ще ви помага да си спомняте какво може да напра-
ви Спасителят за вас и другите хора през целия ви 
живот. Проверете овладяването си на Писанията 
на Алма 7:11–13, като рецитирате тези стихове на 
глас на себе си, на близък или приятел или като 
записвате тези стихове в дневника си за изучаване 
на  Писанията.

До Алма 7:11–13 в Писанията си или в дневника си 
за изучаване на Писанията, бихте могли да напи-
шете следното изказване на старейшина Брус С. 
Хейфън, който служи като член на Седемдесетте: 
„Единението не е само за грешници” („Beauty for 
Ashes: The Atonement of Jesus Christ”, Ensign, април 
1990 г., стр. 7). (Алма 7:11–13 са стихове за овла-
дяване от Писанията. Ако желаете можете да си 
ги отбележите по отличаващ се начин, така че да 
можете да ги намирате в бъдеще.)

 3. Следната таблица съдържа думи от Алма 7:11–13, 
които описват състоянията, които Спасителят е взел 

върху Си. Начертайте таблицата в дневника си за изучаване 
на Писанията, след което изберете някои от тези думи и на-
пишете примери как вие или хора, които познавате, сте из-
питвали тези състояния. Помислете си какво означава Исус 
Христос да вземе върху Си тези неща.

Болки

Оскърбления

Изкушения

Болести

Смърт

Немощи

Грехове

Старейшина Джефри Р. Холанд споделя следното 
свидетелство как Единението може да снеме наше-
то бреме:

„Борите ли се с демона на пристрастяването—тю-
тюн, наркотици, хазарт или пагубната чума на 
съвремието—порнографията? Бракът ви в затруд-
нение ли е или детето ви в опасност ли е? Обърка-
ни ли сте за половата си идентичност или търсите 
самоуважение? Дали вие—или обичан от вас чо-
век—се бори с болест, депресия или смърт? Какви-
то и други стъпки да се наложи да предприемете, за 
да разрешите тези проблеми, първо се обърнете към 
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Алма 7:14–27
Алма насърчава хората да продължават по пътеката 
към царството Божие
Прочетете Алма 7:19, за да си припомните как Алма 
описва духовното състояние на народа на Гедеон. 
Алма учи на следния важен принцип: Като живе-
ем според евангелските принципи, ние следва-
ме пътеката към Божието царство. (Царството 
Божие е селестиалното царство.) Изучете Алма 
7:14–16 и подчертайте думите и изразите, които 
показват какво трябва да правим, за да следваме 
пътеката, която ще ни води към Божието царство. 
След това, изучете Алма 7:22–25 и подчертайте ду-
мите и изразите показващи какви трябва да бъдем, 
за да следваме тази пътека.

 5. Нарисувайте пътека в дневника си за изучаване 
на Писанията, започвайки от долния ляв ъгъл на 

страницата до горния й десен ъгъл. Напишете Смъртност в 
началото на пътеката и напишете Царството Божие в края на 
пътеката. На самата пътека, напишете какво трябва да пра-
вите и какви трябва да бъдете - неща, които ще ви водят към 
Божието царство.

 6. Изберете си едно действие от пътеката и напишете 
по какъв начин сте виждали някой да прави това. 

След което, си изберете едно качество от пътеката и 

напишете как сте виждали някой да бъде такъв. Поставете си 
цел, която ще ви помогне да напредвате в тези две области, 
така че един ден да влезете в Божието царство.
Прочетете Алма 7:27 и открийте благословиите, 
които ще получат хората, ако продължават с вяра 
и добри дела. Помнете, че когато следвате с вяра 
пътеката, водеща към царството Божие, вие също 
можете да получавате тези благословии.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 6–7 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 15: ДЕН 4

Алма 8–10
Въведение
След като Алма проповядва в Зарахемла, Гедеон и 
Мелек, мнозина приемат неговото послание. Жите-
лите на Амония отхвърлят посланието му и го про-
гонват от техния град. Въпреки това, подчиняващ се 
на Господните заповеди, Алма се завръща в Амония. 
Господ подготвя Амулик да приеме Алма в Амония 
и да се присъедини към него в проповядването на 
хората. Алма и Амулик предупреждават хората на 
Амония, че ако не се покаят, ще бъдат унищоже-
ни. Амулик се подчинява на Бог с вяра и използва 
своята репутация, добро име и влияние в помощ на 
пророка Алма и в свидетелство за Исус Христос.

Алма 8
Алма показва послушание, като се връща в Амония, 
където подготвя Амулик да проповядва
След като проповядва Евангелието в Зарахемла и 
Гедеон (вж. Алма 5–7), Алма отпътува за Мелик. 
Прочетете Алма 8:4–5 и открийте как хората от 
Мелик приемат учението на Алма. (Изразът „све-
тия ред Божий” в Алма 8:4 се отнася за свещени-
чеството, както ще видите в Алма 13.)

След като Алма завършва преподаването си в 
Мелик, той отпътува до Амония, за да проповядва. 
Преживяването му с хората, живеещи там, е много 
различно. Изучете следните картини и откъси от 
Писанията, след което съставете заглавие за всеки 
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друго твърдата решителност да се подчиняваме на 
Неговите съвети” („Commitment to God”, Ensign, 
ноем. 1982 г., стр. 58).

 1. Изберете една или повече от следните ситуации. 
След това запишете в дневника си за изучаване на Пи-

санията как човек ще е благословен, когато показва своето 
послушание:
 а. На излизане от вкъщи за училище, млада жена бива по-
молена от майка си да облече по-скромна тениска.
 б. Новопостъпил в сан свещеник е насърчен от епископа 
или от президента на клона да се сдобие с наградата 
„Дълг към Бог”.
 в. По време на планирането за деня двама мисионери по-
лучават подтик да посетят слабо активно семейство, в което 
майката не е член на Църквата.

Бихте могли да напишете следния принцип в Писа-
нията си до Алма 8:18–20: Ако откликваме бързо 
на словото Божие, Той ще ни помага да изпъл-
няваме Неговите заповеди.

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за момент, когато Господ ви е помагал да бъдете 

праведни и послушни, въпреки трудните обстоятелства.

Прочетете Алма 8:27–32, като се опитвате да от-
криете допълнителни начини, по които Господ по-
мага на Алма да прави това, което му е заповядано.

Алма 9
Алма предупреждава жителите на Амония да се покаят 
и подготвят за пришествието на Исус Христос
Алма 9 съдържа запис на усилията на Алма да учи 
народа на Амония за нуждата им от покаяние и 
изкупление чрез Спасителя, Исус Христос. В опит 
да помогне на тези нечестиви хора да осъзнаят 

един от тях, обобщавайки случилото се с Алма, 
докато се намира в Амония:

Алма 8:8–13.   
 

Алма 8:14–16.   
 

Алма 8:18–26.   
 

Вземете под внимание следните въпроси (не е не-
обходимо да записвате отговорите си):

• Ангелът, който се явява на Алма, е същият, който 
се явява по-рано на него и синовете на Мосия. По 
какъв начин думите на ангела утешават Алма (вж. 
Алма 8:15)?

• Защо вероятно е било трудно за Алма да се 
завърне в Амония (вж. Алма 8:16)?

Въпреки трудната заповед, Алма „се върна бързо в 
земята Амония” (Алма 8:18). Президент Хауърд У. 
Хънтър учи, че Господ обича подобно послушание: 
„Господ със сигурност обича повече от всичко 
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нуждата си от покаяние, Алма ги призовава да си 
спомнят какво е направил Бог за тях и бащите им.

Проверете в Алма 9:8–10, 13 за повторение на думи-
те спомняте и забравихте. По какъв начин, според 
вас, жителите на Амония биха били различни, ако 
си бяха спомнили нещата, за които говори Алма?

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо мислите, че е важно 

да си спомняме духовните преживявания, които сме имали в 
миналото? След това, напишете едно духовно преживяване, 
което не бихте искали да забравите.

След като призовава хората на Амония да се покаят, 
Алма ги учи, че трябва да се подготвят за времето, 
когато Спасителят ще дойде на земята. Прочетете 
Алма 9:26–27 и отбележете думите и изразите, ко-
ито ви помагат по-добре да разбирате отличител-
ните качества на Спасителя. (Думата справедливост 
означава безпристрастие и правда.) На какво ви 
учат тези думи и изрази относно Спасителя? През 
идващата седмица отделете време да размишлявате 
върху тях.

Алма 10
Амулик описва преживяването си с ангела и увещава 
хората да се покаят
Заградете твърдението, което най-добре описва как 
сте се събудили тази сутрин:

• Събудих се сам/а, без да ползвам будилник или 
пък да ме събужда някой.

• Събудих се веднага щом чух будилника или при 
първото повикване от някой.

• Будилника ми звънна няколко пъти или трябваше 
да бъда повикан няколко пъти преди да се събудя.

Прочетете Алма 10:6 и открийте колко на брой 
духовни „събуждания” е получил Амулик, дока-
то продължавал да се бунтува срещу Господ. На 
предоставените редове, запишете отговора си на 
следния въпрос: Какво според вас показват изразите 
„Не исках да чуя” и „Не исках да знам” относно ду-
ховното състояние на Амулик преди да бъде посе-
тен от ангел?   
 

Както е записано в Алма 10:2–11, Амулик описва 
живота си преди да бъде посетен от ангел и об-
ръщането си в Евангелието. Изучете Алма 10:1–6 
за подробностите, които ви помагат да научите 
повече за Амулик.

Амулик разказва как получава указания от един 
ангел да приеме Алма в дома си и да се грижи за 

него. Прочетете Алма 10:7–11 и открийте как биват 
благословени Амулик и други хора, поради това, че 
Амулик се вслушва в ангела.

Запишете следния принцип до Алма 10:11–12: 
Когато се вслушваме и подчиняваме на повика 
Господен, ние и други хора получаваме бла-
гословии. Съществуват много начини, по които 
Господ ни „повиква”—чрез подтик на Духа, чрез 
определено чувство, сън, словата на църковен ръ-
ководител, учител или родител, чрез призоваването 
ни на определена църковна позиция, чрез несгоди 
или по други начини.

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кога сте се почувствали 

благословени, защото сте се подчинили на „призив” от Гос-
под?

Според записаното в останалата част на Алма 10, 
много от хората в Амония не се вслушват в думите 
на Амулик. Той ги предупреждава, че ако не се по-
каят, ще дойде денят, в който ще бъдат унищожени. 
Прочетете Алма 10:22–23 и открийте защо хората 
биват спасени от унищожение по онова време. 
Какво научавате от тези стихове относно важността 
да бъдем праведни дори когато хората около нас не 
са?

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 8–10 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 16: ДЕН 1

Алма 11
Въведение
Амулик спори със Зиезрам, който се опитва да го 
накара да отрече истинния и жив Бог. Амулик се 
защитава срещу опитите на Зиезрам да го вкара в 
капан и свидетелства, че спасението от греховете 
идва единствено чрез Исус Христос. Амулик спо-
деля силно свидетелство, че цялото човечество ще 
бъде възкресено и съдено от Бог. Поради Единени-
ето на Спасителя, вие ще бъдете възкресени и един 
ден ще се изправите пред Бог, за да дадете отчет за 
живота си на земята.
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 1. Изпълнете следните задачи в дневника си за изу-
чаване на Писанията:

 а. За да видите по-добре как Амулик е в състояние да устои 
на предложението на Зиезрам, прочетете Алма 11:22 и до-
вършете следното твърдение: „Няма да -------------------- ни-
що, което е противно на Духа Господен”. След това, 
напишете три или четири други думи, които бихте могли да 
попълните в празното място, които също ще направят твър-
дението вярно (като например: правя, чета, нося, гледам, и 
пиша).
 б. Напишете твърдение, основаващо се на Алма 11:22, което 
може да ви помогне да си спомняте как сте преодолели из-
кушение с помощта на Светия Дух. Това, което записвате, 
следва да предава с ваши думи следната истина: когато 
разчитаме на Светия Дух, ние можем да преодоляваме 
изкушенията.

Спрете да учите за момент и размишлявайте върху 
следния въпрос: Как животът в синхрон със Светия 
Дух и следване на Неговите подтици може да ми 
помага да преодолявам изкушенията?

Прочетете следния съвет на Президент Бойд К. Па-
кър, президент на Кворума на дванадесетте апосто-
ли, за да видите как осланянето на Светия Дух може 
да ви помага да преодолявате изкушенията:

„Ако се забъркате в неща, в които не 
трябва да се забърквате, или общувате с 
хора, които ви дърпат в грешната 
посока, сега е моментът да упражните 
вашата независимост, вашата свобода 
на избор. Вслушвайте се в гласа на Духа 

и няма да бъдете подведени по грешния път. …

… Като служител на Бог ви обещавам, че ще бъдете 
опазвани и защитавани от атаките на противника, 
ако обръщате внимание на подтиците, идващи от 
Светия Дух” („Съвет към младежите”, Лиахона, 
ноем. 2011 г., стр. 18).

 2. За възможни приложения, които можете да взе-
мете под внимание, отговорете на следните въпроси в 

дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Кои са някои от ситуациите, в които младите хора са из-
кушавани да направят компромис със свидетелствата си или 
да ги пренебрегват в замяна на светски неща?
 б. Какви предложения бихте направили на ваш съученик, за 
да му помогнете да разчита на Светия Дух, когато той или тя 
се сблъсква с изкушения от този вид?

Приложете наученото, като си спомняте за при-
мера на Амулик следващия път, когато бъдете 
изкушавани да изоставите убежденията си. Пом-
нете, че можете да изпитвате по-голяма увереност 

Алма 11:1–25
Амулик отхвърля изкушението на Зиезрам да отрече 
съществуването на Бог
Помислете си за нещо, което притежавате и което е 
толкова ценно за вас, че никога не бихте го прода-
ли. Замислете се защо е с такава голяма стойност за 
вас. В Алма 11, докато Алма и Амулик продължават 
да учат народа на Амония, един нечестив закон-
ник на име Зиезрам се изправя срещу Амулик и 
му предлага пари в замяна на нещо, което е много 
ценно за Амулик. Писанията описват Зиезрам като 
„човек, умел в замислите на дявола” (Алма 11:21), 
което ще рече, че той се е научил как да използва 
същите стратегии, планове, измами и трикове, 
които използва Сатана, за да отклонява хората от 
праведността и истината.

Изучете Алма 11:21–22 и открийте колко пари 
предлага Зиезрам на Амулик и какво иска от него 
да направи в замяна. Един „онти” е най-ценната 
сребърна монета на нефитите (вж. Алма 11:6, 11–
13). Един онти е равен на приблизително седмична-
та надница на един съдия (вж. Алма 11:3).

Отговорете на следните въпроси:

• Кога сте били свидетел някой да се отрича от 
светските примамки, подобно на тази, предложе-
на на Амулик?   
  
 

• Как, ставайки свидетел на това, ви е вдъхновило 
да бъдете верни?   
  
 

Прочетете Алма 11:23–25, за да видите как Амулик 
отвръща на предложението на Зиезрам. След което 
запишете отговора на следния въпрос в наръчника 
си:

• Защо според вас Амулик не се интересува от 
предложението на Зиезрам?   
  
 

• Според Алма 11:25, какво планира Зиезрам, пред-
лагайки шест онтии на Амулик?   
  
 

• Каква е приликата между тази случка и това, 
което прави Сатана, когато хората се отдават на 
неговите изкушения?   
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и сигурност, когато живеете достойно и следвате 
подтиците на Светия Дух.

Алма 11:26–40
Амулик свидетелства за 
Сина Божий и устоява на 
Зиезрам в опитите му да 
критикува ученията му
Зиезрам атакува вярата 
на Амулик в Исус 
Христос. За да можете 
да разберете по-задъл-
бочено това, което се 
случва след като Зиез-
рам не успява да накара 
Амулик да отрече 
съществуването на Бог, 
спомнете си за случай, 

когато някой се е противопоставял на вашите вяр-
вания. Прочетете диалогът между Амулик и Зиез-
рам в Алма 11:26–34, след което вижте как Зиезрам 
изопачава думите на Амулик в Алма 11:35.

Прочетете как Амулик поправя тази лъжа в Алма 
11:36–37. Бихте могли да си отбележите бележка 
под линията 34a в своите Писания и да прочетете 
Еламан 5:10–11. След което, обяснете със свои думи 
разликата между това да сме спасени „в греховете 
си” и да бъдем спасени „от греховете си” (курсив 
добавен):   
  
 

Прочетете Алма 11:40 и открийте първата стъпка, 
която според Амулик хората трябва да направят, за 
да бъдат спасени от греховете си. Съществуват хора, 
които твърдят, че вярват в Исус Христос и въпреки 
това не желаят да променят поведението си. Да 
вярваш в името на Исус Христос означава да имаш 
вяра в Него.

За да разберете по-добре как „вярата в 
Неговото име” (да имаме вяра в Исус 
Христос) води до покаяние, прочетете 
следния цитат от президент Дитер Ф. 
Ухтдорф от Първото Президентство: 
„Имаме нужда от силна вяра в Христос, 

за да можем да се покаем. Нашата вяра трябва да 
включва „правилно разбиране на (Божието) естест-
во, съвършенство и качества” (Lectures on Faith 1985 
г., стр. 38). Ако вярваме, че Бог знае всички неща, 
че ни обича и е милостив, ние ще можем да Му се 
доверим за своето спасение без колебание. Вярата в 
Христос ще промени нашите мисли, вярвания и 
поведение, които не са в хармония с Божията воля” 

Ако даден принцип бъде 
научен, но не бъде прилаган 
на практика, научаването 
му не е пълно и има вероят-
ност Духът да спре да дейст-
ва върху определения човек. 
Приложението се извършва, 
когато приемете в сърцето 
и ума си това, което сте на-
учили, и след това живеете 
според тази истина.

Приложение

(„Точка на безопасно завръщане”, Лиахона, май 
2007 г., стр. 100).

Как вярата в Исус Христос ви е мотивирала да про-
мените мислите, вярванията и поведението си?

 3. Защо човек се нуждае от вяра в Исус Христос, за да 
се покае? Като използвате наученото от Амулик и 
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помогнали да се покаят за коравосърдечието си 
и други грехове. Той подчертава незабележимите 
капани на Сатана, осъждането, което се стоварва 
върху нечестивите и плана на изкупление, пре-
доставен от Сина Божий, чрез който покаялите се 
могат да се завърнат в Божието присъствие.

Алма 12:1–7
Алма разобличава нечестивите намерения на Зиезрам
Помислете по какъв начин действа един капан при 
хващането на животното: една въжена примка е 
направена в близост до парче храна. Когато жи-
вотното се протегне през примката, за да достигне 
храната, примката се затяга и животното е хванато.

Преговорете как Зиезрам се опитва да хване Амулик 
в капан в Алма 11:21–25. След като Амулик вижда 
намерението на Зиезрам и му отговаря, Алма също 
започва да проповядва на Зиезрам и хората, които 
присъстват (вж. Алма 12:1–2). Потърсете в Алма 
12:3–6 думите и изразите, които Алма използва, 
за да опише тактиките на Зиезрам, които тактики 
според Алма идват от дявола (вж. Алма 12:5).

Според Алма 12:3, как научава Алма за плана на 
Зиезрам?   
 

Какви са намеренията на дявола по думите на Алма 
в Алма 12:6?   
 

Алма учи, че Светият Дух може да ни помага да 
разпознаваме изкушенията на противника. В 
урока върху Алма 11 научихте, че ако се осланяме 
на Светия Дух, ние можем да преодоляваме изку-
шенията. Важна част в преодоляване на изкушения-
та е това да притежаваме Духа, който да ни помага 
да разпознаваме изкушенията, както и вредата, 
които могат да имат върху нас. По този начин ние 
можем да изберем да оставаме чисти и верни, като 
избягваме изкушенията. Имали ли сте преживява-
не, когато Светият Дух ви е помогнал да разпознае-
те и избегнете някое от изкушенията на дявола?

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те какво можете и ще направите, за да увеличавате 

президент Ухтдорф, напишете в дневника си за изучаване на 
Писанията как бихте обяснили следния принцип: Истинска 
вяра в Исус Христос е началото на процеса на изкупле-
ние на нашите грехове.

Алма 11:41–46
Амулик учи относно възкресението и съда за всички хора
Преди да прочетете заключението на свидетел-
ството на Амулик към Зиезрам, помислете си върху 
следния въпрос: Как нечии действия могат да бъдат 
повлияни от липсата на вяра в живота след смъртта?

 4. Напишете думите Възкресение и Съд като загла-
вия на две отделни колони в дневника си за изучава-

не на Писанията. След това изучете Алма 11:41–45, като 
търсите колкото е възможно повече информация относно 
Възкресението и Съда, записвайки наученото под съответно-
то заглавие. Бихте могли да запишете в горната част на стра-
ницата в Писанията си или в дневника си за изучаване на 
Писанията следното: Чрез Единението на Исус Христос 
всички ще бъдат възкресени и съдени според делата им. 
Тези стихове учат също, че Възкресението означава обединя-
ване на нашите тела с духовете ни в „съвършената им фор-
ма” и „съответната им снага”, за да не бъдат никога повече 
разделяни (вж. Алма 11:43, 45).

 5. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какви мисли и чувства изпитвате, когато се замислите, че 
ще бъдете възкресени и съдени?
 б. Как вярата ви, че ще бъдете възкресени и съдени, влияе 
на начина, по който избирате да живеете всеки ден?

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 11 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 16: ДЕН 2

Алма 12
Въведение
Думите на Амулик в Алма 11 карат Зиезрам да 
осъзнае своята вина за лъжите и измамата си към 
хората. След като Амулик говори на народа на 
Амония, Алма се изправя пред тях. Поради това 
че народът на Амония е станал нечестив, Алма 
се съсредоточава върху истини, които биха им 
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способността си да разпознавате и откликвате на подтиците 
на Светия Дух, така че да можете да разпознавате и избягва-
те „капаните” на противника.

Алма 12:7–18
Алма учи относно последния съд за цялото човечество
Помислете си за професията, с която бихте искали 
да се занимавате. Пресметнете колко ще ви стру-
ва обучението в университет или друго учебно 
заведение, за да се сдобиете с необходимото знание, 
необходимо за постигане на успех в тази професия.

Прочетете следния цитат, като се 
опитате да откриете „таксата”, за която 
старейшина Дейвид A. Беднар от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
казва, че трябва да бъде платена, за да се 
сдобием с духовно знание: „Духовното 

разбиране, което вие и аз сме били благословени да 
получим и което е било потвърдено като истинно в 
нашите сърца, не може просто да бъде дадено на 
(другите). Трябва да бъде платена таксата на усърди-
ето и получаването на познание чрез учение и вяра, 
за да се получи и лично „притежава” такова знание. 
Само по такъв начин това, което знаем с ума си, 
може да се почувства и в сърцето” („Бодри с не-
уморно постоянство”, Лиахона, май 2010 г., стр. 43).

Потърсете доказателство в Алма 12:7–8, което по-
казва, че Зиезрам започва да изпитва желанието да 
плати духовната „такса”, необходима за придобива-
нето на духовно знание. Какви признаци откривате, 
че Зиезрам е започнал да променя сърцето си, така 
че да може да учи духовните истини?

Открийте на какво Алма учи Зиезрам относно 
придобиването на духовно познание, докато четете 
Алма 12:9–11. Може да ви е от полза да знаете, че 
„тайнствата Божии са духовни истини, които стават 
известни само чрез откровение. Бог открива Свои-
те тайнства на онези, които се подчиняват на Еван-
гелието” (Ръководство към Писанията, „Тайнствата 
на Бога”, стр. 208, scriptures.lds.org). Бихте могли да 
запишете това определение в своите Писания до 
Алма 12:9. В Алма 12:9, въз основа на какво, според 
обяснението на Алма, Бог ще дари част от словото 
Си на човека?   
 

Според Алма 12:10–11, каква е връзката между 
състоянието на нашите сърца и способността ни да 
получаваме духовни истини?   
 

Какво означава да „вкорави(м)” сърцата си (вж. Ал-
ма 12:10–11) и по какъв начин според вас подобно 
състояние се изразява в нечий живот?   
 

Посланието на Алма към Зиезрам ни учи на след-
ния принцип: Господ ни разкрива духовни 
истини в зависимост от това доколко се вслуш-
ваме и проявяваме усърдие в изпълнение на 
словата Му.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те заповед или съвет от Господ, които се стремите да 

следвате, като им отдавате съответното „внимани(е) и 
усърди(е)”. По какви начини ви е благославял Господ с до-
пълнително напътствие, разбиране или подтици на Неговия 
Дух, поради това, че сте действали въз основа на това, което 
Той ви учи?

След като Алма обяснява как достигаме до духовна-
та истина, той продължава в отговор на въпроса на 
Зиезрам, поставен в Алма 12:8 относно начина, по 
който ще бъдем съдени. Потърсете на какво Алма 
учи Зиезрам в Алма 12:12–15 относно възкресе-
нието и съда. Попълнете празните места: Ние ще 
бъдем държани отговорни пред Бог за нашите 
--------------------, --------------------, и--------------------.

Размишлявайте върху следния въпрос: Какво зна-
чение би имало във вашите ежедневни избори това 
да си спомняте, че ще бъдете държани отговорни за 
вашите думи, дела и мисли?

Обърнете вниамние на взаимната препратка в 
бележката под линията 14a към откъса за овладява-
не на стихове от Писанията Мосия 4:30, след което 
прочетете или рецитирайте Мосия 4:30.

 3. Върнете се към записаното в дневника си за изу-
чаване на Писанията за задача 1 от днешния урок—

относно това как можете да бъдете по-чувствителни към 
Светия Дух. Добавете мислите си за това как разбирането на 
вашата лична отговорност към Бог може да увеличава жела-
нието ви да разпознавате и избягвате изкушенията.

Алма 12:19–37
Алма обяснява как човечеството може да преодолее 
последствията от Падението чрез плана на изкупление
Един върховен управител от Амония, на име Анти-
она, не вярва, че човек може да стане безсмъртен, 
твърдейки че Падението прави това невъзможно (вж. 
Алма 12:20–21). Изучете стиховете от Алма 12, из-
броени в следната таблица и запишете на какво учи 
Алма в съответните колони, озаглавени както следва:
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12:24. Прочетете Алма 34:32 и направете взаимна 
препратка с Алма 12:24.

 5. За да приложите наученото, отговорете на един 
или и на двата от следните въпроси във вашия днев-

ник за изучаване на Писанията:
 а. Как знанието за целта на смъртността ви напътства във 
вашия живот?
 б. Как вярата ви в Единението на Исус Христос ви помага в 
земните ви изпитания?

Прочетете Алма 12:33–35 и обърнете внимание 
на разликата между последствията за тези, кои-
то се покайват, и тези, които не го правят. Бихте 
могли да разберете по-добре тези стихове, като 
имате предвид, че за да влезем в Господния покой, 

Последици от 
Падението (Ал-
ма 12:22, 24)

Това, което 
прави Бог, за 
да осъщест-
ви нашето 
изкупление 
(Алма 12:24–25, 
28–33)

Какво трябва 
да правим ние, 
за да бъдем 
изкупени 
(Алма 12:24, 30, 
34, 37)

 4. Когато свършите попълването на таблицата, отго-
ворете на следните въпроси в дневника си за изучава-

не на Писанията:
 а. Как Единението на Исус Христос ни помага да преодоля-
ваме последиците от Падението?
 б. Според записаното в Алма 12:24, какво учи Алма за целта 
на земния живот, според която цел Спасителят е направил 
възможно преодоляването на последиците от Падението?

Изразът „състояние на изпитание” в 
Алма 12:24 е израз, използван само от 
Алма в Книгата на Мормон (вж. също 
Алма 42:4, 10, 13). Старейшина Л. Tом 
Пери от Кворума на дванадесетте 
апостоли описва това време на изпита-

ние така: „Главната цел на земния живот е да могат 
нашите духове, които са съществували преди 
създаването на света, да бъдат обединени с нашите 
тела, за да получат големи възможности в смърт-
ността. Свързването им ни дава привилегията да 
израстваме, да се развиваме и да ставаме зрели, 
което е възможно само с обединението на дух и 
тяло. С нашите тела ние изпитваме определени 
трудности в така нареченото състояние на изпита-
ние на нашето съществуване. Това е период на 
учене и проверка, за да докажем себе си като 
достойни за вечни възможности. Всичко това е част 
от божествения план на Нашия Отец, който Той е 
подготвил за Неговите деца” („Proclaim My Gospel 
from Land to Land”, Ensign, май 1989 г., стр. 14).

Алма свидетелства, че земният живот е времето 
да се подготвим да срещнем Бог. Бихте могли да 
си отбележите изразите, които учат на това в Алма 
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е необходимо да получим опрощение на нашите 
греховете и в крайна сметка да влезем в славата на 
Господното присъствие (вж. У. и З. 84:24).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 12 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 16: ДЕН 3

Алма 13
Въведение
Алма учи бунтуващите се жители на Амония от-
носно висшите свещеници в свещеничеството на 
Мелхиседек, които са ръкоположени да помагат на 
хората да се покаят и да влязат в Господния покой. 
Той дава за пример Мелхиседек, който помага на 
народа си да се покаят и да живеят в мир. Алма се 
опитва да научи хората от Амония да имат вяра и 
надежда и да ги насърчава да се променят, така че да 
могат да се подготвят да влязат в Господния покой.

Алма 13:1–12
Алма учи хората от Амония за призоваването на 
висшите свещеници

 1. Прочетете следния цитат, след което отговорете на 
въпросите:

„В доземния духовен свят Бог определил някои духове, които 
да изпълнят специални мисии по време на земния си живот. 
Това се нарича предопределение.

Предопределението не гарантира, че отделните хора ще 
получат някакви призования или отговорности. Подобни 
възможности в този живот идват в резултат на праведно при-
лагане на правото на избор, точно както предопределението 
идва в резултат на праведност в доземното съществуване” 
(Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник 2004 
г., стр. 135).
 а. Каква е връзката между направените в доземния живот 
избори и предопределението?
 б. Как направените в смъртния живот избори се отразяват 
на предопределението?

Въпреки че се говори за носителите на свещени-
чеството в Алма 13, президент Спенсър У. Кимбъл 
ни напомня, че на сестрите също са били дадени 

възвишени призования в доземния живот: „Помне-
те, в света, където сме живяли, преди да дойдем тук, 
верни жени са получили определени задължения, а 
верни мъже са били призовани за определени све-
щенически задачи” („The Role of Righteous Women”, 
Ensign, ноем. 1979 г., стр. 102).

Старейшина Нийл А. Максуел от Кворума на 
дванадесетте апостоли учи: „Доземното съществу-
ване не е учение за успокоение. Пред всеки от нас 
има избори за правене, безкрайни и трудни задачи 
за вършене, иронични и нещастни събития за 
изживяване, периоди, които добре трябва да 
преживеем, таланти и дарби, които добре трябва да 
използваме. Само защото сме били избрани „там и 
тогава”, не означава, че трябва да сме безразлични 
„тук и сега”. Независимо дали става въпрос за 
предопределението на мъжете или предварителни-
те възложения на жените, призованите и подготве-
ните трябва да се покажат „избрани и верни”. (Вж. 
Откровение 17:14; У. и З. 121:34–36.)” („Premortality, 
a Glorious Reality”, Ensign, ноем. 1985 г., стр. 17).

Алма учи братята в Амония, че мъжете са пред-
определени в доземния живот да получат свеще-
ничеството. Прочетете Алма 13:1, 8–9 и открийте 
за кое свещеничество говори Алма. Може да е 
полезно да узнаете, че в тази глава изразът „светия 
ред” означава Мелхиседековото свещеничество 
или „святото свещеничество според Реда на Сина 
Божий” (У. и З. 107:3). Бихте могли да отбележите 
израза „светия ред” при изучаването на остатъка от 
тази глава (вж. Алма 13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Ста-
рейшина Брус Р. Маконки от Кворума на двана-
десетте апостоли казва: „Нефитите, които са били 
предани и отдадени на закона на Моисей, са имали 
Мелхиседековото свещеничество, което означава, 
че те са имали и пълнотата на Евангелието”. (The 
Promised Messiah The First Coming of Christ 1978 г, стр. 
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Алма 13:13–20
Алма учи за Мелхиседек - велик висш свещеник, който 
установява мир сред народа си

Прочетете Алма 13:13–18 и открийте думите, 
които използва Алма, за да опише Мелхиседек и 
това, което прави той за своя народ. Помислете как 
тези думи описват живота, подобен на Христовия, 
който води Мелхиседек. Алма учи, че носителите 
на свещеничеството на Мелхиседек са „според реда 
на Сина, Единородния на Отца” (Алма 13:9; вж. 
също У. и З. 107:2–4), Който е Исус Христос, и че 
те ни насочват към Него чрез примера и ученията 
си. Старейшина Брус Р. Макконки казва следното: 
„Без съмнение животът на пророците е изпълнен с 
преживявания, които отличават тези праведни хора 
като подобни на техния Месия. Полезно и подхо-
дящо е да сравняваме всички хора с Христос и да се 
водим по приликите, за да си спомняме за Него и 
законите Му” (The Promised Messiah, стр. 453).

Прочетете Алма 13:19 и открийте какво ни учи то-
зи стих относно Мелхиседек. Върнете се отново към 
Алма 13:17, за да видите как Алма описва хората от 
Салим, когато Мелхиседек става техен цар. Обър-
нете внимание как тези думи биха могли да опи-
шат и народа на Амония (вж. Алма 8:9; 9:28). Какво 
правят хората в Салим в резултат на усилията на 
Мелхиседек? (Вж. Алма 13:18.)   
 

Обърнете внимание на това, което Мелхиседек 
упражнява, получава и проповядва в Алма 13:18. 
Помислете си какво сте научили за това какъв 
следва да бъде един свещенически ръководител въз 
основа на примера на Мелхиседек.

421). Това означава, че свещениците от Книгата на 
Мормон са имали свещеничеството на Мелхиседек 
и са знаели какви са неговите функции.

Изучете Алма 13:2–6, 10, за да отговорите на 
следните въпроси, записвайки отговорите си във 
вашия наръчник:

• Какви качества са имали хората, ръкоположени 
в свещеничеството на Мелхиседек? (Вж. Алма 
13:3–5, 10.)   
 

• Какво са били ръкоположени да правят носите-
лите на свещеничеството на Мелхиседек? (Вж. 
Алма 13:6.)   
 

• Виждали ли сте носители на свещеничеството на 
Мелхиседек от вашия район или клон да правят 
това и как е бил благословен вашия живот или 
този на другите в резултат на това?   
  
 

Алма 13 съдържа задълбочено разискване относно 
свещеничеството на Мелхиседек. Тази глава учи, 
че мъжете, получаващи това свещеничество, са 
били предопределени за това (вж. стих 3). Мъжете, 
носители на това свещеничество, трябва да учат ос-
таналите на Божиите заповеди, така че те също „да 
влязат в Неговия покой” (стих 6). Свещеничеството 
е вечно (вж. стих 9) и то се дава на мъже „въз основа 
на тяхната извънредна вяра и покаяние” (стих 10). 
Носителите на свещеничеството биват осветени 
от Светия Дух, когато се научават да ненавиждат 
(мразят) греха, като по този начин са „очистени и 
(влизат) в покоя на Господа техния Бог” (стих 12).

Прочетете Алма 13:11–12 и открийте пречиства-
щия ефект на Единението на Исус Христос, който 
изпитват носителите на свещеничеството поради 
вярата, покаянието и праведността си.

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какво научавате от при-

мера на носителите на Мелхиседековото свещеничество от-
носно това, което трябва да правите, за да изпитвате 
пречистващия ефект на Единението в живота си?

 3. Запишете следната истина в Писанията си до Ал-
ма 13:1–12 или в дневника си за изучаване на Писа-

нията: Мъже, членове на Църквата на Исус Христос на 
светиите от последните дни, упражняващи голяма вяра 
и избиращи праведността, са призовани в свещеничест-
вото на Мелхиседек, за да довеждат останалите хора 
при Бог. След това, в дневника си за изучаване на Писанията 
запишете как знанието на този евангелски принцип се отра-
зява на начина, по който се отнасяте към свещеническите ръ-
ководители в живота си.
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 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кога вие или някой друг 

сте изпитвали мир, следвайки съвета на праведен свещени-
чески ръководител?

Алма 13:21–31
Алма призовава людете да се вслушат в гласа Господен 
и да влязат в Неговия покой
Потърсете и отбележете повтарящия се израз „по-
коя на Господа” (или подобен израз) в Алма 13:12, 
13, 16 и 29. Алма учи народа на Амония, че Господ 
призовава мъже в свещеничеството, за да могат да 
помагат на хората да влязат в покоя Господен. Той 
използва примера на Мелхиседек, за да им покаже, 
че хората, изпълнени с беззаконие и нечестивост, 
могат да се покаят и да влязат в покоя Господен (вж. 
Алма 13:17–18; виж също У. и З. 84:24).

Президент Джозеф Ф. Смит казва, че да влезем в 
Божия покой „означава да влезем в познание и лю-
бов към Бог, да имаме вяра в Неговата цел и план 
до такава степен, че да знаем, че сме прави, и да не 
преследваме нищо друго, да не бъдем завличани от 
всеки вятър на учение или от лукавите хитрости на 
хората, които се стремят да ни заблудят. Ние знаем, 
че това учение идва от Бог” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph F. Smith 1998 г., стр. 56).

Какво бихте очаквали да е поведението на човек, 
ако той е влязъл в Господния покой в този живот, 
така както президент Джозеф Ф. Смит го описва?   
 

Старейшина Брус Р. Макконки учи: „Верните 
светии влизат в покоя Господен още в този живот и, 
живеейки в истината, те остават в това благосло-
вено състояние, докато получат покой с Господ в 
небесата. … От гледна точка на вечността, покоят 
Господен е да наследим вечен живот, да придобием 
пълнотата на славата Господна (Mormon Doctrine, 
2-ро изд. 1966 г., стр. 633).

След като Алма предупреждава хората от Амония 
да се подготвят за идването на Христос (вж. Алма 
13:21–26), той ги снабдява с допълнителни указания 
как да влязат в Господния покой. Прочетете Алма 
13:27–29, за да видите какви са тези указания.

Ученията на Алма могат да бъдат обобщени от 
следния принцип: Ако смирено откликваме на 
поканата да се покайваме, Светият Дух ще ни 
води в покоя на Господ.

 5. Определете една от благословиите, споменати в 
Алма 13:27–29, която бихте искали да получите. След 

като определите благословията, открийте какъв съвет дава 
Алма, който ще ви помогне да се подготвите да получите 

тази благословия. След което си запишете цел в дневника за 
изучаване на Писанията относно това как ще прилагате съве-
та на Алма, така че да можете да влезете в Господния покой 
в този живот и в следващия.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 13 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 16: ДЕН 4

Алма 14–16
Въведение
След като чуват Алма и Амулик да проповядват, 
някои от хората в Амония започват да вярват и се 
покайват, включително и Зиезрам. Останалите са 
разгневени и правят така, че Алма и Амулик да бъ-
дат хвърлени в тъмница. Нечестивите хора от Амо-
ния прогонват вярващите мъже и изгарят техните 
жени и деца. След много дни Господ освобождава 
Алма и Амулик от тъмницата и унищожава нечес-
тивите управници на Амония. В Сидом, Зиезрам 
страда физически и духовно. Той изповядва на Алма 
вярата си в Исус Христос и бива изцелен. В изпъл-
нение на пророчеството, една армия на ламанитите 
разрушава град Амония. Пророческото напътствие 
на Алма позволява на армиите на нефитите да 
спрат насилието на ламанитите. Алма, Амулик и 
мнозина други укрепват Църквата по цялата земя 
на нефитите.
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Алма 14
Алма и Амулик са хвърлени в тъмница, а вярващите са 
прогонени или изгорени
Спомнете си за случай, когато сте видели или чули 
някой невинен да страда в ръцете на друг човек—
като например, случай на човек да бъде преследван 
поради неговите или нейни вярвания. Размишля-
вайте върху следните въпроси:

• Какви чувства изпитвахте към страдащия човек?
• Какво изпитвахте към човека, причиняващ стра-

данието?
• Защо според вас понякога лоши неща се случват 

на невинни и праведни хора?

Докато четете Алма 14, свържете тези въпроси с 
преживяванията на Алма и Амулик.

Прочетете Алма 14:1–10, като се опитвате да от-
криете кой и как страда. След което, попълнете 
следната таблица:

Кой страда? Как страда този човек?

Според записаното в Алма 14:10, как иска да постъ-
пи Амулик? Прочетете Алма 14:11 и открийте една 
истина, която може да помогне на страдащ човек да 
разбере защо понякога на нечестивите им е позво-
лено да нараняват невинните или праведните.

Един начин, по който можем да изразим истина 
от Алма 14:11, е следният: Господ позволява на 
праведните да страдат в ръцете на нечести-
вите, за да може Неговата справедливост да 
бъде заслужена. Обърнете внимание, че на Алма 
е открито относно починалите хора, че са приети 
от Господа „в слава” (Алма 14:11). Учейки за това 
събитие от вечна гледна точка, президент Хенри Б. 
Айринг от Първото Президентство заявява: „На 
Амулик е дадена благословията да вижда добрината 
и справедливостта Божия дори и в подобна ужасна 
трагедия” (“Amulek: The Blessings of Obedience”, в 
Heroes from the Book of Mormon 1995 г., стр. 110).

Прочетете Алма 60:12–13 и направете взаимна 
препратка с Алма 14:10–11. Научаваме, че измежду 
причините за страданията на праведните е сви-
детелствата им да бъдат запечатани с цената на 

техния живот (вж. У. и З. 135:3) и така да застанат 
като свидетели срещу нечестивите.

Може да е трудно за нас да разберем защо Бог поз-
волява на праведни хора да страдат. Размишлявайте 
върху следното твърдение на президент Спенсър У. 
Кимбъл, за да можете по-добре да разберете защо 
Бог позволява на хората да упражняват свободата си 
на избор, дори когато те правят грешни избори:

„Ако смятаме, че съществува единстве-
но смъртния живот, тогава болката, 
скръбта, неуспехът и краткият живот 
биха били нещастие. Но ако погледнем 
на живота като нещо вечно, разпрости-
ращо се далече в миналото преди да 

дойдем на земята и във вечното бъдеще след 
смъртта, тогава всичко, което става в живота ни, 
може да бъде поставено в точната перспектива. …

… Ако всички праведни хора биваха предпазвани, 
а нечестивите унищожавани, то тогава целият план 
на Отца би бил отменен, а основният принцип 
на Евангелието, свободата на избор, би приклю-
чил. И никой човек не би живял с вяра” (Teachings 
of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, 
2006 г., стр. 15).

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те как научените от вас истини в Алма 14:11 и от твър-

дението на президент Кимбъл ви помагат да разберете защо 
понякога Бог позволява да страдат праведни хора в ръцете 
на нечестивите.

Прочетете Алма 14:12–13 и открийте какво Алма 
учи Амулик, което да му помага да издържи на из-
питанията, през които преминава. Защо според вас 
Алма е в състояние да отвърне с такава увереност?   
 

Прочетете следното изявление на старейшина 
Ричард Г. Скот от Кворума на дванадесетте апос-
толи, което ще ви помогне да разберете на какво 
Алма учи Амулик относно упованието в Господ: 
„Този живот е едно преживяване на изключително 
упование—упование в Исус Христос, упование в 
Неговите учения, упование в нашите способности 
да бъдем водени от Светия Дух, за да се подчиня-
ваме на ученията за щастие сега и за едно целена-
сочено, безпределно щастливо съществуване. Да се 
уповаваме означава доброволно да се подчиняваме, 
без да знаем края от началото (вж. Притчи. 3:5–7). 
За да даде плод, вашето упование в Господ трябва 
да е по-силно и по-непоколебимо от вярата във 
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вашите собствени чувства и опит” („Trust in the 
Lord”, Ensign, ноем. 1995 г., стр. 17).

Може да е от полза да наблегнете на тази истина, 
като запишете следното до Алма 14:12–13 в Писани-
ята си: Когато се доверяваме на Господ, Той ни 
подсилва в изпитанията ни.

 2. Изберете една или повече от следните ситуации и 
в дневника си за изучаване на Писанията обяснете 

как този току-що записан в Писанията ви принцип може да 
помогне на следните хора:
 а. Няколко играчи от отбора на един млад мъж го избягват 
и открито му се подиграват и дразнят за придържането му 
към стандартите на Евангелието. Личи си, че нарочно плани-
рат дейности извън времето за тренировки, на които знаят, 
че той няма да присъства поради своите убеждения.
 б. Една млада жена кандидатства за работа в магазин, къ-
дето работи нейна добра приятелка. Тя не получава мястото, 
като по-късно разбира от приятелката си, че собственикът на 
магазина казал, че никога не би наел мормонка.
 в. Когато един млад мъж моли група от други млади мъже 
да престанат да използват вулгарен език в негово присъст-
вие, те започват да го блъскат насам-натам, заплашвайки, 
че биха го наранили още повече, ако отново им каже как да 
говорят.

Прочетете Алма 14:14–17 и си помислете как вярата 
на Алма и Амулик им помага, когато те продължа-
ват да страдат в ръцете на нечестивите ръководи-
тели на Амония. Защо според вас въздържането от 
отговор в тази ситуация е най-доброто, което може 
да се направи? (Вж. също Maтея 27:11–14.)

Алма 14:18–28 говори за това как Алма и Амулик 
изпитват много страдания, преди Бог да ги избави 
и унищожи множеството нечестиви ръководители 
на Амония. Изразът „скърцаха със зъби” (стих 21) 
означава да стискат зъби от гняв или ярост.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията запише-
те кое от нещата, изстрадани от Алма и Амулик в Ал-

ма 14:18–25, би било най-трудно за вас и обяснете защо. 
След което, напишете за лично преживяване или това на чо-
век, когото познавате, който се стреми да живее праведно и 
въпреки това се сблъсква с изпитания.

Според записаното в Алма 14:25 какво дава сили 
на Алма и Амулик да се изправят на нозете си? 
Прочетете Алма 14:26–29 и отбележете изразите и 
думите, които според вас най-точно потвърждават 
следната истина: Ако призоваваме Господ с вяра, 
Той ще ни подсилва в несгодите ни и ще ни 
избавя по Неговия начин и в определеното от 
Него време.

Господ може да ви дава от Неговата сила и да ви 
избавя от вашите изпитания по Неговия начин и 
време. Когато се научаваме да се доверяваме на 
Господ, ние ще намираме по-голяма сила и търпе-
ние да устояваме на трудностите в живота ни.

Алма 15–16
Зиезрам е изцелен, една армия на ламанитите 
разрушава Амония, а Алма и Амулик продължават да 
проповядват на нефитите
След като напускат Амония, Алма и Амулик отиват 
в Сидом, където се натъкват на вярващите, вклю-
чително и Зиезрам. Прочетете Алма 15:3–5, за да 
научите за състоянието на Зиезрам.

Помислете върху следното: Каква е причината за 
болеста на Зиезрам? Какво прави той, за да получи 
облекчение и мир?

Внимателно прочетете Алма 15:6–10 и подчертайте 
два или три израза, показващи как Алма помага 
на Зиезрам да се съсредоточи върху Исус Христос 
и Неговото Единение. За да разберете един от 
начините, по които свещеническите ръководи-
тели помагат на хората да получават милост чрез 
Единението, прочетете следното преживяване на 
старейшина Джей Е. Дженсън от Президентството 
на Седемдесетте:

„Докато служех като епископ, бях свидетел на бла-
гословиите на Единението в живота на членове на 
Църквата, които бяха извършили сериозни прегре-
шения. …

Един несемеен пълнолетен младеж в нашия ра-
йон излизаше на срещи с млада жена. Те оставили 
чувствата им на обич да излязат извън контрол. 
Той дойде при мен за съвет и помощ. Въз основа 
на изповедта му и на това, което Духът ме подтик-
на, редом с други мерки, реших да не му позволя 
известно време да взема от причастието. Срещахме 
се редовно, за да се уверя, че е настъпило покаяние 
и след определено време аз отново му позволих да 
взема от причастието.

Докато седях на подиума, очите ми бяха привлече-
ни към него, тъй като сега той достойно вземаше 
от причастието. Бях свидетел как ръцете на милост-
та, обичта и безопасността го обгърнаха, докато 
изцеляващото Единение сгря душата му и повдигна 
бремето му, в резултат на което той получи обе-
щаното опрощение, мир и щастие” („Ръцете на 
безопасността”, Лиахона, ноем. 2008 г., стр. 49).

Епископите и другите свещенически ръководи-
тели могат да ни помогнат да получим необхо-
димите милост и подкрепа чрез Единението на 
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Исус Христос. Какво свидетелство виждаме в Алма 
15:11–12, че Зиезрам се покайва и получава Господ-
ната милост?   
 

Един принцип, който бихте могли да запишете в 
Писанията си или в дневника си за изучаване на 
Писанията от Алма 15:6–12, е следният: Посред-
ством нашата вяра в Исус Христос, ние можем 
да бъдем изцелени и укрепени. Според Алма 
15:16, 18, как се проявява този принцип в живота на 
Амулик?

Алма и Амулик установяват Църквата сред народа 
на Сидом, след което се завръщат в Зарахемла.

В Алма 16 четем, че една армия на ламанитите 
нахлува в земите на нефитите и унищожава град 
Амония, като така се изпълнява пророчеството на 
Алма и Амулик за това, че ако хората не се покаят, 
те ще бъдат унищожени (вж. Алма 9:12). Докато 
четете Алма 16, открийте към кого се обръщат за 
помощ нефитите, за да могат да победят армията 
на ламанитите. Оприличете това преживяване на 
вашите лични битки и враговете, срещу които се 
изправяте.

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 14–16 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 17: ДЕН 1

Алма 17–18
Въведение
Алма 17–18 съдържа разказ на Мормон за мисиите 
на синовете на Мосия при ламанитите. Тези разкази 
дават пример за това как мисионерите днес трябва 
да се подготвят и да служат. За да се подготвят да 
проповядват Евангелието на ламанитите, синовете 
на Мосия търсят напътствието на Господ. Когато 
те тръгват по различните си пътища, Господ ги 
утешава и им обещава, че ще довеждат души при 
Него. Амон отива в земята Исмаил и започва да 
проповядва, като служи на един цар на ламанитите 
на име Ламоний. Цар Ламоний се удивява от силата 
на Амон, когато той защитава царските стада. Тази 
служба смекчава сърцата на царя и народа му и 
те се вслушват в ученията на Амон относно Бог и 
плана за спасение. Цар Ламоний започва да вярва 
на ученията на Амон, осъзнава необходимостта от 
Спасител, обръща се към Господ за милост и бива 
сломен от Духа.

Алма 17:1–18
Синовете на Мосия се подготвят да проповядват 
Евангелието на ламанитите.
Помислете си за времето, което старейшините 
и сестрите прекарват на мисиите си в наши дни. 
Прочетете Алма 17:4 и подчертайте броя години, 
които прекарват синовете на Мосия в преподаване 
на Евангелието сред ламанитите.

Докато Алма пътува към земята Манти, той среща 
синовете на Мосия, които се прибират у дома след 
дългите си мисии и всички те се възрадват. Прочете-
те Алма 17:2–4 и отбележете думите и изразите, ко-
ито описват що за мисионери са синовете на Мосия.

 1. Прегледайте Алма 17:2–4. В дневника си за изуча-
ване на Писанията, направете следното:

 а. Избройте какво правят синовете на Мосия, за да се под-
готвят да бъдат ефективни мисионери и опишете резултати-
те от тяхната подготовка.
 б. Изберете нещо, което правят тези мисионери, което вие 
бихте желали да правите по- добре в собствения си живот 
или една характеристика, която бихте желали да развиете 
по- цялостно. Напишете в един абзац как можете да постиг-
нете това.

Помислете колко често се молите и изучавате 
Писанията както самостоятелно, така и със семей-
ството си, и помислете за възможностите, които 

имате да постите. По какви начини тези навици ви 
помагат да ставате „силни в знанието за истината” 
(Алма 17:2)?

От примера на синовете на Мосия научаваме 
следния принцип: Когато изучаваме Писанията, 
молим се и постим, можем да получим Светия 
Дух и да проповядваме със сила. Когато полу-
чаваме Светия Дух, ние се подготвяме по- добре да 
споделяме Евангелието с околните.

Прочетете следното изказване на старейшина Дей-
вид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли, 
в което той учи младите хора на начини, по кои-
то те могат да се подготвят да станат мисионери. 
Търсете конкретни начини, по които можете да се 
подготвите да споделяте Евангелието подобно на 
синовете на Мосия.

„Вие можете да увеличите своето 
желание да служите на Бог (вж. У. и З. 
4:3) и можете да започнете да мислите, 
както мислят мисионерите, да четете 
това, което четат мисионерите, да се 
молите, както се молят мисионерите и 

да се чувствате, както се чувстват мисионерите. 
Можете да избягвате светските влияния, които 
карат Светия Дух да се оттегля, както и да израст-
вате в увереността си да различавате и да реагирате 
според духовните подтици. Ред по ред, правило след 
правило, тук малко и там малко, вие постепенно 
можете да станете мисионера, който се надявате да 
бъдете, и мисионера, който Спасителят очаква. …

Проповядването на Евангелието … не е просто 
дейност, в която участваме за ограничено време 
или задача, която трябва да изпълним като чле-
нове на Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни. По- скоро мисионерската дейност 
е проява на нашата духовна личност и наследство” 
(„Да станем мисионери”, Лиахона, ноем. 2005 г., 
стр. 46–47).
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Прочетете Алма 17:9 и подчертайте това, за което 
се молят синовете на Мосия, докато се подготвят 
да служат. Прочетете Алма 17:11 и размишлявайте 
върху това, което Господ им казва за това да бъ-
дат оръдие в Неговите ръце. Тези стихове учат на 
следния принцип: Когато даваме добър пример, 
Господ може да ни направи оръдие в Своите 
ръце.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за ситуация, в която чувствате, че бихте могли да 

бъдете добър пример. Помислете си за училищната среда, 
ситуации у дома с вашето семейство или роднини, както и в 
обществените среди, включително Интернет. Опишете как ще 
покажете добър пример в съответната ситуация.

В някои ситуации е по- трудно от други да бъдеш 
добър пример. Вижте как са описани ламанитите в 
Алма 17:12–16 и си помислете защо на синовете на 
Мосия е трудно да преподават в тази ситуация.

Защо според вас синовете на Мосия са склонни 
да изпитват несгоди, за да помагат на един народ, 
който мрази нефитите? За да разберете какво се 
надяват да постигнат синовете на Мосия, попъл-
нете празнто място с дума от Алма 17:16: Синовете 
на Мосия искат ламанитите да бъдат доведени до 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , защото те желаят ламанитите да 
научат за плана на изкуплението.

За да можете да разберете по- добре как да бъдете 
добър пример за другите, изпълнете следната зада-
ча в рамките на следващите няколко дни: Помолете 
близък или приятел да ви каже как някой с пример, 
подобен на Христовия, е оказал влияние в неговия 
или нейния живот.

Алма 17:19–39
Амон става слуга на цар Ламоний и запазва стадата му
Докато четете Алма 17:19–39, открийте как Амон 
служи на цар Ламоний и на неговите слуги. По-
мислете си как службата на Амон допринася за 
това ламанитите да приемат Евангелието. Плани-
райте да споделите историята за Амон и това как 
той спасява стадата на царя с близък или приятел. 
Докато разказвате историята, подчертайте следна-
та истина: Ние можем да помагаме на другите 
да се подготвят да приемат Евангелието, като 
им служим. Обсъдете с този човек някой друг, на 
когото бихте желали да помагате да стане духовно 
по- силен. Обмислете как можете да служите на 
този човек и решете по какви начини можете да 
направите това.

Алма 18
Верността на Амон впечатлява цар Ламоний и така 
Амон учи царя на Евангелието
Слугите на цар Ламоний му казват какво е сторил 
Амон, за да защити царските стада. Прочетете Алма 
18:4–6 и открийте каква е реакцията на царя към 
стореното от Амон.

Когато царят пита слугите си къде се намира Амон, 
те му заявяват, че той изпълнява по- ранна задача, 
възложена му от царя да приготви неговите коне за 
пътуване до земята Нефи, където живее бащата на 
царя. Прочетете Алма 18:12–15 и открийте какъв 
ефект има службата на Амон върху цар Ламоний.

Прочетете Алма 18:16–21 и открийте доказател-
ство, че Господ ръководи Амон, докато учи цар 
Ламоний. В предоставеното място, запишете как 
Божият Дух помага на Амон в тази ситуация.   
  
 

Докато четете Алма 18:22–32, потърсете конкрет-
ните евангелски истини, на които Амон учи Ламо-
ний. Бихте могли да си ги отбележите в Писанията 
или в дневника си за изучаване на Писанията. 
Докато Амон проповядва, той се основава на вярва-
ния, които споделят и двамата с Ламоний. Ламоний 
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вярва в Бог—Когото той нарича Великия Дух—но 
не разбира истинската Му същност.

Прочетете Алма 18:33–35 и открийте как отвръща 
Амон, когато царят го пита дали е изпратен от Бог.

 3. От изученото в Алма 17–18, напишете кратък аб-
зац в дневника си за изучаване на Писанията, който 

обобщава това, което Амон е в състояние да направи сред 
ламанитите с Божията помощ.

Бихте могли да напишете следния принцип в Писа-
нията си близо до Алма 18:35: Когато предано слу-
жим на Небесния Отец и Исус Христос, нашата 
способност да вършим Тяхното дело нараства.

 4. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как предоходният принцип ще ви помага в сегашните ви 
и бъдещи отговорности в Църквата?
 б. По какъв начин можете да бъдете по- верни на Господ, та-
ка че Той да увеличава вашата способност да вършите Него-
вото дело?

Поради верния пример и служба на Амон, той е в 
състояние да учи Ламоний относно плана на изкуп-
ление на Небесния Отец. Спомнете си, че Ламоний 
изпитва вина за извършените от него убийства (вж. 
Алма 18:4–6). Прочетете Алма 18:36–43 и открийте 
по какъв начин Амон представя плана на изкупление 
на Ламоний и как Ламоний отвръща на тези учения.

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо мислите, че е от съ-

ществено значение цар Ламоний да разбира Единението на 
Исус Христос?

Помислете си как знанието относно ученията за 
Сътворението, Падението и Единението може да 
е помогнало на Ламоний да осъзнае нуждата от 
Спасител. Старейшина Брус Р. Макконки от Кво-
рума на дванадесетте апостоли учи за важността от 
Сътворението, Падението и Единението:

„Тези три божествени събития—трите 
опори на вечността—са неразделно 
вплетени като един голям гоблен, 
известен още като вечния план на 
спасение. Ние се отнасяме към Едине-
нието на Господ Исус Христос като към 

центъра, сърцевината и същността на дадената чрез 
откровение религия. Чрез него се осъществяват 
безсмъртието и вечния живот на човека. Спасение-
то е в Христа.

Но ако е нямало Падение, то не би имало и Еди-
нение. Падението на Адам осъществи тленната 

и духовна смърт в света, и от тези два вида смърт 
човека, както и всички форми на живот, биват 
изкупени посредством Единението, осъществено 
от Исус Христос. Адам осъществи смъртността, 
Христос осъществи безсмъртието. Спасението идва 
благодарение на Падението и на Единението.

Но ако земята, човекът и всички живи форми не 
бяха създадени в тяхното физическо и райско съ-
стояние, в състояние на безсмъртие, то тогава не би 
имало Падение. … Ето защо, спасението бе осъ-
ществено в резултат на това и заради сътворението 
на небесата и земята и всичко, което се намира в 
тях. Спасението идва в резултат на Сътворението, 
Падението и Единението, като и трите са част от 
един божествен план” (A New Witness for the Articles 
of Faith 1985 г., стр. 81–82).

От преживяването на Ламоний можем да научим 
следната истина: Когато осъзнаем нашата нуж-
да от Спасителя, ще имаме желанието да се 
покаем.

Завършете днешния си урок като размишлявате 
върху това, което ще направите, за да си спомняте 
за нуждата си от Спасителя.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 17–18 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 17: ДЕН 2

Алма 19–20
Въведение
Както е записано в Алма 19–20, цар Ламоний из-
питва голяма промяна в сърцето си, което води до 
обръщане във вярата на много от хората му. Амон 
и цар Ламоний пътуват до Мидоний, за да избавят 
пленените братя на Амон. По пътя те се натъкват 
на бащата на Ламоний, който е цар на всички ла-
манити. Смелото свидетелство на Амон и любящата 
закрила на Ламоний карат бащата на цар Ламоний 
да смекчи сърцето си и да се съгласи да освободи 
братята на Амон. Поради свидетелството и примера 
на Амон, мнозина чувстват влиянието на Светия 
Дух, учени са и се обръщат във вярата.
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Алма 19
Цар Ламоний и мнозина от неговия народ се покайват 
и биват кръстени
Помислете си за вълнообразния ефект, който се 
получава, когато пуснете камък във вода.

Как действията на човек могат да наподобяват 
хвърления във водата камък?   
 

Напишете Амон в центъра (овала) в следната диа-
грама.

Прочетете Алма 19:1, 6, за да откриете кой най- 
напред бива повлиян от сведетелството на Амон и 
напишете името му в първата вълна от диаграмата. 
Изберете израз от тези стихове, който смятате че 
най- добре описва това, което се случва с Ламоний. 
Запишете този израз и това, което означава той 
според вас:   
 

Изучете Алма 19:7–10, за да откриете кой е други-
ят човек, който бива повлиян от свидетелството 
на Амон и надпишете втория кръг от диаграмата. 
Според Алма 19:10, какво е забележително относно 
вярата на съпругата на Ламоний?   
 

Според записаното в Алма 19:11–13, как се отразява 
на съпругата на Ламоний свидетелството на нейния 
съпруг?   
 

 1. Прочетете Алма 19:13–14 и отговорете на следни-
те въпроси във вашия дневник за изучаване на Писа-

нията: Какво според вас означава да бъдеш „надвита от 
Духа” и „надвит от радост”? Кога сте чувствали силно влия-
нието на Светия Дух в живота си?

Прочетете Алма 19:15, за да откриете кой е другият 
човек, който бива повлиян от свидетелството на 
Амон и надпишете третия кръг от диаграмата.

Прочетете Алма 19:16–17, за да откриете кой бива 
повлиян след това и надпишете четвъртия кръг.

Помислете си как всички слуги на царя биват пов-
лияни от събитията, свързани с Амон, Ламоний и 
съпругата на Ламоний. В Алма 19:15–17 отбележете 
думи и изрази, показващи, че слугите на Ламоний 
се обръщат към Бог.

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как духовните преживява-

ния на Ламоний и дома му водят до решението на Авис да 
сподели свидетелството си с другите след толкова много го-
дини „без да го казва на никого” (Алма 19:17)?

Прочетете Алма 19:18–22, за да видите как събра-
лите се в къщата на царя хора тълкуват видяното. 
Представете си, че вие сте Авис. Какво бихте напра-
вили след това, виждайки спора между хората? За да 
научите как постъпва тя, прочетете Алма 19:23–29.

Прочетете Алма 19:30–36 и обмислете влиянието, 
което свидетелството на Амон оказва на останали-
те. Надпишете петия кръг от диаграмата с „мнози-
на други ламанити”.

 3. Вземете под внимание всички хора, повлияни от 
свидетелството на Амон, след което довършете след-

ния израз в дневника си за изучаване на Писанията: Споде-
ляйки моето свидетелство и давайки добър пример, аз 
мога да …

Чрез своето свидетелство и пример, Амон помага 
на Ламоний и други хора да се обърнат в Господа. 
Помислете си за хората, които са изиграли важна 
духовна роля в живота ви. Помислете си за някой, 
чийто праведен пример и свидетелство са ви повлия-
ли. Можете ли да се сетите за начини, по които този 
човек е оказал добро влияние и върху други хора?

 4. Помислете си как бихте могли да приложите нау-
ченото от примера на Амон, като отговорите на след-

ните въпроси в дневника си за изучаване на Писанията:



182

 а. Как биха били благословени вашите близки и приятели, 
ако вие следвате примера на Амон да живеете праведно, да 
служите на околните и да споделяте свидетелството си?
 б. Как вашият пример и свидетелство биха могли да пред-
извикат „леки вълни”, които се простират надалеч от това, 
което виждате да се случва сега по отношение на семейство, 
приятели и познати?

Алма 20
Бащата на цар Ламоний започва да изпитва промяна в 
сърцето си и желае да научи за Евангелието
Прочетете следните три ситуации и обмислете как 
бихе откликнали на тях:

• В спортно състезание, реферът или арбитърът 
явно прави лоши преценки и се отнася неспра-
ведливо с вас.

• Учител ви обвинява пред целия клас, че сте пре-
писвали на изпит, но това не е така.

• Вашите родители ви обвиняват, че сте направили 
нещо, което в действителност е направил вашият 
брат или сестра.

Както е записано в Алма 20, Амон и Ламоний се на-
мират в ситуация, в която биха могли да отвърнат 
с гняв. Представете си, докато изучавате тази глава, 
че вие сте на мястото на Амон и Ламоний.

Прочетете Алма 20:1–7, за да видите какво се случва, 
когато Ламоний иска да представи Амон на баща си, 
който е цар на всички ламанити. След което, проче-
тете всяка от следните групи стихове и размишля-
вайте върху отговорите си на последвалите въпроси.

Алма 20:8–13 Ако бяхте на мястото на Амон и 
някой погрешно ви обвиняваше, че 
лъжете или крадете, как бихте се 
чувствали?

Алма 20:14–16 Какво ви впечатлява от отговора на 
Ламоний към неговия баща?

Алма 20:17–25 Как отвръща Амон на гнева на бащата 
на Ламоний? По какъв начин Амон 
засвидетелства любовта си към 
Ламоний?

Прочетете Алма 20:26–27, за да видите последиците 
от отговора на Амон. Какво желае да научи бащата 
на Ламоний, след като става свидетел на любовта на 
Амон?   
 

Какво можем да научим от отговора на Амон към 
гнева на бащата на Ламоний?   
 

Запишете следната истина в Писанията си до Алма 
20:26–27 или в дневника си за изучаване на Пи-
санията: Когато действаме с любов, това кара 
другите да смекчават сърцата си и да търсят 
истината. Вземете под внимание възможностите, 
които имате у дома, с приятели или в училище да 
отвръщате с любов на гнева на другите.

 5. Запишете си цел в дневника за изучаване на Писа-
нията за това как бихте могли по- добре да отвръщате 

с любов, подобно на Амон към царя на ламанитите.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 19–20 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 17: ДЕН 3

Алма 21–22
Въведение
Аарон, един от братята на Амон, се опитва да учи 
амаликитите и амулонитите относно Исус Христос 
и Единението, но хората го отхвърлят. Той и някои 
от неговите другари са хвърлени в тъмница в земята 
Мидоний. Те остават верни по време на техните не-
сгоди. След като бащата на Ламоний бива подготвен 
чрез примера на Амон, той научава от Аарон как да 
бъде „роден от Бога” (Алма 22:15). Царят научава, че 
ако се покае за греховете си, може да познае Бог и 
да получи вечен живот. Верността на Амон и братя-
та му помага на мнозина от ламанитите да познаят 
Бог и Неговия път към изкупление.

Алма 21:1–23
Аарон и братята му проповядват Евангелието, 
независимо от изпитанията и това, че са хвърлени  
в тъмница
Спомнете си за случай, когато сте се опитвали упо-
рито да спазвате заповедите и въпреки всичко сте се 
сблъсквали с трудности. След това, размишлявайте 
върху следните въпроси: Какво направихте, за да 
останете верни, независимо от изпитанията си? Връ-
щайки се назад към това преживяване, как чувствате 
че Господ ви е благословил в онзи момент?

Докато Амон учи цар Ламоний и народа му (вж. 
Алма 17–19), Аарон и другарите му преживяват 
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огромни несгоди, докато се опитват да проповядват 
в различна част от земята. За кратък преглед на 
изпитанията, които Аарон и другарите му прежи-
вяват в тъмницата, прочетете Алма 20:28–30. След 
това, прочетете откъсите от Алма 21:1–17, посочени 
в дейността по- долу. Открийте как Аарон и брята-
та му се справят с изпитанията.

 1. Копирайте следната таблица в дневника си за изу-
чаване на Писанията, като оставяте място за комента-

ри след всеки стих:

Предизвикателство 
или трудност

Как отвръщат Аарон и 
 другарите му

Алма 21:3 Алма 21:4

Алма 21:5–6, 8 Алма 21:7, 9

Алма 21:10–11 Алма 21:11–12

Алма 21:13–14 Алма 21:15

След като прочетете всеки откъс от стихове, в лявата колона 
на таблицата запишете предизвикателствата или труднос-
тите, с които се сблъскват Аарон и другарите му. В дясната 
колона запишете как отвръщат Аарон и другарите му. След 
това, отговорете на следните въпроси:
 а. Защо според вас за тях би било лесно да се обезкуражат, 
да изгубят надежда и да се върнат вкъщи на по- приятелски 
настроено място сред нефитите?

 б. Как ние, като членове мисионери, извличаме полза от из-
учаването на тази история?

Прочетете Алма 21:16–17 и открийте как Господ 
помага на Аарон и братята му да вършат Неговото 
дело, като устояват с вяра. Благодарение на Аарон 
и братята му, ние научаваме следния принцип: Ако 
устояваме на изпитанията с вяра, Господ ще ни 
помага да вършим Неговото дело. Бихте могли 
да си отбележите този принцип в Писанията си или 
дневника си за изучаване на Писанията.

Помислете си какъв вид задачи Бог е приготвил за 
вас сега и в бъдеще и с какви предизвикателства 
вероятно ще се сблъсквате, опитвайки се да изпъл-
ните това дело. Прочетете следното изказване на 
Президент Томас С. Монсън, който учи, че вероят-
но ще се сблъскваме с изпитания, стремейки се да 
вършим Господното дело:

„Да достигнем, да учим и да докоснем 
безценните души, които Нашият Отец 
е подготвил за Неговото послание, е 
изумителна задача. Успехът почти 
никога не е лесен. По принцип е 
предшестван от сълзи, изпитания, 

доверие и свидетелство. …

… Служителите на Бог намират утеха в Господното 
уверение: „Аз съм с вас през всичките дни” (Матея 
28:20). Това великолепно обещание ви подкрепя. 
… То ви успокоява в моментите на обезкураже-
ние, които сполетяват всички” („Tears, Trials, Trust, 
Testimony”, Ensign, май 1987 г., стр. 43).

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те преживяване, когато с вяра сте издържали на изпи-

танията. Или бихте могли да напишете как планирате да 
показвате вяра в настоящо предизвикателство, използвайки 
принципите от този урок. Също така напишете няколко бъде-
щи ситуации, в които мислите че може да ви се наложи да 
устоявате в изпитанията, вършейки Господното дело.

Прочетете Алма 21:18–23, за да видите какво прави 
Амон, след като помага на Аарон и братята му да 
бъдат освободени от тъмницата. Открийте как се 
променя животът на ламанитите поради ученията 
на Амон за Евангелието.

Помислете си как Евангелието на Исус Христос 
е променило живота на човек, когото познавате. 
Размишлявайте как бихте могли да споделяте Еван-
гелието с ваш познат или пък помислете за човек, 
който би могъл да бъде повлиян от примера на Аа-
рон и братята му. Бихте могли да споделите с този 
човек наученото от примера на Аарон и братята 
му, докато устояват с вяра в Господното дело.
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Алма 22
Бащата на Ламоний, който царува над цялата зема, 
вярва в проповядваното от Аарон Евангелие
Спомнете си неочакваната среща на Амон с ба-
щата на Ламоний, за която се говори в предишния 
урок. Прочетете наново конкретното искане на 
царя към Амон, записано в Алма 20:27. Докато 
четете Алма 22:1–3, открийте как царят приема 
посещението на Аарон.

Прочетете Алма 22:4–6 и открийте какво тревожи 
бащата на цар Ламоний. Изучете Алма 22:7–14 за 
истините, на които Аарон учи бащата на Ламоний.

Размишлявайте върху следните въпроси (може да 
ви е от полза да си спомните подобното разискване 
с цар Ламоний в Алма 17–18):

• Защо е нужно на царя да повярва в Бог, за да раз-
бере процеса на покаяние?

• Как знанието относно Падението помага на царя 
да разбере покаянието?

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо е от съществено зна-

чение да разбираме Падението на Адам и Единението на 
Исус Христос, за да разбираме покаянието?

Изучете Алма 22:15, за да откриете от какво е бил 
готов да се откаже бащата на цар Ламоний, за да 
получи радост и вечен живот, като бихте могли да 
си запишете това в Писанията си.

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо мислите отношение-

то, което проявява бащата на цар Ламоний, е важно да бъде 
притежавано от всеки желаещ да опознае Бог?

Прочетете Алма 22:16, за да видите как Аарон 
отговаря на въпроса на царя относно вечния живот. 
(Бихте могли да си отбележите важните истини, 
на които учи този стих.) Как приемането и живота 
според истините, на които учи Аарон, водят човек 
да се сдобие с вечен живот?   
 

Прочетете Алма 22:17–18, за да откриете как реаги-
ра царят на напътствията на Аарон. Размишлявайте 
върху следния въпрос: Какво можем да научим от 
бащата на цар Ламоний относно процеса на ражда-
не от Бог?

Бихте могли да си отбележите следния израз в 
Алма 22:18: „аз ще ти изкажа всичките си грехове”. 
Размишлявайте върху следната истина и я запишете 
в Писанията си или в дневника си за изучаване на 
Писанията: Трябва да сме готови да изоставим 

всичките си грехове, за да бъдем духовно про-
менени и родени от Бог.

Прочетете следното изявление на 
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума 
на дванадесетте апостоли: „Евангелие-
то на Исус Христос ни предизвиква да 
се променим. „Покайте се” е най- 
честото му послание, а покаяние 

означава отказ от всички наши навици—лични, 
семейни, етнически и национални—противореча-
щи на Божиите заповеди. Целта на Евангелието е да 
преобрази обикновените хора в небесни граждани 
и това изисква промени” („Покаяние и промяна”, 
Лиахона, ноем. 2003 г., стр. 37).

Размишлявайте какво трябва да направите в живота 
си сега, за да бъдете духовно променени.

Прочетете Алма 22:19–22, за да видите какви съби-
тия следват след молитвата на царя. Прочетете Алма 
22:23–27, за да откриете какво прави бащата на Ла-
моний, поради извършилата се промяна в сърцето 
му и това, че получава Господния Дух за себе си.

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те какво сте научили относно това да се родим отно-

во, докато изучавахте историята на бащата на цар Ламоний. 
Обяснете как според вас неговият пример може да помага 
на младите хора днес да направят промени в живота си, за 
да бъдат родени от Бог.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 21–22 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 17: ДЕН 4

Алма 23–24
Въведение
След обръщането си във вярата, царят на ламани-
тите известява религиозна свобода сред народа си. 
Тази прокламация позволява на Аарон и братята му 
да проповядват Евангелието и да установят църкви 
в множество градове на ламанитите. Хиляди лама-
нити се обръщат и остават верни до края. Онези 
от ламанитите, които биват обърнати в Господа, 
сключват завет да изоставят оръжията си за война. 
Те вземат върху си името анти- нефити- лехити. 
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Когато необърнатите ламанити ги нападат, някои 
от анти- нефити- лехитите жертват живота си, но не 
нарушават завета си.

Алма 23
Хиляди ламанити са обърнати в Господа и променят 
името си на анти- нефити- лехити

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, нарису-
вайте едно щастливо и едно тъжно лице. Надпишете 

щастливото лице с Верен, а тъжното лице с Непостоянен. До-
като четете следното изявление на старейшина Ричард Г. 
Скот от Кворума на дванадесетте апостоли, открийте думите 
и изразите, които описват тези два различни типа хора. Запи-
шете тези думи или изрази под подходящата рисунка.

„Всеки от нас е виждал как някои хора 
изминават живота си, непрекъснато 
вършейки правилното. Те изглеждат 
щастливи, дори въодушевени по 
отношение на живота. Когато трябва 
да направят трудни избори, те като че 

ли винаги правят правилните избори, дори и да 
имат други привлекателни възможности. Ние 
знаем, че са подвластни на изкушения, но те сякаш 
не ги забелязват. Също така сме виждали как някои 
хора не са така храбри по отношение на решения-
та, които вземат. Когато са в силна духовна обста-
новка, те решават да бъдат по- добри, да променят 
животa си и да изоставят омаломощаващи ги 
навици. Тяхното решение да се променят е много 
искрено, но все пак те скоро отново вършат неща-
та, които са решили да загърбят.

Кое е това нещо, въз основа на което животът на 
хората в двете групи коренно се различава? Как 
можете винаги да правите правилни избори?” 
(„Full Conversion Brings Happiness”, Ensign, май 
2002 г, стр. 24).

Размишлявайте как бихте отговорили на двата 
въпроса, които задава старейшина Скот. Докато 
изучавате Алма 23–24, помислете си защо много 
членове на Църквата остават верни на Евангелието 
на Исус Христос през целия си живот?

След като царят на ламанитите се обръща в Еванге-
лието на Исус Христос, той изпраща постановление 
измежду всички хора и става чудо. Хиляди лама-
нити също биват обърнати във вярата. Прочетете 
Алма 23:1–5, за да видите какво е постановлението 
и как става чудото.

Прочетете Алма 23:6–7. Как мнозина от хилядите, 
които биват „обърнати в Господа”, остават в това 
състояние през целия си живот?   
 

След като ламанитите са обърнати, те желаят да 
бъдат наричани с ново име, така че да не бъдат 
повече известни като ламанити. Прочетете Алма 
23:16–18 и открийте какво име си избират и какви 
благословии следват поради верността им.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, под 
картинката със заглавие „Верни”, запишете наученото 

от анти- нефити- лехитите относно това да си верен на Госпо-
да през целия си живот.

Запишете следната истина в Писанията си или в 
дневника си за изучаване на Писанията: Обръща-
нето във вярата означава да се променим и да 
станем нови хора чрез силата на Бог. Подобно 
на промяната на анти- нефити- лехитите, ако вие 
имате желанието да получите силата на Едине-
нието в живота си чрез вашата вяра и покаяние, 
можете да се превърнете в нов човек чрез Божията 
сила и да останете обърнати във вярата през целия 
си живот.

Погледнете пак двата въпроса на старейшина Скот, 
след което прочетете неговия отговор: „Истинско-
то обръщане във вярата е плод на вяра, покаяние 
и постоянстващо подчинение. … Истинското об-
ръщане във вярата ще усилва способността ви да 
правите това, което трябва и когато трябва, неза-
висимо от обстоятелствата” („Full Conversion Brings 
Happiness”, стр. 25).

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Според Алма 23:18, обър-

натите ламанити започват да стават трудолюбиви и да живе-
ят в приятелство с нефитите. Когато хората се опитват да се 
покаят и да променят живота си, защо е важно за тях да об-
щуват с други, които също се стремят да живеят праведно?

 4. Прегледайте условията, които сте изброили под 
фигурата „Верни” в дневника си за изучаване на Пи-

санията. Помислете си колко добре тези условия определят 
вашето ниво на обръщане във вярата. Запишете в дневника 
си за изучаване на Писанията, какво ще направите, за да бъ-
дете по- цялостно обърнати в Господа.

Алма 24
Анти- нефити- лехитите сключват завет никога да не 
вдигат оръжие
Както е записано в Алма 24:3, преди да умре, царят 
на ламанитите поверява царството си на своя син, 
като му дава името Анти- Нефи- Лехий. Прочетете 
Алма 24:1–5, за да видите какъв проблем възниква 
скоро след това, който кара Амон и братята му 
да свикат съвет с царя. Когато става известно, че 
необърнатите във вярата ламанити отиват на война 
срещу анти- нефити- лехитите, тези праведни хора 
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решават, че няма да правят никакви подготовки да 
се защитят (вж. Алма 24:6). Прочетете Алма 24:7–14 
и открийте защо анти- нефити- лехитите вземат 
това решение.

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те какво научавате от анти- нефити- лехитите относно 

това какво означава да се отречем от греховете си, когато се 
покайваме.

Прочетете Алма 24:15–18, за да откриете какво 
правят анти- нефити- лехитите, за да покажат на 
Господ, че наистина са се покаяли. Защо хората 
заравят мечовете си и останалите си оръжия 
дълбоко в земята? (Вж. Алма 24:17–18.)

В собсвения ни живот, когато се 
покайваме от греховете си, ние трябва 
да се стремим никога повече да не 
извършваме тези грехове. Прочетете 
това, което президент Спенсър У. 
Кимбъл учи относно изоставянето на 

греха като важен аспект от покаянието: „Отказвай-
ки се от греха, човек не може просто да желае 
по- добри условия. Той трябва да си ги създаде. … 
Той трябва да е сигурен, че не просто е изоставил 
греха, но и че е променил обстановката, в която се 
проявява грехът. Човек трябва да избягва местата, 
условията и обстоятелствата, в които се е проявил 
грехът, защото те бързо биха го предизвикали 

отново. Трябва да се избягват хората, с които е 
извършен грехът. Не е нужно да се мразят участва-
лите хора, но трябва да бъдат избягвани, както и 
всичко свързано с греха. Човекът трябва да … си 
изгради един нов живот. Той трябва да премахне 
всичко, което би събудило старите спомени”. (The 
Miracle of Forgiveness 1969 г., стр.171–172).

В Алма 24:10–12 отбележете думите и изразите, ко-
ито показват покаянието на анти- нефити- лехитите 
и Божията прошка за греховете им. Запишете след-
ния принцип в празното поле до тези стихове: Ако 
направим всичко възможно да се покаем, Бог 
ще отнеме нашата вина и ще ни помогне да 
останем неопетнени. Върнете се към историята 
на анти- нефити- лехитите, които заравят оръжията 
си в земята. В наши дни ние все още се нуждаем да 
„заравяме” греховете си, за да покажем на Господ, 
че правим всичко по силите си да се покайваме и да 
не извършваме повече тези грехове.

 6. Помислете си как хората в следните ситуации мо-
гат да са сигурни, че няма да извършат същите грехо-

ве. Напишете предложенията си за всяка една от ситуациите 
в дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Някой гледа порнографска сцена в един филм, тъй като 
приятели го канят да гледат филма заедно.
 б. Някой тайно престъпва Словото на мъдростта с приятели, 
когато излизат заедно една вечер.
 в. Някой споделя отговорите на вече взет от него изпит с 
приятел, който се подготвя да вземе същия изпит на след-
ващия ден.

Размишлявайте върху следния въпрос: Какво трябва 
да „заровите” в живота си, така че да не бъдете 
изкушавани да извършвате греховете, от които сте 
се покаяли?

Прочетете Алма 24:19–22, за да видите какво 
правят анти- нефити- лехитите, когато ламанити-
те идват да се сражават с тях. Тези хора показват 
своята отдаденост към Господ, като са гото-
ви по- скоро да умрат, отколкото да престъпят 
направеното пред Господ обещание. Те напълно 
са посветили живота си на Господ и Му остават 
напълно верни през целия си живот.

Прочетете какво учи президент Езра Тафт Бенсън 
относно това да отдадем живота си на Господ:

„Хората, които се променят за Христос, 
ще бъдат водени от Христос. Подобно 
на Павел, те ще питат: „Господи, какво 
желаеш да направя?” (Деянията 9:6.) …

Тяхната воля е погълната от Неговата 
воля. (Вж. Иоана 5:30.)
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Те винаги вършат богоугодни неща. (Вж. Иоана 8:29.)

Те не само биха пожертвали живота си за Господ, но 
по- важното е, че те искат да живеят за Него.

Влезте в домовете им и ще видите, че картините 
на стените им, книгите по рафтовете им, музиката, 
която се носи, техните думи и действия показват, че 
те са християни.

Те са свидетели на Бог по всяко време, за всяко не-
що и на всяко място. (Вж. Мосия 18:9.)

Те мислят за Христос и поглеждат към Него във 
всяка мисъл. (Вж. У. и З. 6:36.)

Те пазят Христос в сърцата си, понеже любовта им е 
в Него завинаги. (Вж. Алма 37:36.)” („Born of God”, 
Ensign, ноем. 1985 г., стр. 6–7).

 7. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: През идващата седмица, 

по какви начини можете да показвате, че сте отдали напълно 
живота си на Господ?

Прочетете Алма 24:23–27, където е описана реакци-
ята на ламанитите, когато виждат, че анти- нефити- 
лехитите няма да се сражават. Докато четете, 
открийте думи и изрази, отразяващи следния прин-
цип: Когато сме верни на Господ, ние можем да 
помагаме на другите да се обърнат във вярата. 
Помислете си как конкретни членове на вашето 
семейство или определени приятели могат да бъдат 
повлияни от решението ви да сте верни на Господ.

 8. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 23–24 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 18: ДЕН 1

Алма 25–29
Въведение
След като прекарва години в проповядване на Еван-
гелието, Амон възхвалява Господ и изразява своята 
благодарност за благословията да бъде оръдие в 
Неговите ръце, за да занесе Евангелието на лама-
нитите. Мнозина от ламанитите започват да вярват 
в Господ, да се покайват и да наричат себе си анти- 
нефити- лехити. След като анти- нефити- лехитите 

сключват завет с Бог никога повече да не вдигат 
оръжие за война, амаликитите и ламанитите 
започват да правят подготовки да отидат на война 
срещу тях. За да могат да спазят завета си с Господ, 
анти- нефити- лехитите приемат предложената им 
закрила от нефитите. Пророкът на нефитите Алма 
изразява радостта, която изпитва от проповядване 
на Евангелието и приканването на другите да дой-
дат в Исус Христос.

Алма 25
Пророчеството на Авинадий е изпълнено и мнозина от 
ламанитите са обърнати във вярата
Помислете за промените, които сте направили, ко-
гато сте станали по- пълно обърнати в Евангелието 
на Исус Христос. Алма 25 говори за изпълнението 
на пророчеството на Авинадий относно това, че 
потомците на свещениците на Ной ще бъдат пре-
следвани и убивани, както и показва, че Господ се 
застъпва за Своите пророци, като изпълнява вдъх-
новените им пророчества (вж. Алма 25:9). Тази глава 
също така говори за това как много от ламанитите 
се покайват и се присъединяват към анти- нефити- 
лехитите. Прочетете Алма 25:14 и открийте какво 
правят тези ламанити, обръщайки се в Евангелие-
то. В Алма 25:15 научаваме за две причини, поради 
които те спазват закона на Моисей.

Алма 26
Амон се възрадва на милостите Господни към 
ламанитите и синовете на Мосия.
Какво е нужно да бъде построена една къща или 
църква? Каква църква би могъл да построи един из-
кусен занаятчия с правилните оръдия и инструмен-
ти? В Алма 26 Амон описва себе си и братята си като 
оръдия в Божиите ръце, за извършването на велико 
дело. Прочетете Алма 26:1–5, 12–13 и открийте какво 
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постига Господ, използвайки Амон и братята му като 
оръдия в Своите ръце. (Бихте могли да отбележите 
отговорите, които намирате във вашите Писания.) 
В стих 5 изръзът „простряхте сърпа” означава да се 
трудиш упорито, „сноповете” представляват обърна-
тите във вярата, „житницата” представлява Църква-
та, а изразът за онези, които са събрани „да не бъдат 
похабени”, се отнася за Бог, предпазващ покръстили-
те се и даряващ ги с вечен живот.

Отбележете или открийте един или повече изрази в 
Алма 26:12, които показват, че Амон разбира, че той 
е само оръдие в Господните ръце и че Господ е този, 
Който извършва чудеса по време на неговата мисия.

От тези стихове научаваме следния принцип: 
Когато се смиряваме, Господ ни подсилва и ни 
използва като оръдия в Неговите ръце. Съ-
пътстващ принцип, който също научаваме в Ал-
ма 26, е: Ние изпитваме радост, когато предано 
служим на Господ и Неговите чеда. Прочетете 
Алма 26:11, 13, 16 и отбележете всеки път, когато се 
натъкнете на думата радост или радвам.

Прочетете Алма 26:13–16 и открийте причините, 
поради които се радва Амон.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те защо според вас изпитваме радост, когато служим 

на Господ. Бихте могли също така да напишете за случай, ко-
гато сте чувствали радост от службата си в Църквата.

Прочетете следните стихове и помислете за отгово-
рите на съпътстващите ги въпроси:

Алма 26:22–23, 26–29. Обърнете внимание на 
изброените изисквания за разбиране на Божиите 
тайнства. Какво обещание е дадено на мисионе-
рите, които притежават тези качества? С какви 
пречки се сблъскват Амон и братята му, служейки 
на Господ и на ламанитите? Кои от тези пречки 
са подобни на тези, с които се сблъскват хората, 
служещи на Господ днес? Какво могат да научат съ-
времените мисионери от Алма 26:29 относно това 
къде трябва да преподават Евангелието?

Алма 26:30. Какво насърчава синовете на Мосия да 
продължават да служат дори и в трудните моменти?

 2. Прочетете Алма 26:35–37 и отговорете на следните 
въпроси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кои от истините, изучавани в тези стихове, биха ви дали 
причини да се радвате на Божията добрина? (Бихте могли 
да си отбележите изразите, показващи тези истини.)
 б. Какво значение оказва знанието, че Бог се грижи за вас?

Алма 27
Амон води анти- нефити- лехитите в безопасност сред 
нефитите
Докато се подготвяте да изучавате Алма 27, 
помислете си за отговорите на следните въпроси:

• Случвало ли ви се е някой да ви обещае нещо, 
което в последствие да не спази?

• Познавате ли някой, който винаги да е спазвал 
своите обещания?

• Как възприемате хората, които удържат на 
думата си? Защо?

След неуспешните си опити да унищожат нефи-
тите, ламанитите се опитват да унищожат онези 
ламанити (анти- нефити- лехити), които са обърна-
ти във вярата от Амон и неговите братя. Споменете 
си, че анти- нефити- лехитите заравят оръжията 
си за война, за да покажат, че ще спазват завета си 
да не убиват никога повече. За да откриете колко 
посветени са анти- нефити- лехитите в спазването 
на този завет, прочетете Алма 27:2–3.

Представете си силата на отдадеността на анти- 
нефити- лехитите в почитане на завета си и това да 
не вдигат оръжията си, когато биват атакувани. По-
мислете си как вие можете да усилвате отдаденост-
та си в спазването на заветите си с Небесния Отец, 
когато е трудно да се прави това.

Поради преследването и атаките от нечестивите 
ламанити, Амон води анти- нефити- лехитите в 
Зарахемла—град на нефитите—където нефитите 
обещават да ги защитават от враговете им. По-
мислете си какво бихте направили, за да помагате 
на хората около вас да спазват заветите, които са 
сключили с Господ.

След като пристигат в Зарахемла, анти- нефити- 
лехитите са наречени от нефитите народът на 
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Амон. Прочетете Алма 27:27–30, за да откриете с 
какво става известен народът на Амон. Отбележете 
думите и изразите, които учат следния принцип: 
Когато сме напълно обърнати към Господ, ние 
спазваме заветите, които сме сключили с Него.

 3. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Случвало ли ви се е да ви е било трудно да спазвате заве-
тите си с Господ, но въпреки това да сте го направили?
 б. Познавате ли човек, който е бил пример за вас и който е 
бил верен и предан на своите завети с Господ? Как този чо-
век е показал верността си към тези завети?

Алма 28
Нефитите побеждават ламанитите в голяма битка

 4. Представете си, че сте репортер, чиято задача е да 
отрази събитията, намиращи се в Алма 28. Прочетете 

Алма 28:1–6, 11–14 и напишете кратък абзац в дневника си 
за изучаване на Писанията, обобщавайки случилото се. Не 
забравяйте да отговорите на следните въпроси в този абзац:
 а. Каква е цената, която плащат нефитите, за това че помагат 
на народа на Амон да спазва заветите си? (Вж. Алма 28:1–3.)
 б. До каква степен се отразяват загубите върху нефитите? 
(Вж. Алма 28:4–6.)
 в. Защо някои се страхуват, когато обичаните от тях хора 
умират, докато други се радват и имат надежда? (Вж. Алма 
28:11–12.)

Напишете едно принципно твърдение, което обоб-
щава наученото от Алма 28:11–12:   
 

Един от принципите, изучавани в Алма 28, е: Кога-
то имаме вяра в Исус Христос и Неговите обе-
щания, ние можем да имаме надежда и радост 
въпреки смъртта.

 5. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Случвало ли ви се е да видите някой да се сблъска със соб-
ствената си предстояща смърт или с тази на обичани от него 
хора и да проявява надежда поради вяра в Исус Христос?
 б. Как бихте обяснили смъртта на някой, така че да помог-
нете на този човек да има надежда след смъртта на обичан 
от него човек?

Открийте трите твърдения на Мормон „и тъй, ние 
виждаме” в Алма 28:13–14. Бихте могли да ги от-
бележите в Писанията си. На какви точки набляга 
Мормон, завършвайки историята за мисията на 
синовете на Мосия при ламанитите? Размишлявай-
те защо е важно за вас да знаете тези истини.

Алма 29
Алма се радва, че довежда души при Бог
Искало ли ви се е някога да имахте силата сами да 
направите голямо добро или да спрете ужасно зло в 
света? Алма 29 е израз на желанието на Алма да бъ-
де оръдие в ръцете на Господ. Изучете Алма 29:1–3 
и окрийте какво е желанието на сърцето на Алма.

Спомняйки си случилото се с Алма като млад мъж, 
помислете си защо Алма би изпитвал желанието, 
което показва. Обърнете внимание в Алма 29:3 
защо той чувства, че извършва грях в желанието си. 
Прочетете Алма 29:4–5 и открийте какво дава 
Господ на хората, които имат праведни желания.

Изучете Алма 29:10, 14–16 и отбележете наградата, 
която получава Алма затова, че довежда души при 
Христос. Бихте могли да си отбележите всеки път, 
когато Алма използва думата радост в тези стихове.

Един от изучаваните принципи в Алма 29 е: Ще 
изпитваме радост, когато помагаме на хората 
да се покайват и да дойдат при Исус Христос. 
Имали ли сте преживявания, които са ви помогна-
ли да изпитвате радост, помагайки на другите да 
дойдат при Христос?
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Размишлявайте за момент върху начините, по които 
можете да помагате на хора от следните групи да на-
правят необходимите промени в живота си и да дой-
дат при Исус Христос. (a) ваши приятели, (б) близки 
и (в) онези, които все още не познавате добре. Търсе-
те напътсвието на Духа, докато търсите възможности 
да довеждате околните при Исус Христос.

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 25–29 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 18: ДЕН 2

Алма 30
Въведение
След последвалата голяма битка с ламанитите, по 
цялата земя в Зарахемла настъпва мир. По време 
на този мирен период, един човек на име Корихор 
започва да проповядва, че няма Христос. Неговите 
лъжливи учения водят онези, които му вярват, към 
грях. Той говори против ръководителите на Цър-
квата, като твърди, че те учат „безумните предания 
на бащите (си)” (Алма 30:27). Корихор е доведен 
пред Алма, който го учи, че всички неща свидетел-
стват за Христос. В последствие, Корихор признава, 
че действията му са водени от дявола.

Алма 30:1–29
Корихор, антихристът, се подиграва на учението на 
Христос
Представете си, че някой ви е приготвил ястие. То 
изглежда и мирише вкусно, но когато го опитвате, 
се чувствате много зле. Помислете си за момент как 
тези лъжливи учения може да са подобни на това 
да ви се предлага храна, която изглежда вкусна, но в 
същото време е тайно отровна.

Вече сте учили за антихристите Серим (вж. Яков 7) 
и Нехор (вж. Алма 1). Спомнете си, че едно опре-
деление на думата антихрист е „всеки или всич-
ко, което подправя истинския евангелски план за 
спасение и открито или тайно се противопоставя 
на Христос” (Ръководство към Писанията, „Ан-
тихрист”, scriptures.lds.org). Днес ще научите за 
един друг човек, който е враг на Христос и чиито 

грешни учения заблуждават околните и ги водят 
към грях. Мнозина днес по света използват аргу-
менти, подобни на тези на Корихор, срещу хората, 
които изразяват вяра в Бог.

Корихор започва да проповядва сред нефитите. 
Прочетете Алма 30:6, 12 и открийте изразите, по-
казващи, че Корихор е антихрист.

Прочетете Алма 30:12–18 и групирайте лъжливите 
учения на Корихор с това, което се подразбира от тях.

Някои лъжливи 
 учения на антихрис-
та Корихор

Възможни тълкувания и 
 разбирания на лъжливите 
учения

 ___ 1. Алма 30:13–14  А. Не трябва да вярвате в Исус 
Христос или в Неговото 
Евангелие, освен ако нямате 
физическо доказателство 
за религиозните истини. Не 
съществува подобно нещо 
като лично откровение чрез 
Светия Дух.

 ___ 2. Алма 30:15  Б. Не съществува подобно нещо 
като грях. Няма универсален 
стандарт за това кое е 
правилно или грешно.

 ___ 3. Алма 30:16  В. Хората постигат успех само 
въз основа на личните си 
усилия. Бог не е нужен в 
делата на човека.

 ___ 4.  Алма 30:17 
(„всеки човек 
получава …”)

 Г. Словата на пророците и 
Писанията не са верни 
и поради това не трябва 
да се вярва на техните 
пророчества.

 ___ 5.  Алма 30:17 
(„каквото 
и да върши 
човек …”)

 Д. Не съществува такова нещо 
като опрощение на греховете. 
Няма нужда да се търси 
помощ чрез Единението, 
защото то не съществува.

 ___ 6. Алма 30:18  Е. Няма живот след смъртта, 
така че не е нужно да се 
тревожим за осъждане след 
този живот.

(Отговорите към тази дейност се намират в края на 
този урок.)

Алма 30:18 учи следния принцип: Сатана използва 
лъжливи учения, за да ни изкушава да вър-
шим грях.
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Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на 
дванадесетте апостоли, учи:

„Нашето поведение не е изцяло кон-
тролирано от естествени импулси. 
Поведението започва също и с вяра.

Вярата се ражда от философиите или 
ученията. Ученията са както духовни, 

така и светски, полезни или разрушителни, истин-
ни или погрешни. …

Истинското учение, когато е разбирано, променя 
отношенията и поведението” („Little Children”, 
Ensign, ноем. 1986 г., стр. 17).

 1. Изберете две или повече от лъжливите учения на 
Корихор, изброени в таблицата към упражнението за 

групиране. В дневника си за изучаване на Писанията, напи-
шете кои са истинните учения и обяснете как знанието на ис-
тината се отразява на вашето отношение и поведение.

След успеха си в земята Зарахемла, Корихор отива 
в земята Иерсон, за да проповядва на народа на 
Амон. Прочетете Алма 30:19–20 и открийте дали те 
приемат лъжливите му учения.

Народът на Амон „се показаха по- мъдри от много 
нефити” и „накара(ха) Корихор да бъде изведен от 
земята” (Алма 30:20–21). От това, което сте научи-
ли за народа на Амон, защо според вас те не вярват 
в лъжливите му учения?

Алма 30:21–29 разказва как Корихор отива в земята 
Гедеон „но тук той нямаше много успех” (Алма 
30:21). Някои от аргументите на Корихор срещу 
Църквата и нейните учения се намират в Алма 
30:24, 27, два от които са: (1) вярващите в Бог се на-
мират в робство и (2) религията ограничава лична-
та свобода. Тези аргументи все още се използват от 
противниците на религията днес.

Президент Хенри Б. Айринг от Първото Прези-
дентство учи, че вярата ни в Бог ни дава свобода: 
„Корихор твърдял, както мъже и жени лъжливо са 
твърдели от началото на времената, че да приемеш 
съвет от Божиите служители е отказ от дадената от 
Бог независимост. Но аргументът е лъжлив, защото 
изопачава действителността. Когато отхвърляме 
съвета, идващ от Бог, ние не избираме да бъдем 
независими от външно влияние. Ние избираме 
друго влияние. Ние отхвърляме защитата на един 
съвършено любящ, всемогъщ, всезнаещ Отец в Не-
бесата, чиято единствена цел, както и на Неговия 
Възлюбен Син, е да ни даде всичко, което има, и да 
ни върне отново у дома като семейства в обятията 
на любовта Му. Като отхвърляме съвета Му, ние 
избираме влиянието на друга сила, чиято цел е да 
ни направи окаяни и чиито мотив е омразата. Ние 

имаме свободата на избор като дар от Бог. Тя е не 
право да избираме да бъдем свободни от влияние, 
а по- скоро е неотменно право да се предадем във 
властта на онези сили, които избираме” („Finding 
Safety in Counsel”, Ensign, май 1997 г., стр. 25).

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та какво бихте препоръчали на някой да направи, за 

да се защити от вярването в лъжливи учения, подобни на 
проповядваните от Корихор.

Алма 30:30–60
Корихор иска знамение от Алма и е поразен да онемее 
чрез силата Божия
В последствие Корихор е доведен пред Алма. Про-
четете Алма 30:30–31 и открийте обвиненията на 
Корихор срещу Алма и други църковни ръководи-
тели. „Да си угаждат от труда на людете” означава, 
че Алма и другите са забогатели поради църковна-
та си служба. Обмислете отговорите си на следни-
те въпроси:

• От личните ви преживявания с църковни ръково-
дители, защо тези обвинения са неверни?

• Как бихте отвърнали на обвиненията на Корихор, 
ако бяхте Алма?

Прочетете Алма 30:32–35 и открийте неговия от-
говор към Корихор. Помислете си как сте виждали 
истинността от отговора на Алма в живота на ръко-
водителите на вашия район или клон или на други 
членове на Църквата, на които се възхищавате.

Ако е възможно, поканете приятел или близък да 
прочете Алма 30:37–45 заедно с вас. Нека един от 
вас да чете думите на Алма, а другият думите на 
Корихор. Докато и двамата четете, открийте какво 
потвърждение посочва Алма за съществуването на 
Бог. (Ако не е възможно да поканите някой да чете 
с вас, представете си разговора, който се води меж-
ду двамата мъже, докато четете.)

 3. Изпълнете следните задачи в дневника си за изу-
чаване на Писанията:

 а. Запишете кое от доказателствата, които цитира Алма, е 
особено значимо свидетелство за вас за съществуването на 
Бог и защо то е толкова силно свидетелство за Неговото съ-
ществуване.
 б. Запишете поне още три други доказателства, които сте 
виждали в живота си, които „свидетелстват, че има Бог” (Ал-
ма 30:44) и обяснете накратко как всяко едно е усилило вя-
рата ви в Бог.

Едно учение, което може да откриете в изучаваните 
стихове, е: Всички неща свидетелстват за Бог 
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като Върховен Творец. Помислете си какво става 
с вярата ви, когато избирате да търсите и си спом-
няте тези доказателства и свидетелства.

Обърнете внимание какво прави пророкът Алма, 
докато общува с Корихор: той поправя лъжливите 
учения (вж. Алма 30:32–35), свидетелства за исти-
ната (вж. Алма 30:37–39), показва, че Корихор не 
може да докаже своята теза (вж. Алма 30:40–42) и 
дава доказателства за съществуването на Бог (вж. 
Алма 30:44). Какво можете да научите от примера 
на Алма относно това как да се справяте с хората, 
които спорят против истината?

Понякога единствената ни защита 
срещу хората, които атакуват нашата 
вяра, е да споделим свидетелството си за 
истината. Не можем да сгрешим, като 
използваме тази стратегия—Алма, 
Божият пророк, я използва с Корихор. 

Както старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на 
дванадесетте апостоли обяснява: „Аргументите на 
Корихор звучат на читателя съвем съвременно, но 
Алма в отговор използва оръжие, което е неограни-
чено във времето и в крайна сметка неоспоримо, а 
именно—силата на личното свидетелство”.(Christ 
and the New Covenant 1997 г., стр. 121).

Въпреки множеството доказателства, или знамения, 
които Алма споделя с Корихор, за да докаже Божи-
ето съществуване, Корихор иска друго знамение и 
бива поразен да онемее (което значи, че не може да 
говори, вж. Алма 30:45–50). Прочетете Алма 30:51–
53, за да откриете какво казва Корихор относно 
причината за своите учения.

Когато Корихор не може повече да проповядва 
лъжливи учения, той признава, че ги е пропо-
вядвал, „защото те се харесва(т) на плътския ум” 
(Алма 30:53). Да имаш „плътски ум” означава да се 
съсредоточаваш върху светските удоволствия или 
да задоволяваш телесните си похоти. Вярващите на 
ученията на Корихор си мислят, че могат да се от-
дават на физическите удоволствия и материалните 
неща, без да има последствия от това. Подобни идеи 
водят към живот в грях (вж. Алма 30:18).

Алма 30:54–59 разказва, че Корихор е прогонен, 
ходи от къща на къща, просейки храна и в крайна 
сметка е стъпкан до смърт. Прочетете Алма 30:60 
и открийте важна истина относно това, което в 
крайна сметка се случва с хората, които избират 
да следват Сатана. Отбележете следния израз в 
Писанията си: „Дяволът не ще поддържа чедата 
си в последния ден” (В този стих, чедата означава 
последователи.)

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как истината, която отбелязахте в Алма 30:60, се потвър-
ждава в живота на Корихор?
 б. Сравнете Алма 30:60 с Алма 36:3. Какво доказателство 
имате от вашия живот или от този на други хора, което ви 
показва, че Бог ще продължава да подкрепя тези, които се 
стремят да следват Неговите заповеди?

Направете преглед на истинните принципи и учения, 
които сте изучили днес. Помислете си за начини, по 
които можете да избягвате да бъдете заблуждавани 
от лъжливи учения, подобни на тези на Корихор.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 30 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител: 

Отговори на дейността за групиране: (1) Г, (2) A, 
(3) Д, (4) В, (5) Б, (6) Е.

РАЗДЕЛ 18: ДЕН 3

Алма 31
Въведение
Алма научава, че група отцепници от нефитите, 
наречени зорамити, са се отклонили от истината на 
Евангелието. Натъжен от новините за тази нечес-
тивост, Алма, заедно с няколко сподвижници, отива 
да проповядва словото Божие на зорамитите. Те 
стават свидетели на вероотстъпническото богослу-
жение и гордостта на зорамитите. Алма искрено се 
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моли Господ да утеши него и другарите му, както и 
да имат успех в довеждането на зорамитите обрат-
но при Господ.

Алма 31:1–7
Алма и другарите му проповядват словото Божие на 
вероотстъпниците- зорамити
Представете си, че имате приятел или близък, кой-
то започва да се отклонява от Евангелието или да 
не живее напълно според Него, така както би мо-
гъл. Обмислете отговорите си на следните въпроси:

• Какво бихте могли да направите, за да помогнете 
на този човек да се върне в Църквата и да има 
желанието да спазва заповедите?

• Към кого бихте се обърнали за помощ, за да 
помогнете с проблемите и недоразуменията на 
този човек?

Този урок набляга на това как Алма и другите се 
опитват да помогнат на група хора, които са се 
отклонили от Евангелието. Прочетете Алма 31:1–2. 
Как се чувства Алма, когато чува какво вършат 
зорамитите?   
 

Прочетете Алма 31:3–4 и открийте защо нефи-
тите започват да се страхуват от постъпките на 
зорамитите.

Имайки предвид знанието, с което сте се сдобили 
изучавайки Книгата на Мормон, какво мислите 
ще помогне в насърчаването на зорамитите да се 
покаят и да се завърнат към истините на Евангели-
ето? Прочетете Алма 31:5 и открийте това, което 
Алма знае, че ще има най- голям ефект да върне 
зорамитите.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те защо според вас словото Божие би помогнало по-

вече на хората да се променят, отколкото използването на 
принуда или каквото и да било друго нещо.

Размишлявайте върху следното изявление на прези-
дент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на двана-
десетте апостоли, относно силата на словото Божие:

„Когато вярното учение бъде разбрано, то променя 
нашето отношение и поведение.

Изучаването на евангелските учения 
ще подобри поведението по- бързо, 
отколкото изучаването на поведението 
ще подобри самото поведение. Ако се 
занимаваме с недостойно поведение, то 
това ще ни води да проявяваме подобно 

поведение. Затова наблягаме така силно върху 

изучаването на ученията на Евангелието” („Little 
Children”, Ensign, ноем. 1986 г. стр. 17).

Въз основа на Алма 31:5 и изказването на президент 
Пакър, довършете следния принцип: Като изуча-
вам словото Божие, това ще ме води към   
 .

Измежду другите възможности, бихте могли да 
довършите принципа по- горе по следния начин: 
Когато изучавам словото Божие, то ще ми помага 
да върша правилните неща.

 2. Размишлявайте върху преживяванията си с Писа-
нията и вслушването в Божието слово. Напишете за 

случай, когато словото Божие е водило вас, семейството ви 
или ваши приятели да вършат това, което е правилно.

Алма 31:8–23
Зорамитите се молят и покланят на Бог по  
неправилен начин
Алма и седем негови другари отиват да пропо-
вядват Божието слово на зорамитите. Когато 
пристигат, виждат как зорамитите изършват бого-
служението си по един неизвестен дотогава начин. 
Какво ви идва на ум, когато си мислите за думата 
богослужение?

Богослужението се отнася за това как изразяваме 
любов, почитание и отдаденост към Бог. Богослу-
жението често включва действия като молитва, 
пост и ходене на Църква. Въпреки това, истинското 
богослужение винаги включва сърцето. Прочетете 
Алма 31:8–11 и открийте думите и изразите, които 
описват как зорамитите се покланят на Бог.

Може да ви е от полза да знаете, че „действията на 
църквата” (Алма 31:10) се отнасят за „обредите”, 
като жертвоприношенията, изисквани по онова 
време като част от закона на Моисей или за при-
частието в наши дни. Бихте могли да си отбележите 
в Алма 31:10 една от причините, поради които след-
ва да се покланяме на Бог и да се молим ежедневно.

Напишете следния принцип в празното поле на 
Писанията си до Алма 31:9–11: Всекидневните 
усилия да се молим и спазваме заповедите ни 
укрепват срещу изкушенията.

Старейшина Рулон Г. Крейвън, докато служи като 
член на Седемдесетте, набляга на важността от 
ежедневното лично поклонение като форма на 
защита срещу изкушенията и грешките: „През 
последните години Братята често са ме молили 
да се срещам с разкаяли се членове на Църквата и 
да провеждам интервю с тях за възстановяване на 
храмовите им благословии. Възстановяването на 
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благословиите на тези прекрасни покаяли се хора 
винаги е било едно духовно трогващо преживяване. 
На някои от тях задавах следния въпрос: „Какво се 
е случило в живота ви, което е довело до времен-
ната загуба на вашето членство в Църквата?” С 
насълзени очи те отговаряха: „Не се подчинявах на 
основните евангелски принципи: молитва, редовно 
ходене на църква, служене в Църквата и изучаване 
на Евангелието. Поддадох се на изкушенията и из-
губих напътствията на Светия Дух” („Temptation”, 
Ensign, май 1996 г., стр. 76).

Как изказването на старейшина Крейвън подкрепя 
истината, намираща се в Алма 31:9–11?

Прочетете Алма 31:12–23 и си представете какво би 
било да чуете зорамитите да се молят от пиедестала 
си. Дайте отговори на следните въпроси:

• Какви биха били вашите опасения, ако видите 
някой да се моли по този начин?

• Кои са някои от грешните учения, които зорами-
тите повтарят в молитвата си?

• Какво е отношението им към другите хора? 
(Забележете колко пъти думите ние и ни се 
повтарят в молитвата на зорамитите.)

След като всеки човек повтаря същата молитва, „те 
се завръщаха по домовете си, като никога не гово-
реха повече за техния Бог” (Алма 31:23).

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кои са някои от опасностите на поклонението, молитвата 
и говоренето за Бог само веднъж седмично?

 б. По какви начини можем да се покланяме на Бог през 
седмицата?

Нашето отношение също има значение, когато се 
покланяме. Прочетете следното изявление на ста-
рейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесет-
те апостоли относно това как нашето отношение се 
отразява на поклонението ни:

„Поклонението пред Бог изисква действия, но ис-
тинското поклонение включва определено поведе-
ние на ума.

Начинът на поклонение поражда 
най- дълбоките чувства на вярност, 
боготворене и благоговение. Поклоне-
нието обединява любовта и благогове-
нието в състояние на отдаденост, която 
приближава нашите духове до Бог” 

(Pure in Heart 1988 г., стр. 125).

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та колко добре се справяте с поклонението си, вклю-

чително вашето отношение в следните категории: 
(a) всекидневна лична молитва, (б) всекидневно лично изуча-
ване на Писанията, (в) подчинение на заповедите, ходене на 
Църква и (г) вземане от причастието всяка седмица. Поставе-
те си цел да подобрявате личното си ежедневно поклонение. 
Бихте могли да споделите целта си с родител, ръководител 
или приятел, така че той или тя да може да ви насърчава 
през идващите седмици.

Алма 31:24–38
Алма се моли мисионерите да имат сила и успех в 
довеждането на зорамитите обратно при Господ
След като става свидетел на вероотстъпническото 
поклонение на зорамитите, Алма се моли на Гос-
под. Прочетете Алма 31:30–35 и открийте по какъв 
начин молитвата на Алма се различава от тази на 
зорамитите.

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те какво сте научили за това как да се молите, сравня-

вайки молитвата на Алма с тази на зорамитите. Също така, 
запишете как примера на праведната молитва на Алма може 
да влияе на вашите лични молитви.

Прочетете Алма 31:36–38 и открийте благосло-
виите, които достигат до Алма и другарите му от 
получените свещенически благословии и от пропо-
вядването на Евангелието. Обърнете внимание, че 
изразът „положи ръце над всеки от тези, които бяха 
с него” (Алма 30:36) представлява даване на свеще-
ническа благословия.

Преживяването на Алма и другарите му ни учи 
на следния принцип: Ако се молим и действаме 
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с вяра, ще получаваме божествена помощ по 
време на нашите изпитания.

След молитвата си Алма и неговите другари показ-
ват вярата си, като се захващат за работа и вярват, 
че Господ ще се грижи за тях, докато служат на Него 
и чедата Му. Открийте начини, по които можете да 
следвате примера на Алма да се молите с вяра.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 31 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 18: ДЕН 4

Алма 32
Въведение
След като виждат вероотстъпническия начин на 
поклонение на зорамитите, Алма и неговите дру-
гари започват да им проповядват словото Божие. Те 
започват да имат известен успех сред хората, които 
са бедни и прогонени от синагогите на зорамитите. 
Като използва аналогията за посаждането и от-
глеждането на семе, Алма ги учи на нещата, които 
трябва да правят, за да получат и подхранват вяра в 
Божието слово. Алма приканва тях (и нас) да опитат 
от словото и да подхранват вярата и свидетелството 
си всеки ден.

Алма 32:1–16
Алма учи зорамитите, които се смиряват поради 
бедността си

 1. Представете си, че някой приятел ви попита как чо-
век може да знае дали Църквата е истинна. В дневника 

си за изучаване на Писанията, запишете отговора си на това 
как се получава свидетелство. След което, напишете Как да по-
лучаваме и усилваме свидетелството си на следващия ред в 
дневника си. Докато изучавате Алма 32, направете списък под 
това заглавие с прозренията, които откривате за това как да 
получаваме и усилваме свидетелството си. Ще продължавате 
да допълвате списъка през целия урок и поради тази причина 
ще ви е полза да оставите допълнително място между първата 
задача от дневника за изучаване на Писанията и задача 2.

В предишния урок (Алма 31) четохте за това как 
Алма и другарите му наблюдават погрешното 
преклонение на зорамитите, които са група нефи-
ти, отпаднали от истината. След като произнася 
молитва с вяра, Алма и другарите му започват да 
проповядват Евангелието сред тези хора. Прочетете 
Алма 32:1–3 и открийте коя група зорамити про-
явява интерес към посланието на мисионерите.

Прочетете Алма 32:4–6 и вижте как последиците от 
тяхната бедност са всъщност благословии.

Един принцип, илюстриран в тези стихове, е: 
Смирението ни подготвя да приемем словото 
Божие. Напишете да бъдем смирени в дневника си 
за изучаване на Писанията, под заглавието: „Как да 
получаваме и усилваме свидетелството си”.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията напише-
те защо според вас смирението е от съществено значе-

ние за получаването и усилването на едно свидетелство.

Прочетете Алма 32:13–16, търсейки различните 
начини, по които хората могат да се смирят. Въз ос-
нова на ученията на Алма вие как предпочитате да 
се смирите -  доброволно или чрез принуда? Защо?

Помислете какво означава да се смириш „поради 
словото” (Алма 32:14). Как това може да е прило-
жимо в отношението ви към църковната дейност, 
Семинара или семейната домашна вечер?

Избирайте да се смирявате, като прилагате на 
практика които и да са от получените подтици 
относно вашето лично смирение.

Алма 32:17–43
Алма учи зорамитите как да увеличават своята вяра
Докато учи зорамитите, Алма изтъква една по-
грешна идея, която много хора имат по отношение 
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получаването на свидетелство. Прочетете Алма 
32:17–18 и открийте тази погрешна идея.

Помислете си за момент как очакването за знаме-
ние може да бъде пречка в изграждането на вяра и 
свидетелство. (Бихте могли да си запишете У. и З. 
63:9–11 в празното поле на Писанията си до Алма 
32:17–18 и да прочетете тези стихове за допълни-
телно разбиране.)

Прочетете Алма 32:21, стих за овладяване на Писа-
нията, като се опитате да откриете определението, 
което Алма дава за това какво е вярата и какво не 
е. (Можете да си го отбележите по отличаващ се 
начин, така че да можете да го намирате в бъдеще.)

Прочетете Алма 32:22. Размишлявайте какво може-
те да направите, за да развивате по- голяма вяра и 
лично свидетелство.

Добавете да си спомняме Божията милост и да 
избираме да вярваме към списъка си във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията, озаглавен: „Как да 
получаваме и усилваме свидетелството си”.

Алма учи зорамитите как могат да започнат да 
вярват в Божето слово, като направят един опит. 
Помислете си за опити, проведени от вас в час по 
химия или други часове, както и стъпките, които 
сте следвали. Обърнете внимание, че опитите изис-
кват действия от страна на изследователя. По същия 
начин процесът на придобиване или засилване на 
свидетелство също изисква действие от ваша стра-
на. Прочетете Алма 32:27 и открийте опита, който 
Алма приканва зорамитите да направят.

Може да ви е от полза да знаете, че думата способ-
ности означава силата или сетивата, с които сме 
благословени да възприемаме и разбираме света 
около нас. В това число се включват нашите сетива 
да чуваме, виждаме, чувстваме при допир, рацио-
налното ни мислене и паметта ни.

Добавете опит (или действие) със словото към спи-
съка в дневника си за изучаване на Писанията под 
заглавието: „Как да получаваме и усилваме свиде-
телството си”.

Докато четете Алма 32:28, бихте могли да отбеле-
жите в Писанията си следните изрази: „започне да 
набъбва”, „да разширява душата ми”, „да осветлява 
разума ми” и „ми става приятно”. Старейшина 
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апос-
толи учи как израства вярата:

„Ние израстваме във вярата; придвиж-
ваме се стъпка по стъпка от по- ниското 
към по- високото ниво. Добавяме 
благодат към благодатта, докато в 
крайна сметка достигнем до състояние 

на усъвършенстване на нашата вяра, дотолкова 
доколкото това може да бъде постигнато от повече-
то праведни, смъртни хора; и тогава сме достигнали 
мястото, от което можем да продължим към 
вечността, към вечното развитие. …

Трудете се върху предстоящите ви задачи и когато 
сте предприели една крачка да се сдобиете с вяра, 
това ще ви дава увереност в душата, че можете да 
продължавате напред и да направите следващата 
крачка, като постепенно вашата сила и влияние 
ще се увеличават” (Lord, Increase Our Faith, Brigham 
Young University Speeches of the Year, окт. 31, 1967 г., 
стр. 9, 11).

 3. След като прочетете Алма 32:28, изпълнете след-
ните задачи в дневника си за изучаване на Писанията:

 а. Какви действия трябва да предприемем или да не пред-
приемем, правейки този опит със словото? (Списък с някои 
от възможните отговори се намира в края на този урок.)
 б. Какво според вас означава да „даде(м) място да се поса-
ди (Божието слово) в сърцето (ни)”?
 в. Кога сте чувствали словото Божие да разширява душата 
ви и да осветлява разума ви? Опишете с ваши думи какво 
сте почувствали.

Прочетете Алма 32:29–34 и отбележете думите и 
изразите, които описват това, което научава човек 
относно Божието слово, когато той или тя прави 
опит с него. Думата подхранвам означава да храня, 
поддържам и да се грижа.

Помислете за момент как процесът на съдействие 
за израстването на едно дърво е подобен на този, 
който помага на свидетелствата ни да израстват. 
Също така помислете си защо нечия вяра и сви-
детелство не са съвършени, след като извършват 
опита с Божето слово. Според вас какво още трябва 
да направим, за да получим трайно свидетелство за 
Евангелието?

Прочетете Алма 32:35–40, като внимателно се 
опитвате да откриете това, което Алма казва, че 
трябва да правим, за да довършим опита. Помис-
лете си какво трябва да правите за дървото, или 
вашето свидетелство, за да израства. Какво ще се 
случи, ако не правите тези неща?

Алма 32:28Алма 32:30Алма 32:30–34



197

Затворете Писанията си и вижте на колко от 
следните въпроси можете да отговорите:

• Какво трябва да правим, за да може вярата ни в 
Бог да израстне в плодородно дърво?

• Какво според вас представлява плодът?
• Какво става, когато занемарим някое дърво или 

не го подхранваме?
• Как според вас това е подобно на занемаряването 

или неподхранването на нашето свидетелство?

Ако е необходимо, отворете Писанията си и прего-
ворете Алма 32:35–40, за да си помогнете в отгово-
ра на въпросите. Добавете да подхранваме усърдно 
към списъка в дневника си за изучаване на Писа-
нията, озаглавен: „Как да получаваме и усилваме 
свидетелството си”.

Обобщете с едно изречение това, което сте научили 
от Алма 32 относно това, което се изисква, за да се 
получи или усили едно свидетелство, и запишете то-
зи принцип в Писанията си близо до Алма 32:37–43.

Вероятно сте записали нещо подобоно: Ако усърдно 
подхранваме в нашите сърца вярата си в Божи-
ето слово, то нашата вяра и свидетелство в Исус 
Христос и Неговото Евангелие ще израстват.

Прочетете Алма 32:41–43 и се опитайте да откриете 
по какъв начин Алма описва плодът, получаван от 
хората, които с вяра подхранват свидетелствата си. 
Алма 32:42 споменава усърдието и търпението. Защо 
според вас са нужни усърдие и търпение, за да може 
дървото—или вашето свидетелство—да израства?

Алма 32:37

Алма 32:41–42

 4. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какви резултати сте виждали в живота си, когато сте 
следвали опита, описан от Алма в Алма 32?
 б. Как ще прилагате в живота си опита, който Алма описва в 
Алма 32?

Овладяване на стихове от 
Писанията—Алма 32:21

 5. Прочетете Алма 32:21 отново. Опитайте се да за-
паметите този стих, след което го рецитирайте пред 

приятел или близък. Напишете няколко изречения в дневни-
ка си за изучаване на Писанията, които обясняват на какво 
ви учи този стих относно вярата.

Възможни отговори за задача 3а: (a) да даваме място 
на словото (или семето) да бъде посадено в сърцата 
ни, (б) да не изхвърляме семето чрез неверието си и 
(в) да разпознаваме израстването на семето.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 32 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 19: ДЕН 1

Алма 33–35
Въведение
Като използва учения, намиращи се в Писанията, 
Алма помага на много от зорамитите да разберат, 
че те могат да се покланят на Бог независимо от 
обстоятелствата си. Той насърчава людете да по-
гледнат към Исус Христос и да повярват в силата на 
Неговото Единение. Амулик потвърждава ученията 
на Алма и заявява своето собствено свидетелство 
за Исус Христос. Амулик набляга на това, че само 
чрез Единението на Исус Христос човечеството 
може да бъде спасено. Той обещава, че хората могат 
да получат всички благословии на Единението на 
Исус Христос, като упражняват вяра към покаяние. 
Множество зорамити се вслушват в предупрежде-
нието на Амулик, покайват се и се присъединяват 
към нефитите.
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Алма 33:1–10
Алма учи една група зорамити, че могат да се покланят 
на Бог извън синагогите си
Спомнете си, според записаното в Алма 32, че Алма 
учи зорамитите относно нуждата да посадят Божието 
слово в сърцата си и да упражняват вяра в него. Про-
четете Алма 33:1 и открийте въпросите, които имат 
зорамитите относно това, на което ги учи Алма.

 1. В дневника си за изучаване на Писанията запишете 
как бихте отговорили на въпроса на зорамитите относ-

но начина, по който следва да започнат да упражняват вярата 
си. След което, докато изучавате Алма 33–34, сравнете вашия 
отговор с това, на което Алма и Амулик учат зорамитите.

Когато Алма започва да отговаря на въпросите на 
зорамитите, той поправя погрешната идея относно 
поклонението, възпрепятстваща ги да упражняват 
изцяло своята вяра. Прочетете Алма 33:2 и открий-
те тази погрешна идея. Спомнете си, че зорамитите 
не разрешават на по- бедните хора да влизат в тех-
ните синагоги, за да се покланят (вж. Алма 32:1–3). 
Според Алма 33:2 какво казва Алма на хората да 
правят, за да открият отговор, който да коригира 
тази погрешна идея?

За да коригира погрешните идеи на зорамитите 
относно поклонението им пред Бог, Алма цитира 
стихове, написани от един пророк на име Зенос. Зе-
нос учи хората от Израил в старозаветни времена, 
но пророчествата му са записани само в Книгата на 
Мормон. Прочетете Алма 33:3 и открийте думата, 
която използва Алма, за да опише поклонението.

Напишете следния принцип във вашите Писания 
до Алма 33:3 или в дневника си за изучаване на Пи-
санията: Можем винаги да се прекланяме пред 
Бог в молитва.

Прочетете Алма 33:4–11 и отбележете всяко едно от 
обстоятелствата, в които се моли Зенос. Какво пра-
ви Господ всеки път, когато се моли Зенос? За да си 
помогнете в прилагането на тези стихове във вашия 
живот, с черта свържете обстоятелствата, в които 
се моли Зенос, с възможни подобни обстоятелства 
от вашия живот. (Изберете ситуациите, които най- 
добре се отнасят за живота ви. Няма правилни или 
грешни отговори в това упражнение.)

Обстоятелствата на 
Зенос

Вашите обстоятелства

В пустошта В работата

Обстоятелствата на 
Зенос

Вашите обстоятелства

Относно неговите 
врагове

В църквата

На неговата нива Семейна молитва

В неговия дом Когато не знаете какво да 
правите или се страхувате

В стаята му Когато се чувствате сами

На Господните 
събрания

Лична молитва

Когато той е прогонен и 
презиран

Във всички ваши трудни 
обстоятелства

Във всички негови 
несгоди

Когато имате проблеми с 
приятели

 2. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как молитвата при всички 

обстоятелства може да благослови живота ви? Запишете си 
лична цел как можете да се молите по- често.

Бихте могли да отбележите изразите в Алма 33:4–5, 
8–9, които говорят за Божията милост и да размиш-
лявате как честата молитва може да ви помага да 
чувствате Божията милост и любов. Търсете защо 
тази милост е възможна, като продължавате да 
изучавате Алма 33.

Алма 33:11–23
Алма учи зорамитите да вярват в Исус Христос
Една от причините, поради които на някои от зора-
митите им е трудно за знаят как да се покланят на 
Бог, е че не знаят, че вярата им трябва да е в Исус 
Христос. Те не разбират или не вярват в Неговата 
роля в плана на спасение (вж. Алма 33:14). Проче-
тете Алма 33:12–16, където Алма обсъжда ученията 
на Зенос, след което представя думите на Зенок, 
друг старозаветен пророк. Опитайте се да откриете 
благословиите, за които Алма казва, че ще станат 
достъпни за нас чрез Исус Христос. Бихте могли да 
си отбележите израза „заради Сина Си” при всяка 
негова поява. От тези стихове научаваме следната 
истина: Ние получаваме милостта на Небесния 
Отец, включително опрощение на греховете 
ни, заради Единението на Исус Христос. Раз-
мишлявайте върху милостите, с които Небесният 
Отец ви е дарил, включително възможността да се 
покайвате и да бъдете опрощавани от греховете си, 
поради Единението на Спасителя.
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Освен че напомня на зорамитите за ученията на 
Зенос и Зенок, Алма също така им напомня за 
времето, когато Моисей учи за Единението на 
Спасителя. Когато Моисей и чедата на Израил се 
намират в пустошта, отровни змии хапят хората. 
Господ казва на Моисей да направи медна змия, да 
я сложи на една върлина и заповядва на израилтя-
ните, които са били ухапани, да я погледнат. Мед-
ната змия на върлината е символ за Исус Христос 
на кръста (вж. Алма 33:19).

Прочетете Алма 33:19–20 и открийте какво се 
случва с онези израилтяни, които са ухапани и 
избират да погледнат 
към медната змия и 
какво става с онези, 
които избират да не 
погледнат.

Обмислете отгово-
рите си на следни-
те въпроси: Какво 
научаваме от разказа 
за израилтяните и 
медната змия относно 
това как можем да бъ-
дем духовно изцелени? 
Какво можете да направите, за да поглеждате към 
Спасителя, така че Той да ви помага духовно?

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: По какви конкретни 

начини можете да поглеждате към Исус Христос в ежеднев-
ния си живот?

Прочетете Алма 33:22–23 и отбележете какво тряб-
ва да вярваме относно Исус Христос, за да упражня-
ваме вярата си в Него.

Алма 34:1–14
Амулик учи зорамитите относно Единението на  
Исус Христос
Свидетелството на Амулик към зорамитите, както 
е записано в Алма 34, дава второ свидетелство към 
това на Алма за Исус Христос. Прочетете част от 
свидетелството на Амулик, намиращо се в Алма 
34:8–9, като бихте могли да отбележите това, което 
Амулик учи относно нуждата от Единението на 
Исус Христос. Размишлявайте над следния въпрос: 
Какъв би бил животът ми ако Исус Христос не бе-
ше дошъл и изпълнил Своята специална роля?

Прочетете Алма 34:10–14 и открийте изразите, 
включващи думите безпределна и вечна. Запишете 
следната истина в Писанията си или в дневника 
си за изучаване на Писанията: Безграничното и 
вечно Единение на Исус Христос осигурява 
спасение за цялото човечество.

За да ни помогне да разберем как Единението е 
безпределно и вечно, епископ Ричард С. Еджли от 
Председателстващото епископство учи: „Говорей-
ки за Единението на Христос, на мен ми харесва 
определението в речника на безпределно и вечно, 
защото вярвам, че те обясняват много точно това, 
което Бог има предвид. Безпределен: „без граници 
или ограничения”. И определението на вечен: „без 
начало или край” (The American Heritage Dictionary of 
the English Language, 4- то изд. 2000 г., „безпределен”, 
„вечен,” стр. 898, 611)” („For Thy Good”, Ensign, май 
2002 г., стр. 66).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. По какви начини Единението на Исус Христос може да 
бъде безпределно и вечно?
 б. Как знанието, че Единението е безпределно и вечно, уве-
личава признателността ви за Спасителя? Как то увеличава 
вярата ви в Него?

Алма 34:15–41
Амулик учи как да получим благословиите  
на Единението
Прочетете Алма 34:15–17, за да видите какво 
Амулик учи зорамитите, че трябва да правят, за да 
получават благословиите, които Спасителят желае 
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да ни даде чрез Своето Единение. Запишете след-
ната истина в Писанията си или в дневника си за 
изучаване на Писанията: За да получим пълните 
благословии на Единението, ние трябва да 
упражняваме вяра за покаяние.

Прочетете следното изявление на президент Ди-
тер Ф. Ухтдорф от Първото Президентство:

„Имаме нужда от силна вяра в Христос, 
за да можем да се покаем. … Ако 
вярваме, че Бог знае всички неща, че 
ни обича и е милостив, ние ще можем 
да Му се доверим за нашето спасение 
без колебание. Вярата в Христос ще 

промени нашите мисли, вярвания и поведение, 
които не са в хармония с Божията воля.

Истинското покаяние ни връща към това да по-
стъпваме правилно. … Покаянието означава 
промяна на съзнанието и сърцето—ние спираме да 
вършим нещата, които са неправилни, и започваме 
да правим нещата, които са правилни. То ни донася 
едно свежо отношение към Бог, към себе си и жи-
вота като цяло” („Точка на безопасно завръщане”, 
Лиахона, май 2007 г., стр. 100).

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как упражняваме вяра в 

Исус Христос, като се покайваме?

Прочетете Алма 34:17–27 и открийте какво ни учи 
Амулик относно това кога да се молим и за какво да 
се молим. Как мислите този съвет помага на зорами-
тите, които са си мислили, че могат да се покланят 
само веднъж в седмицата? Изберете си един стих, 
който според вас може да ви е от особена полза. 
Помислете си как можете да следвате през идващата 
седмица съвета в този стих относно молитвата.

Амулик учи, че трябва да имаме желанието да 
приемаме благословиите от Единението на Спаси-
теля, като се покайваме за греховете си сега, а не да 
чакаме да направим това по- късно. Прочетете Алма 
34:30–35 и подчертайте думите или изразите, които 
сочат защо не трябва да отлагаме нашето покаяние. 
В стих 31 открийте благословията, за която Амулик 
казва, че ще се даде на хората, които избират да се 
покаят сега. Внимателно прегледайте стих 32, след 
което помислете върху следното: Как този стих се 
отразява на начина, по който живея всеки ден?

Прегледайте Алма 34:33 и вземете под внимание 
изказването на президент Джозеф Фийлдинг Смит: 
„Отлагането, както може да бъде приложено към 
евангелските принципи, е кражба на вечен живот, 
който е живот в присъствието на Отца и Сина. Има 
мнозина сред нас, дори членове на Църквата, които 

смятат, че не е нужно да се бърза в съблюдаването 
на евангелските принципи и спазването на запове-
дите” (в Conference Report, апр. 1969 г., стр. 121).

Алма 35
Покаялите се зорамити заживяват с праведните
Множество зорамити се вслушват в предупреж-
дението на Амулик да не отлагат покаянието си, 
покайват се и променят живота си. Управителите 
на зорамитите ги прогонват от земята си и тези 
хора идват в земята Иерсон, където биват приети 
от народа на Амон—наричан също анти- нефити- 
лехити (вж. Алма 35:6–7). Нечестивите зорамити 
и ламанити се разгневяват за това, че народът на 
Амон приема покаялите се зорамити, и започват 
да се подготвят за война срещу нефитите (вж. Алма 
35:8–11).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 33–35 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 19: ДЕН 2

Алма 36
Въведение
След като Алма се завръща от мисията си при зора-
митите, той събира тримата си сина и дава съвет на 
всеки един поотделно (вж. Алма 35:16). Съветът му към 
Еламан е записан в Алма 36–37, съветът му към Сиве-
лон е записан в Алма 38, а съветът му към Кориантон 
в Алма 39–42. Алма свидетелства на Еламан, че Бог ще 
избави онези, които Му се доверяват. За да илюстрира 
тази истина, Алма описва как той е бил избавен от 
болката на греховете си много години по- рано. След 
като призовава името на Исус Христос, той бива роден 
от Бог и е изпълнен с радост. След това той се труди да 
доведе и други хора при Исус Христос.

Алма 36:1–5
Алма учи сина си Еламан относно Божията сила да ни 
помага в нашите изпитания
Размишлявайте как свидетелството или конкретно 
учение от страна на близък, приятел или църковен 
ръководител е благословило живота ви.
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Прочетете Алма 36:1–5 и си представете, че се 
намирате в положението на Еламан, докато слуша 
свидетелството на своя баща. Какво Алма иска от 
Еламан да помни? (Вж. стих 2.) Какво иска Алма 
Еламан да научи от него? (Вж. стих 3.)

Напишете следния принцип в Писанията си до 
Алма 36:3: Когато се доверяваме на Бог, Той ни 
подкрепя във всички наши изпитания и несго-
ди. Спомнете си за време на изпитание в живота 
ви. В предоставеното място, напишете няколко 
начини, по които Бог ви е помогнал и подкрепял 
през този период.   
  
 

Алма 36:6–22
Алма описва бунта си и обяснява как получава 
опрощение
Алма описва на своя син Еламан как Бог го е изба-
вил от болката, причинена от извършените грехове. 

Прочетете Алма 36:6–10 и обобщете какво се случва 
с Алма, когато той и синовете на Мосия се опитват 
да унищожат Църквата.

В Книгата на Мормон има три разказа за ангела, 
който посещава Алма и синовете на Мосия. Алма 36 
съдържа най- подробния разказ за това какво прежи-
вява Алма в продължение на три дни и нощи, когато 
не може да се движи или говори. (За да прочетете 
другите разкази, вижте Мосия 27 и Алма 38.) Проче-
тете Алма 36:11–16 и отбележете думите или изра-
зите, които използва Алма, за да опише страха или 
болката, които изпитва, след като се появява ангелът.

Президент Бойд К. Пакър от Кворума на дванаде-
сетте апостоли ни помага да разберем какво озна-
чават думите терзаеше и раздираше:

„Раздиран означава измъчван. В мина-
лото решетката (на англ. „rack”) за 
измъчване е била поставка, на която се 
слага жертвата с един глезен и китка 
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завързани към въртящо вретено за причиняването 
на непоносима болка.

Браната (на англ. „harrow”) е метална решетка със 
зъбци. Когато се забива в земята, тя раздира и раз-
бива пръстта. В Писанията често се говори за души 
и умове, които са „разкъсвани” от вина („The Touch 
of the Master’s Hand”, Ensign, май 2001 г., стр. 23).

 1. В дневника си за изучаване на Писанията запише-
те защо според вас Алма използва такива силни думи, 

за да опише как се е чувствал. Също така, напишете как тези 
думи описват вината и болката на човек, който е извършил 
грях и не се е покаял.

Бихте могли да напишете следния принцип в Писа-
нията си близо до Алма 36:11–16: Грехът води до 
болка и скръб.

Прочетете Алма 36:17–18 и открийте за какво си 
спомня Алма, че пророкува неговият баща. Забеле-
жете какво прави Алма, когато си спомня това, на 
което го е научил баща му.

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на 
дванадесетте апостоли дава следното прозрение 
в преживяването на Алма: „Алма бил докоснат 
от ученията на своя баща, но е особено важно, че 
пророчеството, което си спомня, било „относно 
пришествието на един Исус Христос, Син Божий, за 
да извърши Единение за греховете на света”. (Алма 
36:17.) Това са името и посланието, които всеки чо-
век трябва да чуе. Алма го чува и изплаква от стра-
данието на един ад, който продължавал да гори, и 
от съзнание, което не се изцелявало. „О, Исусе, Ти, 
Сине Божий, помилуй мене”. (Алма 36:18.) … Как-
вито и други молитви да казваме, каквито и други 
нужди да имаме, по някакъв начин всичко зависи 
от следната молба: „О, Исусе, Ти, Сине Божий, по-
милуй мене”. Той е готов да даде тази милост. Той е 
заплатил с живота си, за да ни я даде” (However Long 
and Hard the Road 1985 г., стр. 85).

 2. Спомнете си за време, когато сте се молили да по-
лучите благословиите на Единението на Исус Христос, 

включително и благословиите на прошката за грях. В днев-
ника си за изучаване на Писанията, напишете защо според 
вас е важно да молим Господ за благословиите на Единение-
то в живота си.

 3. Прочетете Алма 36:19–22 и отбележете думите и 
изразите, които описват промяната у Алма след като 

се моли за милост. Напишете някои от тези думи и изрази в 
дневника си за изучаване на Писанията или обяснете на как-
во ви учат те относно силата на Единението на Спасителя.
От тези стихове научаваме следния принцип: Ако 
упражняваме вяра в Исус Христос и Негово-
то Единение, Той ще ни спаси от болката за 

нашите грехове и ще ни изпълни с радост. Раз-
мишлявайте върху това какво можем да правим, за 
да упражняваме вяра в Исус Христос, така че като 
Алма да бъдем спасени от чувствата на болка или 
съжаление, породени от нашите грехове.

Прочетете следната ситуация и помислете как 
бихте отговорили вие: Ваш приятел, който чете 
Книгата на Мормон, ви моли за помощ, за да раз-
бере думите на Алма, в Алма 36:19. Вашият приятел 
ви пита: „Ако си спомням моите грехове и все още 
съжалявам за тях, това означава ли, че не съм бил 
опростен?”

Прочетете следното обяснение от президент Ди-
тер Ф. Ухтдорф от Първото Президентство и под-
чертайте изразите, които според вас ще са от полза 
на вашия приятел:

„Сатана ще се опитва да ни кара да вярваме, че 
греховете ни не са опростени, тъй като ние си ги 
спомняме. Сатана е лъжец; той се опитва да замъг-
ли погледа ни и да ни отведе далеч от пътеката на 
покаянието и опрощението. Бог не е обещавал, че 
ние няма да помним своите грехове. Това, че ги пом-
ним, ще ни помага да избягваме повторението на 
същите грешки. Но ако останем верни и предани, 
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споменът за нашите грехове ще намалее с времето. 
Това ще бъде част от необходимия процес на из-
целяване и освещаване. Алма свидетелства, че след 
като призовал Исус за милост, той все още помнел 
своите грехове, но споменът за греховете му не го 
притеснявал и измъчвал, защото знаел че му е прос-
тено (вж. Алма 36:17–19).

Наша е отговорността да избягваме всичко, което 
би върнало старите спомени за греха. Ако продъл-
жаваме да имаме „съкрушено сърце и разкаян дух” 
(3 Нефи 12:19), можем да вярваме, че Бог „повече 
не ги помн(и) (нашите грехове)” (У. и З. 58:42)” 
(„Точката на безопасно завръщане”, Лиахона май 
2007 г., стр. 101).

Също е важно да се знае, че Алма не твърди, че не 
си спомня повече своите грехове; той не си спомня 
повече болката от греховете си и вече не е „терзан” 
от спомена за тях (Алма 36:19). Истинското покая-
ние ще направи така, че болката и вината от греха 
да бъдат премахнати (вж. Енос 1:6–8).

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, напи-
шете отговор към своя приятел, за който се спомена-

ва по- горе, като използвате прозренията, които сте получили 
от обяснението на президент Ухтдорф. В отговора си вклю-
чете защо според вас е благословия, че все още си спомняме 
греховете си, дори когато може и да не сме „терзан(и) пове-
че от спомена за греховете си” (Алма 36:19), след като сме 
се покаяли.

Алма 36:23–30
Алма обяснява защо се труди непрекъснато, за да 
доведе другите до покаяние
Как се чувствате, когато споделяте вкусна храна с 
някой приятел? Когато получите радостна вест, как-
во е първото нещо, което ви се иска да направите? 
Защо според вас повечето хора изпитват едно почти 
мигновено желание да споделят това, което са чули, 
с някой друг? Прочетете Алма 36:23–24 и открийте 
как чувствата, описани в тези стихове са свързани с 
това, което преживява Алма след обръщането си във 
вярата. Какво иска Алма другите да вкусят?

Прочетете Алма 36:25–26 и открийте как усилията 
на Алма да учи на Евангелието се отразяват на него 
и останалите. Довършете следния принцип въз 
основа на това, което сте научили от тези стихове 
относно споделянето на Евангелието: Като споде-
ляме Евангелието с другите, ние получаваме  
  
 .

 5. Запишете твърдението си с довършения принцип в 
дневника си за изучаване на Писанията и обяснете за-

що вярвате, че този принцип е истинен. Като част от вашето 
обяснение, бихте могли да включите преживявания на радост, 
които сте имали при споделянето на Евангелието с другите.

Помислете си за някой, когото познавате—приятел, 
близък или член на района или клона—който може 
да има полза от свидетелството ви за Спасителя и 
Неговото възстановено Евангелие. Размишлявай-
те върху това как бихте могли да споделите с този 
човек вашето свидетелство относно способността 
на Исус Христос да ни избавя от болката и да ни 
изпълва с радост. Бихте могли да напишете писмо 
или имейл на този човек или бихте могли да си 
нахвърляте няколко бележки за конкретен момент, 
когато ще говорите с него.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 36 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 19: ДЕН 3

Алма 37
Въведение
Както е записано в Алма 37, Алма продължава да 
съветва сина си Еламан и му поверява свещените 
летописи. Той напомня на Еламан, че чрез Писани-
ята вече хиляди ламанити са доведени при Господ и 
той пророкува, че Господ ще използва Писанията за 
осъществяването на големи цели в бъдещето. Алма 
дава указания на своя син на какво да учи хората и 
учи Еламан на важността от търсенето на словото 
на Исус Христос за напътствие, като сравнява сло-
вото на Спасителя с Лиахоната.

Алма 37
Алма предава летописите на Еламан, съветва го да 
спазва заповедите и му напомня, че за да работи 
лиахоната, се изисква вяра
Обърнете внимание на следната диаграма:

Помислете си за две или три дребни и прости неща, 
които са променили коренно света, като например 
електрическата крушка. Помислете си за някои 
дребни неща, които са оказали съществено значе-
ние завинаги в живота ви. Напишете две от тези 
дребни неща от лявата част на диаграмата по- горе. 
От дясната страна, напишете няколко думи, опис-
ващи големия ефект, който са оказали тези дребни 
неща в живота ви.

Както е записано в Алма 37, Алма подготвя сина си 
Еламан да стане следващия пазител на свещените 
летописи. Алма го учи относно значението на дреб-
ните и прости неща в Господния план. Прочетете 
Алма 37:6–7, след което довършете следния прин-
цип: За да установи вечните Си цели, Господ 
действа чрез   
 .

Прочетете Алма 37:1–7 и открийте какво описва 
Алма като малко и просто средство. Също така, 
изучете Алма 37:8–10, като се опитате да откриете 
начините, по които плочите от пиринч (съдържащи 
Писанията) водят към велики неща за хората от 
Книгата на Мормон. Докато четете, отбележете в 

Дребни и 
прости неща

Водят към 
велики 
неща

Писанията си кои от тези благословии сте получи-
ли и вие, чрез личното си изучаване на Писанията.

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кои са два или три от на-

чините, по които Писанията са предизвикали велики неща да 
се случат в живота ви?

Алма 37:13–16 съдържа съвета, който Алма дава на 
Еламан, след като му поверява летописите. Изучете 
тези стихове и открийте принципите, на които учи 
Алма. Един от тях е: Ако спазваме Господните 
заповеди, ние ще преуспяваме. Размишлявайте 
как този принцип се отнася за диаграмата в нача-
лото на този урок.

Както е записано в Алма 37:35–47, Алма дава 
указания на Еламан да учи хората да преодоля-
ват нечестието и изкушението чрез вяра в Господ 
Исус Христос. По- долу се намират разработките 
за два урока, които обхващат тези учения. Изучете 
всеки урок и съпътстващите го стихове. След което 
се подгответе да преподавате един от уроците на 
близък, на цялото ви семейство (може като част от 
урока за семейна домашна вечер) или на приятел. 
Бихте могли да приспособите урока си в зависимост 
от това на кого или къде преподавате. Определете 
време и изнесете урока си в избрания ден. Също 
така, донесете разработката на вашия урок на след-
ващия урок за домашно изучаване и бъдете подгот-
вени, ако ви помолят да го представите на класа.

Урок 1—Алма 37:35–37
Обяснете на учениците си, че 
често хората, които засаждат дър-
вета, завързват младите дръвчета 
към кол и след това премахват 
опората, когато дървото стане 
по- силно. Попитайте: Защо спо-
ред вас дървото се нуждае от кол, 
докато е младо и израства?

Прочетете следното преживяване 
от живота на президент Гордън Б. 
Хинкли:

Президент Гордън Б. Хинкли за-
сажда младо дръвче близо до дома 
си, скоро след като сключва брак. 
През годините той не му обръща 
голямо внимание. Един ден забе-
лязва, че дървото се е изкривило и 
се е наклонило на запад в резултат 
на източните ветрове, които са го 
изкривили, докато е било младо и 
податливо. Той се опитва да го из-
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прави, но стволът е твърде дебел. Опитва се да го 
изправи с въже и скрипец, но дървото не се поддава. 
Накрая, отрязва с трион тежкия клон от западната 
страна, като по този начин остава грозен белег. По- 
късно казва следното за дървото:

„Посадих дървото преди повече от 
половин век. Сега там живеят дъще-
ря ми и нейното семейство. Онзи ден 
погледнах отново дървото. Огромно 
е. Формата му е по- добра. То наисти-
на придава красота на дома. Но каква 
травма само му причиних, когато бе-
ше още младо и какви жестоки мер-
ки предприех, за да го изправя!

Когато го засадих, една връв бе достатъчна да го 
държи на мястото му при силни ветрове. Трябваше 
да използвам тази връв, чието слагане щеше да бъде 
така лесно! Но не го направих, и то се огъна под 
връхлетелите го сили” („Bring up a Child in the Way 
He Should Go”, Ensign, ноем. 1993 г., стр. 59).

Накарайте някой да прочете съвета на Алма към Ела-
ман в Алма 37:35 и обсъдете как този стих може да се 
отнасе към преживяването на президент Хинкли с 
дървото. (Алма 37:35 е стих за овладяване. Ако желае-
те можете да си го отбележите по отличаващ се на-
чин, така че да можете да го намирате в бъдеще.)

Поканете тези, на които преподавате, с един принцип 
да обобщят Алма 37:35. (Може да е нещо подобно на: 
Трябва да се научим да спазваме заповедите на 
Бог в нашата младост.) Бихте могли да зададете 
един или няколко от следните въпроси:

• Какво значение би имало в живота на хората, ако 
се научат да спазват Божиите заповеди, докато са 
млади?

• Как спазването на заповедите в младостта ви е от 
значение за вас?

• Можете ли да се сетите за някой, който е бил 
благословен през целия си живот, затова че се е 
научил да спазва заповедите, докато е бил млад? 
По какъв начин е бил благословен този човек?

Помолете някой да прочете Алма 37:36–37 на глас и 
открийте конкретен съвет, който може да помогне 
на човек да спазва заповедите. Задайте въпроси, по-
добни на тези:

• Как този съвет, ако го следвате ежедневно, би ви 
помогнал да спазвате заповедите?

• По какви начини се опитвате да слагате Господ 
на първо място във вашите мисли и действия? 
Как можете да се усъвършенствате в това?

• Какви обещания са дадени на хората, които се 
молят?

Споделете свидетелството си относно как това, че 
сте се съветвали с Господ, ви е помагало да спазвате 
заповедите. Поканете онези, на които преподавате, 
да следват думите на Алма относно съветването с 
Господ.

Урок 2—Алма 37:38–45
Попитайте онези, на които преподавате, дали знаят 
името на компаса, който Господ дава на семейство-
то на Лехий, който им помага да пътуват към обето-
ваната земя. След това помолете някой да прочете 
Алма 37:38. Обяснете, че Алма обяснява за лиахона-
та, за да научи Еламан на важен принцип относно 
това как Господ ръководи чедата Си.

Накарайте тези, на които преподавате, да 
отговорят на следните въпроси, като прочетат 
посочените стихове и открият отговора:

• Според Алма 37:38–40, как действа лиахоната?
• Според Алма 37:41–42, защо понякога лиахоната 

спира да работи?
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• Според Алма 37:43–45, как лиахоната е подобна 
на словата на Христос?

Обяснете, че думите сянка и символ (Алма 37:43, 45) 
означават, че нещо е използвано като символ на ед-
на по- обширна идея. Например, послушанието или 
непослушанието на семейството на Лехий на напът-
ствията на Лиахоната е символ на изборите ни да 
спазваме или не Христовите слова. Подобно на се-
мейството на Лехий, достигнало до обетованата зе-
мя, така и ние ще получим вечен живот, като 
следваме словото Христово.

Помолете някой да обясни къде можем да намираме 
словата на Исус Христос в живота си. (Някои въз-
можни отговори ще включват Писанията, словата на 
пророците от последните дни, патриархалната бла-
гословия и подтиците на Духа.)

Попитайте: На какви принципи Алма учи Еламан, 
като използва примера на Лиахоната? (Отговорите 
могат да бъдат подобни на следния принцип: Ако 
следваме словата на Исус Христос, те ще ни во-
дят към вечен живот.) Бихте могли да споделите 
вашето свидетелство относно това, че когато се 
вслушваме и спазваме словото Господне, това ще но-
си големи благословии в нашия живот.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те с няколко изречения какво сте научили, изучавайки 

избрания от вас урок за преподаване.
 3. Напишете следното в дневника си за изучаване на 
Писанията: Реших да изнеса урока си върху Алма 37: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (запишете стиховете, които ще преподавате). 
Ще преподавам - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (запишете на кого сте из-
брали да преподавате) на - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (запишете датата, 
на която планирате да изнесете този урок).

Овладяване на стихове от 
Писанията—Алма 37:35
Отбележете Алма 37:35. Опитайте се да научите 
наизуст този стих. След това го рецитирайте или го 
прочетете на родител или друг доверен възрастен. 
Задайте на този човек следните въпроси:

• Как подчинението на Божиите заповеди ти е 
помагало в живота?

• Какъв съвет би ми дал/а, за да бъда по- мъдър/
мъдра в моята младост?

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та това, което сте научили от човека, с когото обсъ-

дихте Алма 37:35.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 37 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 19: ДЕН 4

Алма 38
Въведение
Синът на Алма, Сивелон, служи с него като ми-
сионер при зорамитите. След своята мисия Ал-
ма изразява радост поради непоколебимостта и 
предаността, които демонстрира Сивелон, докато 
е подложен на гонения сред зорамитите. Алма 
свидетелства на Сивелон за силата на Исус Христос 
да избавя и го съветва да продължава да изучава 
Евангелието.

Алма 38:1–3
Алма изразява радост от предаността на Сивелон
Помислете за момент за случай, когато вашите ро-
дители са изпитали радост, поради добро решение, 
което вие или ваш близък сте взели или поради 
начина, по който живеете живота си.

Прочетете Алма 38:1–3 и открийте изразите, които 
описват какви са чувствата на Алма към Сивелон и 
защо. Запишете някои от изразите, които сте 
открили:   
 

От тези стихове научаваме следния принцип: 
Когато започваме да сме постоянни и верни 
в спазването на заповедите в нашата младост, 
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ние можем да дадем голяма радост на нашите 
родители.

 1. Заделете момент да попитате един от родителите 
си, настойниците или църковните си ръководители как 

вашите добри избори са се отразили на него или нея. В днев-
ника си за изучаване на Писанията запишете вашите отговори.

Алма 38:4–9
Алма свидетелства за силата на Спасителя да избавя
Алма напомня на Сивелон, че и двамата са изпита-
ли силата на Спасителя да избавя, но по различни 
начини. Прочетете Алма 38:4–8 и попълнете табли-
цата по- долу. Също така можете да използвате това, 
което знаете относно Сивелон от Алма 38:2–3, и 
това, което сте научили относно Алма от останали-
те глави в Книгата на Мормон, за да си помогнете в 
попълването на таблицата.

Сивелон (Алма 
38:2–5)

Алма (Алма 
38:6–8)

От какво е бил 
избавен?

Как получава 
благословията 
да бъде избавен?

От преживяването на Сивелон научаваме след-
ното: Ако понесяме всички неща с търпение 
и доверие в Бог, Той ще ни избавя от нашите 
изпитания, грижи, страдания и ще ни издиг-
не в последния ден. От преживяването на Алма 
научаваме също: За да получим опрощение за 
нашите грехове и да намерим покой за души-
те си, ние трябва да упражняваме вяра в Исус 
Христос и Неговата милост.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво научавате от историята на Сивелон и Алма относно 
силата на Спасителя да ни избавя?

 б. Изберете един от принципите, посочени с удебелен шри-
фт в предходния абзац, и с няколко изречения обяснете как 
можете да прилагате този принцип в живота си.

Прочетете Алма 38:9 и открийте на какво Алма 
иска да научи Сивелон. Бихте могли да отбележите 
израз в този стих, който според вас обобщава това, 
което Алма иска неговият син да разбере.

Спомнете си за време, когато Спасителят ви е из-
бавил от изпитания, проблеми или недостойнство. 
Какво направихте, за да потърсите това избавле-
ние? Имате ли изпитания или грехове в живота си 
сега? Как можете да се обръщате към Спасителя за 
избавление?

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо според вас е важно 

да знаем, че единствените „път или средство”, чрез които мо-
жем да бъдем спасени, са чрез Спасителят? (вж. Алма 38:9).

Алма 38:10–15
Алма съветва Сивелон да продължава да развива 
праведни качества
Помислете си за учител или църковен ръководител, 
който е оказал положително влияние в живота ви. 
Обмислете качествата, на които се възхищавате у 
този човек.

Както е записано в Алма 38:10–15, Алма насърчава 
Сивелон да развива качества, които ще му помагат, 
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докато продължава да проповядва Евангелието и да 
служи на другите. Съветът, който Алма дава на Си-
велон, може да бъде приложим за всеки, който иска 
да има добро влияние върху другите чрез служба, 
учение и по други начини. Изучете Алма 38:10–15 и 
открийте съвета, който чувствате, че може да ви е 
от изключителна полза. Бихте могли да отбележите 
това, което сте намерили.

 4. По- долу се намира ръководство за изучаване, кое-
то да ви помогне по- добре да разберете и приложите 

съвета, който Алма отправя към сина си Сивелон (вж. Алма 
38:10–15). От лявата колона изберете две или три части от 
съвета на Алма, които чувствате, че имат най- голяма стой-
ност за вас. Довършете съответните обучителни дейности от 
дясната колона. В дневника си за изучаване на Писанията за-
пишете вашия отговор.

Алма 38:10–12 Ръководство за изучаване

Съветът на Алма Дейности за изучаване

„Да бъдеш усърден 
и умерен във всички 
неща” (Алма 38:10).

Човек, който е усърден, полага 
постоянни и енергични усилия в 
дейностите на живота. Човек, който 
е умерен, проявява сдържаност 
във всички неща и упражнява 
самоконтрол. Във вашия дневник за 
изучаване на Писанията напишете 
защо тези две характеристики са 
нужни, когато служим на хората 
около себе си. Напишете как 
можете да бъдете по усърдни или 
умерени в една или повече области 
от живота си и как това може да ви 
помага да служите по- ефективно 
на околните.

Алма 38:10–12 Ръководство за изучаване

Съветът на Алма Дейности за изучаване

„Гледай да не се 
издигнеш в гордост; 
да, гледай да не 
се хвалиш” (Алма 
38:11).

Гордостта, в Писанията, е 
когато един човек се доверява 
на собствените си способности 
вместо тези на Бог. Също 
означава, че човек си мисли, 
че той или тя е по- добър от 
другите. Противоположното 
на тази неправедна гордост е 
смиреността. Смирените хора се 
стремят да мислят за другите по 
същия начин, по който мислят 
за себе си, като обичат Бог и Го 
поставят на първо място в живота 
си. В дневниците си за изучаване 
на Писанията напишете какво 
може да се случи, ако член на 
Църквата се възгордее от своето 
църковно призование. Помислете 
за вашето църковно призование 
или друга възможност, която 
имате да служите. Напишете един 
или два начина, по които ще се 
стремите да се смирявате и да 
избягвате гордостта, или това да 
се хвалите, докато служите.

„Употребявай 
смелост, но не и 
надменност” (Алма 
38:12).

Да бъдем смели означава да 
сме уверени, че Бог е с нас и 
ни помага да действаме без 
страх в Негова служба. Да бъдем 
надменни може да означава да 
натрапваме вярванията си или 
нашите отношения на другите без 
да сме чувствителни към техните 
нужди и чувства. В дневника си за 
изучаване на Писанията, запишете 
защо според вас Господ би искал 
от нас да сме смели. Също така, 
запишете конкретен начин, по 
който можете да прилагате съвета 
да използвате смелост, но не и 
надменност, в стремежа си да 
служите на другите.
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Алма 38:10–12 Ръководство за изучаване

Съветът на Алма Дейности за изучаване

„Да обуздаваш 
всичките си страсти” 
(Алма 38:12).

Да обуздаваш означава да 
напътстваш или контролираш. 
Страстта е силна емоция. 
Размишлявайте върху следните 
въпроси и запишете отговорите си 
във вашия дневник за изучаване 
на Писанията: Защо според вас 
е важно да обуздаваме нашите 
страсти—или с други думи, да 
напътстваме или контролираме 
нашите силни емоции? Как според 
вас обуздаването на страстите ви 
ще ви помага да бъдете изпълнени 
с любов? Какво ще предприемете, 
за да последвате съвета на Алма 
да обуздавате всички ваши 
страсти?

„Да се въздържаш 
от ленивост” (Алма 
38:12).

Намерете думите „ленив, 
ленивост” в Ръководство към 
Писанията (scriptures.lds.org), за 
да научите какво означава да си 
ленив. Изберете два от изброените 
стихове към темата и ги изучете. 
Запишете наученото във вашият 
дневник за изучаване на 
Писанията. Напишете как съветът 
да се въздържате от ленивост 
ще ви помага да проповядвате и 
служите по- пълноценно на хората 
около вас. Накрая, напишете един 
конкретен начин, по който вие ще 
се въздържате от ленивост.

Съветът на Алма към Сивелон в Алма 38:10–15 учи 
следния принцип: Развиването на праведни ка-
чества ни подготвя да учим и служим на други-
те. Размишлявайте как развиването на праведните 
качества, за които четете в Алма 38, може да благо-
слови вашия живот и този на хората около вас.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 38 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 20: ДЕН 1

Алма 39
Въведение
Алма порицава своя непокорен син Кориантон, 
който изоставя служението и извършва сериозен 
полов грях. Алма го поучава за сериозността на 
неговите действия и изразява разочарование от 
това, че Кориантон е виновен за такъв тежък грях. 
Алма заповядва на Кориантон да престане да следва 
„страстите на очите си” и да се покае (Алма 39:9). 
Посланието на Алма към Кориантон се намира в 
Алма 39–42.

Алма 39:1–6
Алма обяснява на своя син Кориантон сериозността на 
половия грях
Размишлявайте върху следното изказване: Някои 
грехове са по- тежки от други.

 1. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията: Съгласни ли сте, че 

някои грехове са по- тежки от други? Защо или защо не?

Както е записано в Алма 39, съветът на Алма към 
неговия син може да ни помогне да разберем 
сериозността на определени грехове. Кориантон 
придружава Алма и брат си Сивелон на мисия да 
проповядват Евангелието на зорамитите. Докато са 
там, Кориантон извършва тежък полов грях.

Прочетете Алма 39:1–4 и открийте това, което 
Кориантон извършва погрешно. За да разберете 
по- добре тези стихове, може да ви е от полза да 
знаете, че блудница е неморална жена или прости-
тутка. Важно е да разберете, че „Господ, не мо(же) 
да глед(а) на греха и с най- малка степен на позво-
ление” (У. и З. 1:31); половите грехове са особено 
сериозни. Също обърнете внимание, че Кориантон 
преднамерено изоставя мисията си, за да последва 
блудницата Изабела, което допринася за сериоз-
ността на неговия грях.

Прочетете Алма 39:5 и открийте как Алма обяс-
нява сериозността на половия грях в сравнение с 
другите грехове. Мерзост е нещо, което е грешно, 
нечестиво или низко. От тези стихове научаваме, 
че половият грях е мерзост в очите Господни. 
Размишлявайте защо половият грях е на второ мяс-
то по сериозност след убийството.
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Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на 
дванадесетте апостоли дава следното обяснение 
относно това защо половият грях е мерзост пред 
Господ: „Придавайки такава сериозност на толкова 
разпространен физически апетит, какво се опитва 
Бог да ни каже относно мястото му в Неговия план 
за всички мъже и жени? Смея да твърдя, че Той пра-
ви именно това—Той тълкува самия план за живота. 
Ясно е, че някои от Неговите най- големи грижи 
относно смъртността са как човек идва на този свят 
и как си отива. Той е установил много сериозни 
граници по тези въпроси” („Personal Purity”, Ensign, 
ноем. 1998 г., стр. 76).

Прочетете следните абзаци, открийте и отбележе-
те отговорите на следния въпрос: Кои са някои от 
благословиите от това да сме морално чисти?

„Физическата интимност между съпруга и съпруга-
та е нещо красиво и свещено. Тя е отредена от Бог 
за създаването на деца и за изразяването на любов 
между съпруга и съпругата. Бог е заповядал сексу-
алната интимност да бъде запазена само за брака.

Когато сте сексуално чисти, вие се подготвяте да 
сключите и да спазвате свещени завети в храма. 
Подготвяте се да изградите здрав брак и да доведете 
на света деца като част от едно вечно любящо се-
мейство. Предпазвате се от емоционалната травма, 
която винаги идва вследствие на споделянето на 
физическа интимност с човек, с когото нямате 
сключен брак. Също така се предпазвате от вредни 
болести. Да останете сексуално чисти ви помага да 
бъдете уверени и наистина щастливи и подобрява 
способността ви да вземате добри решения сега и 
в бъдеще” (За укрепването на младежите брошура, 
2011 г., стр. 35).

Сега прочетете следните абзаци, търсейки отгово-
ри на следния въпрос: Какви са Господните стан-
дарти за това да сме полово чисти?

„Господният стандарт относно половата чистота 
е ясен и неотменен. Недейте да имате сексуални 
връзки преди брака и бъдете напълно верни на своя 
съпруг или съпруга след брака. Не позволявайте на 
медиите, на вашите връстници или на други хора 
да ви убеждават, че сексуалната интимност преди 
брака е приемлива. Не е така! В Божиите очи, поло-
вите грехове са изключително сериозни. Те осквер-
няват свещената Божия сила, която Той ни е дал да 
създаваме живот. Пророкът Алма учи, че половите 
грехове са по- сериозни от който и да е друг грях 
освен убийството или отричането на Светия Дух 
(вж. Алма 39:5).

Никога не правете нещо, което би могло да ви 
отведе към полово прегрешение. Отнасяйте се към 
другите с уважение, а не като предмети за задо-
воляването на похотливи и егоистични желания. 
Преди брака, не участвайте в страстни целувки, не 
лягайте върху друг човек, нито докосвайте личните, 
свещени части на тялото на друг човек -  с или без 
облекло. Не правете нищо друго, което възбужда 
полови усещания. Не възбуждайте тези усещания в 
собственото си тяло. Обръщайте внимание на под-
тиците на Духа, така че да бъдете чисти и доброде-
телни. Духът Господен ще се оттегли от онзи, който 
извършва полово прегрешение.

Избягвайте ситуации, които приканват по- голямо 
изкушение, подобно на дейности късно вечер или 
през нощта, далеч от вкъщи или пък дейности, при 
които липсва надзора на възрастен човек. Не участ-
вайте в дискусии или в каквито и да са медии, чрез 
които се възбуждат полови усещания. Недейте да 
участвате в какъвто и да е вид порнография. Духът 
може да ви помогне да знаете кога се намирате в 
опасност и да ви дава сили да избягвате подобни 
ситуации. Имайте вяра и се вслушвайте в правед-
ния съвет на вашите родители или ръководители.

Хомосексуалното и лезбийско поведение е сериозен 
грях. Ако си дадете сметка, че се борите с чувства 
на привличане към същия пол или пък ако бивате 
убеждавани да участвате в неподходящо поведение, 
потърсете съвет от родителите си или от вашия 
епископ. Те ще ви помогнат.

Жертвите на сексуално насилие нямат вина за грях 
и не се нуждаят от покаяние. Ако сте били жертва 
на такова насилие, знайте че вие сте невинни и че 
Бог ви обича. Говорете с родителите си или друг 
доверен възрастен, и незабавно потърсете съвета на 
вашия епископ. Те могат да ви подкрепят духовно 
и да ви помогнат да получите нужната защита и 
помощ. Заздравителният процес може да изисква 
време. Доверете се на Спасителя. Той ще ви изцели 
и ще ви дари с мир.

Ако сте изкушавани да извършите каквато и да е 
форма на полово прегрешение, потърсете помощ от 
вашите родители или епископ. Молете се на вашия 
Небесен Отец, Който ще ви помогне да устоите на 
изкушението и да преодолеете неподходящите мис-
ли и чувства. Ако сте извършили сериозно полово 
прегрешение, говорете с вашия епископ и започнете 
процеса на покаяние, за да можете да намерите по-
кой и да се сдобиете с пълното присъствие на Духа.

Лично се посветете на това да сте полово чисти. 
Насърчавайте околните да правят същото, чрез 
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вашите думи и дела” (За укрепването на младежите, 
стр. 35–37).

Размишлявайте върху каква част от посланието, 
което току- що прочетохте, Господ би искал да 
обърнете повече внимание.

Алма 39:7–19
Алма насърчава Кориантон да се покае
Представете си, че провеждате разговор с родите-
лите си, ръководителите на Младите мъже или на 
Младите жени или с вашия епископ или президент 
на клон относно значенитео на сексуалната чистота. 
Помислете как бихте отговорили на вашите родите-
ли или църковни ръководители, докато ви съветват 
относно важността да сте полово чисти. Прочетете 
Алма 39:7–8, за да откриете каква е целта на Алма 
в ученето на сина му Кориантон за сериозността 
на неговия грях. Размишлявайте как отговорът към 
вашите родители или църковни ръководители би 
се повлиял от знанието, че те ви приканват по един 
любящ начин да бъдете чисти или да се покаете, за 
да избегнете Божието осъждане.

Старейшина Д. Тод Кристоферсън от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
обяснява защо родители като Алма 
приканват децата си да се покаят: 
„Поканата да се покаем е израз на 
обич. … Ако не каним околните да се 

променят или не изискваме покаяние от себе си, 
ние се проваляме в едно основно действие, което 
дължим един на друг и на себе си. Позволяващият 
твърде много родител, угаждащият приятел и 
страхливият църковен ръководител всъщност са 
по- загрижени за себе си, отколкото за благосъстоя-
нието и щастието на онези, на които могат да 
помогнат. Истина е, че понякога призоваването 
към покаяние се счита за липса на толерантност 
или обида, но когато е напътствано от Духа, то 
всъщност е постъпка на истинска загриженост” 
(„Божественият дар на покаянието”, Лиахона, ноем. 
2011 г., стр. 39).

 2. Напишете следното в дневника си за изучаване на 
Писанията: Покаянието включва … След което, дока-

то изучавате Алма 39:9–14, направете списък в дневника си 
за изучаване на Писанията на това, което Алма учи Кориан-
тон за покаянието, което може да помогне да довършите то-
ва твърдение.

Използвайте следните въпроси или коментари, 
за да можете да разберете и приложите съвета на 
Алма. Опитайте се да определите и напишете поне 
една истина за всеки от стиховете, изброени по- 
долу, която би могла да ви помогне да довършите 

твърдението в дневника ви за изучаване на Писа-
нията. Не е необходимо да отговаряте на въпросите 
във вашия дневник за изучаване на Писанията:

Прочетете Алма 39:9. (Алма 39:9 е стих за овла-
дяване. Ако желаете можете да си го отбележите 
по отличаващ се начин, така че да можете да го 
намирате в бъдеще.) Какво общо имат изразите „да 
не следваш повече страстите на очите си” и „да от-
речеш всички тези неща” с изоставянето на греха?

В наши дни, изразът „страстите на очите си” има 
много силно приложение за неморалността и 
изображенията от порнографско естество. Изразът 
„да отречеш всички тези неща”, както е изпол-
зван в Алма 39:9, означава да изоставиш нещо. Този 
израз не ни е толкова познат днес. Въпреки това, 
по времето на Джозеф Смит, някои от значенията 
на глагола отричам са били „да залича; да отменя. 
… да противодействам … ; да спра” (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, факсимиле изд. 1967 г.). Ако приложим 
тези определения към това, на което Алма учи своя 
син, ние ще можем да разберем важността на това 
да се отречем от всички аспекти на неморалността 
(включително и източниците на изкушение за не-
моралност, които са под наш контрол) в живота си, 
така че да можем да „наслед(им) царството Божие”. 
Кои са някои от начините, по които младежите 
в Църквата могат да упражнят самоконтрол по 
отношение на сексуалната чистота и да избягват да 
следват страстите на очите си?

Прочетете Алма 39:10. Как търсенето на духовно 
подхранване—от родители, църковни ръководите-
ли, братя и сестри или доверени приятели—помага 
на човек да се покае?

Прочетете Алма 39:11–12 и размишлявайте върху 
следните въпроси:

• Какво трябва да се промени в сърцето на човек по 
време на процеса на покаяние, така че да не бъде 
подведен отново от дявола да извърши грях?

• Как избягването на стремежа към празни и 
безумни неща помага на човек да се покае?

Прочетете Алма 39:13. Спомнете си как Алма казва 
на Кориантон, че когато зорамитите виждат по-
ведението на Кориантон, те не вярват в думите на 
Алма (вж. Алма 39:11). Може да ви е от полза да раз-
берете, че в Писанията, изразът „да се обърнеш към 
Господа” означава покаяние. Покаянието означава 
„човек да обърне сърцето и волята си към Бога” 
(вж. Ръководство към Писанията, „Покаяние”).

• Какво според вас означава да „заобича(м)е Бога с 
цялата си мощ, ум и сила”?



212

• Когато нашите грехове оказват влияние върху 
други хора, какво трябва да направим като част 
от нашето покаяние?

• Когато е извършен сериозен грях, защо е нужно 
да се обърнем към епископа или президента на 
клон за помощ?

От Алма 39:9–13 научаваме: Покаянието включва 
признаването и изоставянето на нашите гре-
хове, както и обръщане към Господ с целия ни 
ум, мощ и сила.

Размишлявайте върху това, което Господ би искал от 
вас на правите, за да обърнете сърцето и волята си 
по- пълно към Него. Какво можете да направите днес, 
за да започнете да действате според тези подтици?

Без Исус Христос и Неговото Единение, за вас би 
било невъзможно да бъдете опростени за греховете 
си. Прочетете Алма 39:15–16, 19 и открийте как 
Алма описва знанието, че Исус Христос ще дойде да 
вземе върху си греховете на света.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те защо идването на Исус Христос е добра новина за 

Кориантон и за вас.

Овладяване на стихове от 
Писанията—Алма 39:9
Старейшина Ричард Г. Скот от Кворума на двана-
десетте апостоли казва следното относно запаметя-
ването на Писанията:

„Четенето, размишляването, изследването и за-
паметяването на Писанията е подобно на това да 
пълним килера си с приятели, ценности и истини, 
които могат да бъдат призовавани по всяко време и 
навсякъде по света.

Голяма сила може да произтече от запаметяването на 
стихове от Писанията. Запаметяването на стих е като 
изковаването на ново приятелство. То може да бъде 
сравнено с приятел, който може да помогне в момент 
на нужда, да даде вдъхновение и утеха и да бъде из-
точник на мотивация за необходима промяна” („Си-
лата на Писанията”, Лиахона, ноем. 2011 г., стр. 6).

 4. Опитайте се да запаметите Алма 39:9. В дневника 
си за изучаване на Писанията, напишете с едно или 

две изречения как запаметяването на този стих може да 
действа като защита за вас в момент на изкушение.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 39 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 20: ДЕН 2

Алма 40–41
Въведение
Както е записано в Алма 40–41, Алма учи сина си 
Кориантон на важните учения, свързани с живота 
и смъртта. Алма обяснява, че чрез Единението на 
Исус Христос цялото човечество ще бъде възкресе-
но. Той учи Кориантон относно света на духовете, 
където мъртвите, в зависимост от техните избори в 
смъртността, чакат в рая или в духовната тъмница 
до възкресението си. Кориантон научава от Алма, 
че планът на възстановяването включва не само фи-
зическото възкресение, но също така и духовното 
възстановяване, при което ние изпитваме послед-
ствията от нашите дела и желания. И най- накрая, 
Алма набляга на това, че съществена част от плана 
на възстановяването е истината, че неправедността 
никога не води към истинско щастие.

Алма 40
Алма учи Кориантон относно света на духовете и 
възкресението
Представете си, че имате приятел, който наскоро е 
преживял смъртта на обичан човек. Вашият прия-
тел, знаейки че сте религиозен/на, е дошъл при вас 
със следните въпроси:

• Какво прави възможен живота ни след смъртта? 
Кой ще бъде възкресен?
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• Къде отиваме след смъртта и как е там?
• Какво означава възкресение? Каква е разликата 

между смъртните и възкресените ни тела? Какво 
се случва след възкресението?

Информацията от Алма 40 може да ви помогне да 
отговорите на тези въпроси. Тази глава е продълже-
ние на ученията на Алма към неговия син Кориан-
тон. Кориантон не разбита напълно възкресението 
на мъртвите.

 1. Прочетете следните три абзаца от Писанията. Из-
берете един или повече от абзаците и обяснете в 

дневника си за изучаване на Писанията как учението на Ал-
ма дава отговор на съответния въпрос. (Ако ви остане време 
в края на урока, бихте могли да се върнете и да преговорите 
това, което учи Алма в останалите стихове.)
 а. Изучете Алма 40:1–5. Какво ни позволява да живеем от-
ново? Кой ще бъде възкресен?
 б. Изучете Алма 40:6–7, 11–14. Къде отиваме след смъртта 
и как е там? (Когато Алма учи, че духовете на всички хора 
„се връщат при Този Бог, Който им даде живот” (Алма 
40:11), той учи, че след нашата смърт, но преди възкресение-
то, духовете ни ще се завърнат в света на духовете, а не в 
крайната дестинация след Божието правосъдие. Бихте могли 
да прегледате бележите под линия в стих 13, за да разбере-
те какво има предвид Алма, когато казва „външния мрак”. 
Алма 40:14 също ни помага да разберем, че говорейки за 
външния мрак, той има предвид едно състояние преди Въз-
кресението, което всъщност наричаме духовна тъмница или 
постоянното място за прокълнатите.)
 в. Изучете Алма 40:21–26. Какво е възкресение? Каква е 
разликата между смъртните и възкресените ни тела? Какво 
се случва след възкресението?

Говорейки относно Алма 40:11–12, президент 
Джордж К. Кенън от Първото Президентство обяс-
нява, че Алма „няма за цел да внуши, че те веднага 
са поставени в Божието присъствие. Той явно из-
ползва фразата, в квалификационен смисъл” (Gospel 
Truth: Discourses and Writings of President George Q. 
Cannon, , изв. Джерълд Л. Нюкуист, 2 тома 1957 г.–
стр. 74, 1:73).

Старейшина Нийл А. Маскуел от Кворума на два-
надесетте апостили описва част от това, което ще 
преживеем след като бъдем възкресени:

„В Съдния ден … ще съществува приобщаваща 
обективност. Не само ще имаме това, което Кни-
гата на Мормон нарича „ясен спомен” или „съ-
вършен спомен” за нашите злодеяния, но също и 
радостните неща ще бъдат извадени наяве и въз-
становени. Ние ще знаем „тъкмо както знаем сега”. 
(Алма 5:18; 11:43; вж. също У. и З. 93:33.) Ще видим 

„ясно с очите си” (Мосия 12:22; 15:29) благодарение 
на обединеното знание.

„Всички неща, (които) ще бъдат възстановени” 
(Алма 40:23), ще бъдат спомени, включително в 
последствие и нашите доземни спомени. Предста-
вете си радостта да бъдете свързани в ум и сърце от 
съответните спомени както на първото, така и на 
второто състояние.

С какъв прилив от чувства ще се изпълним само 
тогава, когато един любящ Бог прецени за разумно 
да ни възстанови спомените! Тази ободряваща струя 
на истина ще увеличи още повече благодарността 
ни за това колко надалеч в миналото се простира 
Божето страдание, както и за любящата добрина на 
Единението на Исус, извършено доброволно!” (Lord 
Increase Our Faith 1994 г., стр. 103).

Възкресението е повторното събиране на ду-
шата и тялото и възстановяването на всички 
неща на тяхната съответна и съвършена снага. 
След възкресението всеки един от нас ще застане 
в Божието присъствие, за да бъде съден. Прочетете 
Алма 40:25–26 и открийте описанието на Алма за 
крайното състояние на онези, които избират пра-
ведност в този живот в сравнение с онези, избира-
щи неправедност. Обмислете как този абзац може 
да окаже влияние на желанието ви да бъдете чисти 
пред Бог.

Както е записано в Алма 40:16–22, възкресението, 
за което говори Алма, е в съответствие със земно-
то време. Исус Христос е първият възкресен, като 
скоро след това е последван от праведните хора, 
живяли и починали от времето на Адам до времето 
на Възкресението на Христос (вж. Алма 40:16, 20; У. 
и З. 133:54–55). Това възкресение е споменатото от 
Алма „първо възкресение”.

Алма 41
Алма учи Кориантон относно плана на възстановяване
Вземайки под внимание истините, на които Алма 
учи относно възкресението, света на духовете и 
съдния ден, помислете си как тези неща могат да 
окажат влияние върху действията на човек, ако той 
или тя вярва в следното:

• Няма живот след смъртта.
• След като умрем, ще бъдем направени съвър-

шени, независимо от това дали нашите дела на 
земята са били добри или зли.

• По време на съда ще бъдем наградени за нашите 
добри дела и наказани за нашите зли дела.
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В Алма 41, научаваме че Кориантон е объркан от 
ученията на някои хора относно възкресението. 
Бихте могли да си отбележите израза „отклонили 
много” в Алма 41:1, след което прочетете този стих, 
търсейки причината, караща някои хора да се 
отклоняват. За да си помогнете в разбирането на 
този стих, може да ви е от полза да знаете, че да 
изопачиш Писанията, озаначава да извърташ, 
изкривяваш и променяш значението им.

Какво понятие казва Алма, че ще изясни за Кориан-
тон?   
 

Възкресение означава да върнеш отново. Алма иска 
Кориантон да разбере, че има физически и духовен 
аспект на така наречения от него „план на възста-
новяването” (Алма 41:2). Изучете Алма 41:2–5 и 
отбележете нещата, които ще ни бъдат физически 
и духовно възстановени след смъртта. 

Какъв е физическият аспект на плана на възстано-
вяването, споменат в Алма 41:2?   
 

Духовният аспект на плана на възстановяването, 
описан в Алма 40:3–5, е следният: Ние ще бъдем 
възстановени към щастие или окаяност в за-
висимост от нашите дела и желания в смърт-
ността.

 2. Представете си, че сте били помолени да препода-
вате Алма 40:3–5 в Неделното училище за деца. 

Запишете в дневника си за изучаване на Писанията как бихте 
обяснили учението за духовното възстановяване по един 
прост начин, така че децата да могат да разберат това, на ко-
ето учи Алма.

Размишлявайте как разбирането на учението за 
възстановяването може и следва да оказва влияние 
на вашите действия и желания.

Когато достигаме до разбиране на учението за 
възстановяването, ние по много естествен начин 
започваме да мислим за последствията на греховете 
и лошите ни избори. Има ли начин да промените 
отрицателните последствия на лошите си желания 
и действия? Алма дава на Кориантон причина за 
надежда. Прочетете Алма 41:6–9 и открийте какво 
можем да направим, за да бъдем възстановени към 
доброта и щастие, дори ако сме извършили сери-
озен грях. Бихте могли да си отбележите думите или 
изразите в Алма 41:6–7, които показват, че сме отго-
ворни за това, което получаваме във Възкресението. 
Помислете над следния въпрос: Въз основа на тези 
стихове, в какъв смисъл ние сами сме си съдии?

Има хора, които смятат, че могат да се завърнат 
при Бог без да са отговорни лично за действията 
си. Те често твърдят, че греховните им избори им 
доставят забавление. Понякога отдаващите се на 
греха може дори да изглеждат щастливи. Прочете-
те Алма 41:10 и открийте какво учи Алма относно 
нечестието. (Алма 41:10 е стих за овладяване. Ако 
желаете, може да си го отбележите по отличаващ се 
начин, така че да можете да го намирате в бъдеще.)

 3. В Алма 41:10, Алма свидетелства на своя син, че 
„нечестието никога не е било щастие”. Изпълнете 

следните задачи в дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Напишете защо вярвате в истинността на твърдението на 
Алма.
 б. Напишете пример за това как Сатана може да се опитва 
да ни убеждава, че дори и да престъпваме Божиите запове-
ди, пак можем да бъдем щастливи.

Бихте могли да напишете следното твърдение на 
президент Езра Тафт Бенсън в Писанията си до Ал-
ма 41:10: „Не можете да вършите зло и да се чувст-
вате добре. Това е невъзможно!” („A Message to the 
Rising Generation”, Ensign, ноем. 1977 г., стр. 30).

Алма 41:11 обяснява защо е невъзможно да бъдем 
истински щастливи, избирайки да вършим зло. 
За да разберете този стих, довършете таблицата 
по- долу, като групирате всеки израз от Писанията 
с неговото значение. (Когато приключите, сверете 
вашите отговори с дадените в края на урока.)



215

Думи или изрази в Алма 
41:11, които описват „ес-
тествено (състояние)”

Значение

 ___ 1. „в плътско 
състояние”

 А. Ограничени и 
обременени от 
нашите грехове

 ___ 2. „В жлъчната гор-
чивина и са в оковите на 
беззаконието”

 Б. Липса на 
съпътствието на 
Светия Дух

 ___ 3. „Без Бога в света”  В. Контролирани от 
желанията на плътта

Сега, след като сте определили тези понятия, про-
четете Алма 41:11 отново, за да се убедите защо е 
невъзможно да бъдете щастливи, избирайки злото. 
Някои хора, които избират нечестието, могат да 
смятат, че са щастливи в момента, но в последствие 
изборите им ще доведат до скръб и нещастие.

 4. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. Защо според вас това да се намираме в „естествено”, 
греховно или „плътско състояние” е противоположно на съ-
стоянието на щастие?
 б. Кои са някои от примерите, показващи защо някои мла-
ди хора могат да не се радват на спътничеството на Светия 
Дух, да бъдат ограничени или обременени от греховете си 
или да бъдат ръководени от плътта?

Прочетете Алма 41:12 и открийте въпроса, който 
Алма постява на Кориантон относно възстановява-
нето. Сега прочетете Алма 41:13 и отбележте как 
Алма отговаря на този въпрос.

 5. Представете си, че говорите с приятел, който иска 
да бъде щастлив, но избира да действа по начини, 

противоположни на Господните заповеди. Използвайки уче-
нието за възстановяването, което сте изучили днес, обяснете 
в дневника си за изучаване на Писанията защо той или 
тя не може да изпита щастие и какво трябва 
да се направи, за да бъдеш истиски 
щастлив.

Бумерангът е средство, 
което първоначално 
се използвало за лов. 
Поради формата си, ко-
гато бива хвърлен правил-
но, той се връща при този, 
който го е хвърлил. Прочетете 
Алма 41:14–15, като се опитате да 
откриете как един бумеранг може 
да символизира истините, учени в тези 

стихове. Бихте могли да си отбележите израза 
„това, което даваш” в стих 15. Спомнете си за вре-
ме, когато сте проявили добрина или милост, или 
любезност и сте я получили обратно.

Посочете праведно действие, което бихте искали да 
дадете на другите, или праведно отношение, което 
бихте желали другите да видят във вас и което бих-
те желали да получите обратно от околните? Каква 
цел можете да си поставите, за да „даде(те)” едно от 
тези отношения или действия?   
 

Овладяване на стихове от 
Писанията—Алма 41:10

 6. Прочетете Алма 41:10 и запишете следното във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: Ако нечести-

ето никога не е било щастие, 
следователно- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  винаги ще води към щастие. 
Напишете дума в празното място, която най- добре да до-
вършва изречението. Сега избройте няколко конкретни пра-
ведни действия, които според вас също ще са подходящи за 
празното място (например да служим на околните). Напише-
те свидетелството си за това по какъв начин сте виждали пре-
ведните действия да водят към щастие.

Важно е да разберете, че щастието, произлизащо от 
праведността, не е винаги моментално, постоянно 
или продължително в земния живот. Въпреки това, 
мирът и щастието винаги ще идват по Господния 
начин и време за този човек, който живее в хармо-
ния с Неговите учения и заповеди.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 40–41 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
Отговори на дейността за групиране: (1) в, (2) а, (3) б.

РАЗДЕЛ 20: ДЕН 3

Алма 42
Въведение
Алма завършва съвета си към своя страдащ син 
Кориантон, като обяснява, че Небесният Отец е 
предоставил начин всички съгрешили да получат 
милост. Той учи сина си относно наказанията, кои-
то се изискват от закона на правосъдието относно 
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греха. След това Той свидетелства, че Исус Христос 
ще „задоволи изискванията на правосъдието” (Ал-
ма 42:15), страдайки за всички, които са съгрешили 
и желаят да се покаят. Господ предоставя милост на 
каещия се.

Алма 42:1–14
Алма учи Кориантон относно закона на правосъдието
Затворете очи за момент и размишлявайте как би 
изглеждал вашият съд, когато му дойде времето. 
Правейки преглед на живота си, искате ли съда да 
бъде справедлив? Защо бихте искали вашата присъ-
да да бъде справедлива?

Сега, помислете си какво означава думата справед-
лив. Едно определение на справедлив включва да си 
получиш заслуженото; идеята за справедливост се 
свързва с термина от Писанията правосъдие.

 1. Нарисувайте едни обикновени везни в дневника 
си за изучаване на Писанията подобно на показаните 

тук. След това, напишете думата правосъдие под рисунката. 
Оставете празно място в дневника си, за да включите и други 
наименования за рисунката си, докато продължавате с урока.

За да си помогнете да разберете понятието правосъ-
дие, прочете следното изказване на старейшина Да-
лин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Думата правосъдие има много значе-
ния. Едно от тях е баланс. Общоизвес-
тен символ за правосъдие са теглилките 
на везна. …

… Идеята за правосъдие като нещото, 
което човек заслужава, е основната 

предпоставка на всички стихове, в които се говори 
как хората ще бъдат съдени за техните дела („Sins, 
Crimes, and Atonement” (address to CES religious 
educators, фев. стр. 7, 1992 г., стр. 1).

Синът на Алма, Кориантон, е разтревожен относно 
справедливостта на Последния съд. Прочетете Алма 

42:1 и отбележете какво според Кориантон би било 
несправедливо по отношение на Последния съд.

Спомнете си, че Кориантон извършва множество 
грехове, някои от които са много сериозни (вж. 
Алма 39:2–3); поради това Кориантон може да е же-
лал или да се е надявал, че не е справедливо онези, 
които са прегрешили, да бъдат наказвани.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те защо смятате, че онези които не са се покаяли от 

греховете си, ще се притесняват да получат „заслуженото” в 
съдния ден.

В Алма 42:2–11, Алма откликва на опасението на 
Кориантон, като обяснява, че от Падението на 
Адам произлизат физическата смърт (отделянето на 
тялото и духа при смъртта на тялото) и духовната 
смърт (отделянето от Бог поради греха). Поради 
това е било нужно да бъде установен план, който да 
възстанови човечеството от падналото им състоя-
ние. В противен случай, цялото човечество би ос-
танало в едно грешно състояние и би било окаяно 
завинаги според изискванията на правосъдието.

Прочетете Алма 42:12 и открийте причината, по-
ради която човечеството се оказва в това паднало 
състояние. Сега прочетете Алма 42:14 и отбележете 
последствието от нашето непослушание, което се 
изисква от правосъдието. На рисунката с везните, 
която направихте в дневника си за изучаване на 
Писанията, напишете Нарушение—непослушание 
или грях под лявата везна и Наказание—отлъчване 
от Божието присъствие под дясната везна.

 3. Прочетете Алма 42:18. Отговорете на следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво според вас означава да имаш „угризение на съ-
вестта” (Алма 42:18)?
 б. Към какво може да ни отведе угризението на съвестта?

От това, което учи Алма, какво изисква закона на 
правосъдието, когато човек не се подчинява на за-
поведите? (Поради нашето неподчинение, законът 
на правосъдието изисква да изпитваме угризение 
и да бъдем отхвърлени от Божието присъствие.) 
Размишлявайте за момент за случай, когато сте 
изпитали съжаление и скръб или оттгелянето на 
Светия Дух, заради нещо грешно, което сте извър-
шили. Представете си това чувство, умножено по 
всичко, което някога сте извършили погрешно, след 
което си представете как може да изпитвате това 
чувство завинаги.

Въз основа на наученото от Aлмa, искате ли По-
следният съд да се основава единствено на пра-
восъдието? Искате ли да получите това, което 
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„заслужавате” за погрешните неща, които сте 
извършили?

Алма 42:15–31
Алма учи Кориантон относно плана на милостта
Едно от Божиите качества е това, че Той е справед-
лив. Изискванията на правосъдието осъждат всяко 
едно от чедата на Небесния Отец и не биха позво-
лили на никой от нас да живее с Него в греховното 
си състояние. Обърнете внимание на следния въ-
прос: Има ли начин изискванията на правосъдието 
да бъдат изтрити или отхвърлени?

Много хора биха отговорили на този въпрос, 
твърдейки че ако се покаем, не би следвало да 
изпитаме последствията от греховете си. Въпреки 
че този отговор в крайна сметка е правилен, важно 
е да се разбере, че да бъдат изтрити или опростени 
последствията, би било несправедливо, тъй като 
изискванията на правосъдието не биха били изпъл-
нени. Алма учи, че не е възможно премахването на 
наказанието, без да бъдат задоволени изискванията 
на правосъдието. Прочетете Алма 42:25 и открий-
те какво би станало, ако Бог просто премахнеше 
последтвията на греха и оставеше справедливостта 
незадоволена.

Размишлявайте върху следния въпрос преди да 
прочетете Алма 42:15, за да откриете отговора: Ако 
наказанието за греховете ни не може да бъде 
премахнато, то тогава как бихме могли да имаме 
мир в съзнанието си и да бъдем възстановени в 
Божието присъствие?

Може да ви е от пол-
за да разберете, че 
изразът „да задоволи 
изискванията на право-
съдието” означава да се 
плати за наказанията, 
изисквани от правосъ-
дието.

От Алма 42:15 науча-
ваме: Единението на 
Исус Христос задово-
лява изискванията 
на правосъдието, та-
ка че да може да бъде 
дадена милост на 
каещия се. Довършете 
рисунката на везните, 
която направихте в 
дневника си за изучава-
не на Писанията, като 
напишете следното 

Размишляването върху 
въпроси, докато изучавате 
Писанията, изисква да мис-
лите, което от своя страна 
стимулира желанието ви 
да изучавате Писанията за 
отговори. Бихте могли да 
запишете някои от вашите 
собствени въпроси, дока-
то изучавате Писанията. 
Размишляването върху Пи-
санията ще увеличава спо-
собността ви да разбирате 
принципи и истини и да ги 
прилагате в собствения си 
живот.

Размишляване 
върху въпрос

Задоволени от милост—Единението на Исус Христос 
под израза „Наказание …”.

 4. Представете си, че имате приятел, който се бори с 
бремето, породено от неговите или нейните грехове. В 

дневника си за изучаване на Писанията, напишете как бихте 
обяснили на вашия приятел начина, по който Единението на 
Исус Христос позволява на всеки един от нас да получи милост.

Размишлявайте какво означава за вас това да знае-
те, че Спасителят по желание изстрада вместо вас 
наказанията, изисквани от правосъдието, така че 
вие да получите милост?

Прочетете Алма 42:22–24 и отбележете какво е 
необходимо, за да получим милост. Изразът „ис-
тински покаялите се” в стих 24 означава искрено 
разкайващи се. Въз основа на това, което сте про-
чели, довършете следния принцип: Ако се покаем, 
ние ще получим - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  чрез Единение-
то на Исус Христос.

Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума 
на дванадесетте апостоли, говори за Исус Христос 
като за ходатай. Ходатай е човек, който стои между 
две страни, за да помогне в разрешаването на спор. 
Докато четете думите му, открийте по какъв начин 
е нужен Спасителят, за да може грешникът да се 
сдобие с милост:

„Съгласно вечен закон, милостта не 
може да бъде осигурена, освен ако 
няма човек, който да има желанието и 
способността да поеме нашия дълг, да 
плати цената и да постави условията за 
нашето изкупление.

Освен ако няма ходатай, освен ако нямаме прия-
тел, пълната тежест на правосъдието, неприятна 
и несмекчена, ще се стовари върху нас. Пълното 
плащане за всяко прегрешение, от най- малкото до 
най- голямото, ще бъде взето от нас до последно.

Но знайте следното: Истината, славната истина, 
обявява, че такъв Ходатай съществува. …

Чрез Него милостта може да бъде проявена изця-
ло към всеки от нас, без да бъде накърнен вечния 
закон на справедливостта. …

Милостта не се получава автоматично. Това ста-
ва чрез завет с Него. Това става според Неговите 
условия, Неговите щедри условия” („The Mediator”, 
Ensign, май 1977 г., стр. 55–56).

Завършвайки речта си към Кориантон, Алма обоб-
щава всичко, на което се е опитал да научи своя 
син. Прочетете Алма 42:26–31 и отбележете това, 
което Алма желае за Кориантон, когато той разбира 
ученията и принципите, на които Алма учи в тази 
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глава. Обърнете внимание на желанието на Алма 
Кориантон да не извинява греховете си, а по- скоро 
да позволи на ученията и принципите, отнасящи се 
до правосъдието, милостта и Единението да „имат 
пълна власт над сърцето (му)” (Алма 42:30). Как мо-
жете вие да позволите на тези учения и принципи 
да действат с пълна сила във вашето сърце?

 5. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, за-
пишете мислите си по следния въпрос: Ако можехте 

лично да изразите вашата благодарност към Спасителя за 
Неговата жертва за вас, какво бихте Му казали?

Важно е да знаете, че Кориантон се покайва и в 
последствие допринася значително за растежа на 
Църквата (вж. Алма 49:30).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 42 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 20: ДЕН 4

Алма 43–44
Въведение
В Алма 43–44, Мормон започва да пише за войните 
между ламанитите и нефитите. Докато Алма и не-
говите синове продължават да проповядват Еванге-
лието, зорамитите се присъединяват към армиите 
на ламанатите, за да нападнат нефитите. Капитан 
Мороний показва вяра и мъдрост в защитаването 
на нефитите срещу армията на ламанитите. Неза-
висимо че са по- малко на брой, подготовката на 

нефитските воини и тяхната вяра в Исус Христос 
им дават преимущество в битките. Когато лама-
нитите виждат, че със сигурност ще загубят, те 
сключват завет за мир и напускат земята за извест-
но време.

Алма 43
Подготовката и стратегиите на капитан Мороний 
осуетяват плановете на войската на ламанитите

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, направе-
те списък на някои от вашите планове, цели и желания 

за бъдещето ви. Докато пишете, бихте могли да включите ду-
ховни цели и желания като мисия, брак в храма и семейство.

След като приключите със списъка си, определете 
желанията и целите, които чувствате, че Сатана 
не би искал да постигнете. Докато изучавате Алма 
43–44, открийте принципите, които ще ви помог-
нат да постигнете вашите праведни цели, въпреки 
усилията на противника да възпрепятства успеха ви.

В Алма 43:1–4, независимо от усилията на Алма 
да върне зорамитите в Църквата, много от тях се 
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присъединяват към ламанитите и започват приго-
товления да нападнат нефитите. Прочетете Алма 
43:5–8 и открийте „кроежите” (плановете) на ръко-
водителя на ламанитите Зарахемна. Бихте могли да 
си отбележите намеренията на Зарахемна, когато 
попаднете на тях. Размишлявайте върху това как 
кроежите на Зарахемна, или желанията му относно 
нефитите, са подобни на кроежите, които Сатана 
има за вас.

След това прочетете Алма 43:9–11 и открий-
те плановете или желанията на нефитите. Сега 
размишлявайте как тези желания са подобни на 
праведните желания, които имате.

Капитан Мороний, главен предводител на армиите 
на нефитите, подготвя хората си да защитават зе-
мите и семействата си от злите намерения на Зара-
хемна. Прочетете Алма 43:16–19, като се опитате да 
откриете каква подготовка предприемат капитан 
Мороний и нефитите.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, нарису-
вайте две от нещата, които Мороний дава на своите 

мъже, за да ги подготви за война.

Сега прочетете Алма 43:20–22, за да откриете как 
реагират ламанитите на подготовката на нефитите. 
Размишлявайте защо ламанитите се изтеглят, неза-
висимо че имат числено предимство над нефититие.

Докато изучаваме разказите за битките в Книгата 
на Мормон, ние можем да ги оприличим на духов-
ните битки, които водим.

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какво научвате от подго-

товката на Мороний за война за това как вие да се защитава-
те срещу нападенията и изкушенията на Сатана?

След като ламанитите се оттеглят, Мороний не 
знае къде отново ще ударят враговете му. Ако бяхте 
Мороний, какво бихте направили, за да се подгот-
вите за друго нападение?   
 

Прочетете Алма 43:23–24, за да откриете как по-
стъпва Мороний.

От примера на Мороний, научаваме: Ако търсим 
и следваме съветите на пророците, ще можем 
по- добре да се защитаваме от противника. Точ-
но както пророкът Алма може да каже на Мороний 
как да защити нефитите от враговете им, така и 
Господните пророци днес ни учат как да се защита-
ваме от духовните нападения на противника.

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те с няколко изречения какъв пророчески съвет е бил 

даван в последните дни, в който, ако се вслушвате, ще може-
те да се защитавате от кроежите и изкушенията на Сатана.

Както е записано в Алма 43:25–43, Мороний 
действа въз основа на знанието, което получава от 
пророка, като разделя армията си и ги скрива пред 
настъпващите ламанити. С приближаването на ла-
манитите, половината от нефитската армия атаку-
ват и отблъскват ламанитите към река Сидон. След 
като ламанитите пресичат реката, другата поло-
вина от нефитите ги атакуват. Когато ламанитите 
виждат, че са заобиколени, те се сражават толкова 
яростно, че нефитите започват да бъдат поразявани.

Можете да научите принципи за това как да пости-
гате праведните си цели и желания от изучаването 
на останалата част на Алма 43. Прочетете Алма 
43:43–54 и направете съпоставка на източниците на 
сила както на ламанитите, така и на нефитите.

Размишлявайте какво е по- доброто в каузата, за 
която се сражават нефитите, сравнена с тази на 
ламанитите. Сравнявайки Мороний и вярната му 
армия с нашите битки с противника, научаваме 
че когато се молим за помощ в постигането на 
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праведните ни планове и желания, Бог ще ни 
помогне да ги постигнем.

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те случай, когато сте получили Господната помощ за 

постигане на праведните си цели.

Алма 44
След победата на нефитите, капитан Мороний 
заповядва на ламанитите да сключат завет за мир
Спомнете си, че в Алма 43, когато капитан Мо-
роний вижда, че ламанитите са заобиколени и 
ужасени, той заповядва на хората си да спрат да се 
сражават. Прочетете думите на Мороний в Алма 
44:1–6 и открийте кой според Мороний допринася 
за победата на нефитите.

 6. Въз основа на свидетелството на Мороний в Алма 
44:4–6, запишете истина в дневника си за изучаване 

на Писанията, която може да ви помага да се справяте в ду-
ховните си битки.

Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на 
дванадесетте апостоли, обещава на младите хора, че 
Господ ще ги защитава, доколкото остават верни. 
Докато четете думите му, отбележете онези части, 
които ви носят успокоение и които мислите, че са 
приложими за вас.

„Младежта днес расте на територията 
на врага, където стандарта за морал-
ност запада. Но като служител на Бог 
ви обещавам, че ще бъдете опазени и 
защитени от атаките на противника, 
ако обръщате внимание на подтиците, 

идващи от Светия Дух.

Обличайте се скромно, говорете благоговейно, 
слушайте възвисяваща музика. Избягвайте всяка 
неморалност и унижаващи личността практики. 
Вземете живота си в ръце и си заповядайте да бъде-
те доблестни. Понеже ние толкова много зависим 
от вас, вие ще бъдете благословени по един забеле-
жителен начин. Вие никога не сте далеч от погледа 
на вашия любящ Небесен Отец („Съвет към младе-
жите”, Лиахона, ноем. 2011 г., стр. 18).

В Алма 44:7–10, Зарахемна заявява, че не вярва Бог 
да е източник на силата на нефитите. Той предлага 
ламанитите да предадат оръжията си, но отказва да 
сключи завет за мир. Прочетете отговора на Моро-
ний в Алма 44:11. Помислете защо според вас е било 
толкова важно за Мороний да накара ламанитите 
да сключат завет за мир.

Макар много от ламанитите да сключват завет за 
мир, Зарахемна убеждава останалата част от вой-
ската си да се сражава с тази на Мороний. Когато 
нефитите започват да ги посичат, Зарахемна вижда 
неизбежното им унищожение и обещава да сключи 
завет за мир (вж. Алма 44:12–20).

 7. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те как ще приложите някои от принципите и истините, 

които сте научили в този урок, за да се защитавате срещу из-
кушенията и атаките на противника и да постигнете правед-
ните си желания и цели.

 8. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 43–44 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 21: ДЕН 1

Алма 45–49
Въведение
След като Алма дава заключителни указания на 
своя син Еламан, той напуска нефитите и повече не 
се чува нищо за него. По време на трудните време-
на, които следват за нефитите, Еламан и капитан 
Мороний стават духовни и военни ръководители. 
Ламанитският ръководител Амаликия егоистично 
преследва неправедните си желания, като използва 
тактики, подобни на тези на дявола. Капитан Мо-
роний подготвя хората си да са верни на Бог през 
тези опасни времена.

Алма 45
Еламан вярва в словата на баща си, Алма, и започва 
своето служение
Спомнете си за интервю, което сте провели с ро-
дител или свещенически ръководител. Помислете 
си за вида на зададените ви въпроси. Преди да си 
тръгне от земята, Алма задава три важни въпроса 
на Еламан. Прочетете Алма 45:2–7 и открийте и от-
бележете тези въпроси. („Словата”, за които Алма 
говори в стих 2, могат да бъдат намерени в Алма 
37:1.) Помислете как бихте отговорили на следните 
въпроси на Алма: Вярваш ли в Писанията? Вярваш 
ли в Исус Христос? Ще спазваш ли заповедите?
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След като Еламан дава своето свидетелство, Алма 
му говори относно бъдещето на нефитите. Той про-
рокува за разрушението им, както и на който и да е 
друг народ, узряващ в нечестие в тази избрана земя. 
Прочетете Алма 45:16 и обмислете следната истина 
в този стих: Господ не може да гледа на греха и с 
най- малка степен на позволение.

За да можете да разберете този принцип, спомне-
те си, че чрез Своето Единение, Спасителят плаща 
цената за всички наши грехове, ако се покаем и 
потърсим Неговата прошка. Бог не може да търпи 
греха в каквато и да е степен. Въпреки това, поради 
желанието на Спасителя да страда заради нас, ние не 
трябва да страдаме за греховете си, ако се покаем.

Прочетете Учение и Завети 1:31–33. Бихте могли 
да напишете тези стихове като взаимни препратки 
близо до Алма 45:16.

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какви чувства изпитвате 

към Спасителя, мислейки за желанието Му да плати цената 
за вашите грехове?

Както е записано в Алма 45:20–24, Еламан започва 
служението си като Господен пророк и ръково-
дител на Църквата. Той и други църковни ръково-
дители назначават свещеници и учители измежду 
конгрегациите, но поради раздорите и увеличава-
щата се гордост, хората започват да отказват да се 
вслушват в ръководителите си.

Алма 46
Капитан Мороний събира праведните в защита на 
техните права и религия
Както е записано в Алма 46:1–7, някои от хората, ко-
ито са разгневени на Еламан и братята му, избират 
да напуснат Църквата и да последват нечестивия 
човек на име Амалакия, който желае да стане цар. 

Прочетете Алма 46:8–10 и открийте уроците, които 
Мормон иска да научим от тази опасна ситуация.

За да защити свободата на хората, Мороний, който 
е главен предводител на нефитските армии, раз-
късва наметалото си и използа парче от него, за да 
направи „знаме на свободата”, за да обедини хората 
в защита на свободата.

Прочетете Алма 46:12–13 и отбележете какво пише 
Мороний на това знаме на свободата. Открийте 
как се подготвя той да представи това знаме на 
свободата пред хората. Размишлявайте на какво ни 
учат тези стихове относно характера на Мороний. 
Също така прочетете Алма 48:11–13, 17–18, за да 
добиете по- ясна представа за характера на капитан 
Мороний. Бихте могли да си отбележите чертите 
на Мороний, които вие бихте искали да развиете 
по- пълно в собствения си живот.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те една или повече от чертите на Мороний, намиращи 

се в Алма 46:12–13 и Алма 48:11–13, 17–18. Обяснете защо 
бихте искали да притежавате тези черти и как можете да се 
стремите да ги развивате.

Прочетете Алма 46:18–22 и открийте как хората 
реагират на поканата от Мороний да се борят за 
свобода. Заветът, описан в стих 20, е специално обе-
щание, което тази група от нефити дават на Бог.

Според Алма 46:20, защо Мороний иска нефитите 
да сключат завет с Бог, че ще защитават правата и 
религията си?   
 

Както е записано в Алма 46:28–37, нефитите, които 
се присъединяат към капитан Мороний, пленяват 
аримята на Амалакия. Въпреки това, Амалакия и 
още няколко други се спасяват и се присъединяват 
към ламанитите. Много от последователите на 
Амаликия сключват завет да поддържат свободата. 
Онези, които не желаят да сторят това, са подло-
жени на смърт. От преживяването на нефитите 
можем да научим следния принцип: Когато храбро 
спазваме заповедите като капитан Мороний, 
Бог ще ни укрепва и благославя.

След битката капитан Мороний издига знамето на 
свободата на всяка кула на нефитите като напомня-
не за слключения завет и за какво са обещали да се 
борят и защитават (вж. Алма 46:36).

В брошурата За укрепването на младежите, Пър-
вото Президентство казва: „Наши скъпи млади 
мъже и млади жени, имаме голяма вяра във вас. 
Вие сте възлюбени синове и дъщери на Бог и Той 
е загрижен за вас. Дошли сте на земята във време 
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на велики възможности, както и на големи пред-
извикателства. Стандартите в тази брошура ще ви 
помагат във важните избори, които правите сега и 
които ви предстои да правите в бъдеще. Обещаваме 
ви, че доколкото спазвате сключените завети и тези 
стандарти, ще бъдете благославяни със спътничест-
вото на Светия Дух, вашата вяра и свидетелство 
ще стават все по- силни и вие ще се радвате на все 
повече щастие” (2011 г., стр. ii).

 3. От това, което научавате от посланието на Първото 
Президентство, отговорете на следните въпроси в 

дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Какви обещания са ви направени, ако спазвате заветите 
на Евангелието, които сте сключили, и стандартите в брошу-
рата За укрепването на младежите?
 б. Погледнете на страницата със съдържанието в брошурата 
За укрепването на младежите и си изберете един от стан-
дартите там. Как спазването на този стандарт е благослови-
ло живота ви или може да го благослови в бъдеще?

Алма 47
Амалакия става цар на ламанитите чрез предателство 
и измама
Какво бихте направили, ако се намирате във война 
и някой ви дадеше книга, разкриваща плановете на 
врага ви да унищожи вас и вашето семейство? Ал-
ма 47 предоставя прозрение в плановете на нашия 
враг -  дявола.

Алма 47 включва многото измами, които използва 
Амалакия, за да стане цар на ламанитите, така че да 
може да води ламанитската армия на война срещу 
нефитите. Неговото крайно желание е да зароби 
всички нефити и да им стане цар.

Амалакия и последователите му отиват първо в 
земята Нефи, където живеят ламанитите. Царят 
на ламанитите желае да се сражава с нефитите, но 
много от хората му се страхуват. Затова царят моли 
Амалакия да застави страхуващите се ламанити да 
се присъединят към войната. Амалакия отива до 
мястото в планината, където са избягали тези хора, 
но не иска да помогне на царя. Той иска да стане 
ръководител на страхуващите се ламанити, като из-
мами техния ръководител, Лехонтий, да слезе долу 
от убежището си в планината. Амалакия възнаме-
рява да отрови Лехонтий, след като той слезе долу.

Изучете Алма 47:10–12. Колко пъти Амалакия изку-
шава Лехонтий да изостави убежището си? Про-
четете също Алма 47:17–19. Как Амалакия убива 
Лехонтий след като той слиза от планината?

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Квору-
ма на дванадесетте апостоли учи, че 
хората днес могат да се опитват да 
унищожат вярата и свидетелството ни, 
като ни изкушават да напуснем духовни-
те си убежища и слезем в територията 

на дявола: „В Книгата на Мормон четем за Лехонтий 
и хората му, които лагерували на една планина. 
Предателят Амаликия настоявал Лехонтий да „слезе 
долу” и да се срещне с него в долината. Но когато 
Лехонтий слязъл от високото, бил тровен „малко по 
малко”, докато умрял и армията му попаднала в 
ръцете на Амаликия (вж. Алма 47). Чрез доводи и 
обвинения някои хора ни изкушават да слезем от 
високите места. Високите места са там, където е 
светлината. … Те са безопасни места. Това е истина и 
там е знанието” („Християнска смелост: цената на 
ученичеството”, Лиахона, ноем. 2008 г., стр. 74).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:
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 а. Кои са някои от начините, по които Сатана се опитва да 
ни накара да „слезем” от духовните високи места?
 б. Смятате ли, че Сатана се опитва да примами младите хо-
ра да снижават стандартите си „малко по малко”? Дайте 
пример, показващ как той се опитва да прави това?
 в. Какво конкретно нещо можете да направите, за да оста-
нете на високите духовни места? Върху кой евангелски стан-
дарт трябва да се трудите, за да не принизите същия този 
стандарт „малко по малко”?

По начина, по който постъпва с Амалакия Сатана 
иска да ни унищожи и ни изкушава малко по 
малко да занижаваме нашите стандарти.

Алма 48–49
Капитан Мороний вдъхновява нефитите да се укрепват 
физически и духовно
Докато Амалакия се опитва да се сдобие със сила 
над ламанитите и нефитите чрез „лъжа и измама” 
(Алма 48:7), Мороний постъпва по много различ-
ни начини. Прочетете Алма 48:7–10 и открийте 
какво прави Мороний, когато разбира, че Амала-
кия скоро ще поведе ламанитските армии срещу 
нефитите. Бихте могли да си отбележите следните 
идеи: (1) Той подготвя хората да бъдат верни на 
Бог в трудните моменти (вж. стих 7). (2) Помага на 
хората да се укрепят в областите, в които са слаби 
(вж. стихове 8–9). (3) Подготвя хората да поддър-
жат и защитават „дело(то) на християните” или на 
Църквата (вж. стих 10).

Точно както Мороний помага на хората си да се 
подготвят и да издържат в трудните моменти, 
църковните ръководители в наши дни ни съвет-
ват, за да ни помагат да се подготвяме за трудните 
моменти. Напишете следния принцип във вашите 
Писания до Алма 48:7–10: Когато се вслушваме в 
съвета на Господните служители, ние ще бъ-
дем подготвени за трудностите на живота.

Ламанитите първоначално планират да атакуват 
град Амония и след това град Ной, които са слаби 
градове на нефитите. Прочетете Алма 49:4–5, за да 
видите реакцията на ламанитите, когато виждат 
подготовката на нефитите в град Амония. Лама-
нитите решават да не нападат града, защото той е 
добре подготвен срещу нападение. Прочетете Алма 
49:12–14, за да видите реакцията на ламанитите, 
когато се опитват да нападнат град Ной.

 5. Заделете няколко минути, за да прегледате някол-
ко речи от най- скорошната обща конферениця (в Лиа-

хона). В дневника си за изучаване на Писанията, обобщете 
съвета, даден от един или повече говорители. Как този съвет 
може да ви помага да се подготвяте за трудните моменти в 
живота си? Как можете да прилагате този съвет в живота си?

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 45–49 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 21: ДЕН 2

Алма 50–52; 54–55
Въведение
Капитан Мороний продължава да помага на народа 
си да се защитава, като укрепва градовете си. Нефи-
тите успяват да се защитят срещу ламанитите, до-
като бунтове и нечестия сред тях самите започват 
да ги правят слаби. Въпреки усилията на Мороний 
да обединява и защитава хората, нефитите губят 
много от градовете заради раздорите помежду си. 
Мороний, Теанкум и Лехий превземат град Мулик 
и побеждават една от най- големите ламанитски 
войски. Аморон, нечестивият ръководител на 
ламанитите, се опитва да преговаря за размяна на 
пленници, но Мороний освобождава пленените 
нефити без да пролива кръв. Мороний остава не-
поколебим и не се примирява с Аморон и неговите 
последователи.

Алма 50–51
Нефитите са укрепени и преуспяват, когато се 
подчиняват на Господ и са единни
Спомнете си за момент от живота ви, когато сте се 
борили да преодолеете предизвикателство, като на-
пример изкушение, здравословен проблем, проблем 
в училище или пък проблем във взаимоотношения-
та ви с приятели или близки. Искало ли ви се в онзи 
момент да имате повече духовна сила?

Президент Хенри Б. Айринг от Първото 
Президентство заявява: „Със засилване-
то на силите (на греха) около нас, 
някога достатъчната духовна сила вече 
няма да стига. Какъвто и духовен 
растеж да сме смятали, че е възможен, 

ще ни бъде предоставен още по- голям. Нуждата от 
духовна сила и възможността да я придобием ще се 
увеличават със скорост, която подценяваме на 
собствен риск” („Always”, Ensign, окт. 1999 г., стр. 9).

Подготовката на нефитите, която те полагат за 
войната, може да ни помогне да научим следната 
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истина: Ако се подготвяме духовно, можем да 
преодоляваме предизвикателствата на живота.

Прегледайте Алма 50:1–6. Какво правят нефитите, 
за да построят укрепления около градовете си? 
Прочетете Алма 50:7. Какво друго правят нефитите, 
за да се подготвят за битка?

Нефитите изграждат укрепления, които им дават 
сила по време на голяма трудност. Можем да след-
ваме примера им, като изграждаме духовната си 
сила сега, така че да имаме сила, когато се нуждаем 
от нея в трудните моменти. Духовната сила се из-
гражда най- ефективно чрез постоянни и ежеднев-
ни усилия. Ние ставаме духовно силни като правим 
следните неща -  изучаваме редовно Писанията, 
молим се, ходим на църква, изпълняваме призова-
нията си, изразяваме благодарността си към Бог, 
служим на другите, вслушваме се в съвета на наши-
те църковни ръководители и го изпълняваме.

 1. Довършете следните твърдения в дневника си за 
изучаване на Писанията:

 а. Мога да изградя по- голяма духовна сила, като (избройте 
някои от нещата, които можете да направите).

 б. Ще правя по- постоянно (изберете едно нещо от списъка, 
който съставихте преди малко) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  всеки ден, 
за да изграждам духовната си сила.

Прочетете Алма 50:19–23 и открийте как Господ 
благославя нефитите, които са Му верни, незави-
симо от трудните обстоятелства. Бихте могли да 
напишете този принцип близо до следните стихове: 
Верността към Бог дава благословии, дори и 
по време на изпитания. Прегледайте Алма 50:21, 
за да разберете какво според Мормон кара нефити-
те да изгубят тези благословии.

По времето на ръководството на капитан Моро-
ний над нефитите в битките им срещу ламанитите, 
Пахоран става главен съдия на нефитите. Той е 
праведен човек и полага усилия да установи мир 
в земята. Въпреки това, една група нефити желае 
да промени законите на нефитите, така че те да 
бъдат управлявани от цар, а не от система от съдии. 
Въпросът е подложен на гласуване и хората избират 
да запазят системата от съдии. Въпреки това, „цар-
ските поддържници” не подкрепят гласа на хората 
и отказват да се сражават заедно с другите нефити, 
когато ламанитите нападат. Мороний е принуден 
да поведе армиите си срещу царските поддържни-
ци, за да ги принуди да се присъединят към нефи-
тите. Това сериозно отслабва нефитите в битките 
им срещу ламанитите (вж. Алма 51:1–21).

Прочетете Алма 51:22–27 и открийте доказателство, 
че ламанитите успяват да се сдобият със сила над 
нефитите поради раздорите с царските поддържни-
ци. Помислете върху следния принцип: Разцепле-
нията и раздорите унищожават мира.

 2. Прочетете Алма 50:39–40 и Алма 51:22 и обърне-
те внимание колко усърдно Пахоран и капитан Моро-

ний се стремят да установят мир сред народа си. Помислете 
си за момент от вашия живот, когато сте наблюдавали раз-
дор сред приятели, близки, съученици или други хора. Също 
така помислете върху характерните черти на човек, стремящ 
се да установява мир. Запишете в дневника си за изучаване 
на Писанията какви черти е най- вероятно да притежава един 
миротворец.

Алма 52
Мороний и Теанкум работят заедно, за да разгромят 
ламанитите
Както е записано в Алма 51:33–34, Амаликия бива 
убит от Теанкум, един от най- великите ръководите-
ли на нефитите. След смъртта на Амаликия, него-
вият брат Аморон застава начело на ламанитските 
армии. Мороний дава указания на Теанкум да про-
дължава да подсилва и защитава северната част на 
земята Изобилие и при възможност да си възвърне 
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нефитските градове, превзети от ламанитите (вж. 
Алма 52:1–10). Прочетете Алма 52:15–17 и открийте 
защо Теанкум решава да не напада град Мулик.

Теанкум знае, че когато врагът се намира в укреп-
лението си, ще бъде трудно да бъдат победени. 
От това преживяване, можем да научим следния 
принцип: Ако избягваме укрепленията на про-
тивника, имаме по- голяма сила да избягваме и 
устояваме на изкушенията.

 3. Кои са някои от местата, които се считат за укреп-
ления на противника? (Това са места или ситуации, 

където може да ви бъде повлияно да извършите грях, ако се 
намирате там—например, парти, където много хора пият 
алкохол или гледат неподходящ филм.) В дневника си за из-
учаване на Писанията запишете няколко такива места. Също 
така напишете защо според вас трябва да избягвате посеща-
ването на такива места.

Това е трудно време за нефитите, защото лама-
нитите пленяват много нефитски градове, докато 
нефитите се сражават с царските поддържници. Ла-
манитите използват тези градове като укрепления, 
така че да бъде трудно за нефитите да ги завземат. 
Мороний изготвя план да прогони ламанитите 
извън град Мулик, за да могат нефитите отново 
да си върнат града. Прочетете Алма 52:21–26, за да 
видите какво правят Мороний и Теанкум.

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те какво правят Мороний и Теанкум, за да завземат 

град Мулик (вж. Алма 52:21–26). Също така, напишете какво 
мислите за Мороний като пълководец. По какви начини той е 
добър пълководец на нефитите?

Алма 54–55
Мороний отказва да си размени пленници с Аморон и 
превзема град Гед
По време на цялата война между ламанитите и 
нефитите, и двете страни взимат много военно-
пленници. Ламанитският ръководител Аморон 
изпраща писмо до Мороний, предлагайки му двете 
страни да си разменят пленници. Мороний с радост 
приема да размени пленници, за да може пленените 
нефити да бъдат върнати и да не трябва да храни и 
ламанитските пленници. (Вж. Алма 54:1–2.)

Въпреки това, докато той и Аморон си разменят 
писма, Аморон изисква нефитите да се предадат и 
да позволят на ламанитите да ги управляват. Той 
казва, че нефитите са убийци и че ламанитите са 
оправдани, сражавайки се с тях. Той също заявява, 
че Бог не съществува. (Вж. Алма 54:16–24.)

Когато Мороний получава писмото, той знае, че 
Аморон лъже. Аморон знае, че ламанитите нямат 
праведна причина да воюват с нефитите. Мороний 
казва, че няма да си разменят пленници и така да 
даде на ламанитите повече сила. Той ще намери 
начин да спаси нефитските пленници без да ги 
разменя. (Вж. Алма 55:1–2.)

Прочетете Алма 55:3–24, за да откриете какво пра-
ви Мороний, за да спаси нефитските пленници.

Когато Мороний отказва да задоволи изискванията 
на Аморон и намира начин да спаси нефитски-
те пленници, той попречва на ламанитите да се 
сдобият с предимство над нефитите и вместо това 
постига голямо предимство за нефитите. Една от 
истините, които научаваме от примера на Моро-
ний, е: Ако се доверяваме на Господ и Му се 
подчиняваме с най- голяма точност, Той ще ни 
подкрепя в нашите битки.

Историята, намираща се в Алма 55:3–24, е много 
вълнуваща история за спасение. Помислете си за бли-
зък или приятел, на който би му харесало да чуе тази 
история, и намерете време да я разкажете на този 
човек. Бихте могли също да споделите с този човек 
принципа в удебеления шрифт в абзаца по- горе и да 
обясните как Мороний е пример за този принцип.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 50–52; 54–55 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 21: ДЕН 3

Алма 53; 56–58
Въведение
Еламан и капитан Мороний водят битки с ламани-
тите в различни части на страната. Еламан изпраща 
писмо на Мороний, в което описва битките на вои-
ните му срещу ламанитите и изразява увереност и 
удовлетворение от вярата на 2 060- те млади воини. 
Поради вярата и смелостта на тези нефитски воини, 
Господ им помага в битките и ги благославя с уве-
реност и надежда по време на техните страдания.
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Алма 53; 56
Войските на Антипус и Еламан побеждават най- силната 
войска на ламанитите
Докато капитан Мороний се сражава с ламанитите 
в една част от страната, Еламан води армията си 
в друга част от земята. Част от тази армия са и 2 
000 млади синове на народа на Амон. Родителите 
на тези млади мъже са сключили завет никога да 
не вдигат оръжие срещу враговете си, но техните 
синове не са сключвали такъв завет, и заради това 
могат да помагат на нефитските армии (вж. Алма 
53:10–18).

 1. Начертайте следната диаграма в дневника си за 
изучаване на Писанията. Прочетете Алма 53:18–21 и 

открийте изразите, описващи чертите, които тези 2 000 млади 
мъже развиват преди военната си служба. Избройте изразите, 
открити от вас под заглавието: „Черти, развити преди битка”. 
Бихте могли да си отбележите тези изрази в Писанията си.

Антипус, военен ръководител на нефитите, е зна-
чително превъзхождан числено от ламанитския 
враг, докато той и армията му защитават тяхната 
част на страната. Антипус се радва, когато Еламан 
довежда 2 000 млади воини да му помогнат (вж. 
Алма 56:9–10).

В битката си срещу врага, 2 000- те млади воини 
отблъскват най- силната армия на ламанитите, а 
нефитският водач Антипус заповядва на армията 
си да се нахвърли на ламанитската армия откъм 
гърба им. Армията на Антипус обкръжават армия-
та на ламанитите, която спира да се сражава с тях. 
Младите воини, които продължават напред, забе-
лязват, че ламанитите са спрели да ги преследват. Те 
не знаят дали ламанитите не са се спрели, за да ги 
изхитрят да се върнат, така че да бъдат унищожени 
или дали ламанитите са спрели, заради това, че ар-
мията на Антипус са ги обкръжили в тил. Ето защо, 
Еламан не знае дали трябва да се върнат назад и да 
нападнат ламанитите. (Вж. Алма 56:29–43.)

Прочетете Алма 56:43–48 и открийте изразите, ко-
ито описват чертите, показани от тези млади воини 

в много важен момент по време на битка. Направе-
те списък на това, което сте открили, в дневника си 
за изучаване на Писанията под заглавието: „Черти, 
изявени по време на битка”. Бихте могли да си от-
бележите тези изрази в своите Писанията.

Изучете Алма 56:49, 54–56, за да видите какво става 
с 2 000- те млади воини, когато се връщат да се бият 
срещу ламанитите. Открийте изразите, които по-
казват следната истина: Когато действаме с вяра, 
можем да получим сила от Бог.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как развиването на черти, подобни на тези на младите 
воини, може да ви помага, когато се сблъсквате с трудни 
ситуации?
 б. Опишете време, когато сте проявили вяра и сте получили 
сила от Бог успешно да се справите в трудна ситуация.

Алма 57
Армията на Еламан превзема градовете Антипара и 
Кумени
Еламан и армията му успяват да превземат градо-
вете Антипара и Кумени от ламанитите. По това 

Черти, развити 
преди битка

Черти, изявени по 
време на битка

Млади воини—млади светии от последните дни
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време Еламан получава подкрепление за неговата 
армия. Хиляди воини от земята Зарахемла се присъ-
единяват към армията, както и още 60 от синовете 
на народа на Амон (вж. Алма 57:1–12).

Скоро след като армията на Еламан превзема град 
Кумени, ламанитите отново ги нападат. Армията 
на Еламан се озовава в сериозна битка, в която 
2 060- те млади воини са голяма сила за цялата 
армия. Прочетете Алма 57:19–21, за да откриете 
чертите, които проявяват младите воини в битката. 
Бихте могли да добавите тези черти към списъка 
„Черти, изявени по време на битка” в дневника си 
за изучаване на Писанията и да си ги отбележите 
във вашите Писания.

 3. Една от определящите черти на младите воини е, 
че те се подчиняват „с най- голяма точност” (Алма 

57:21). Отговорете на следните въпроси в дневника си за изу-
чаване на Писанията:
 а. Какво означава според вас да се подчиняваш на една за-
повед с „най- голяма точност”?
 б. Как според вас подчинението им на думите на техния во-
дач с точност помага на младите воини в битката?
 в. Как подчиняването на Господните заповеди с точност ви 
помага в духовните битки в живота?

Напишете следния принцип във вашите Писания 
или в дневника си за изучаване на Писанията: Кога-
то се подчиняваме на Господ с точност, Той ще 
ни усилва в битките, които водим в живота си. 
Прочетете следното изявление на старейшина Ръ-
сел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли, 
който обяснява защо подчинението на Божиите 
заповеди „с най- голяма точност” е толкова важно:

„(Вие) ще се срещат(е) с хора, които избират кои 
заповеди да следват и пренебрегват останалите, 
предпочитайки да ги нарушат. Този подход към под-
чинението може да се сравни с преглеждането на 
менюто в ресторант. С такова избиране тук и там 
няма да се получи. Това води до окаяност. За да се 
подготви да се срещне с Бог, човек трябва да спазва 
всички Негови заповеди. Необходима е вяра, за да 
им се подчиняваме, като спазването на Неговите 
заповеди ще укрепи тази вяра.

Подчинението позволява на Божиите благословии 
да се изливат без ограничение. Той ще благославя 
Неговите послушни деца със свобода от робството и 
окаяността. И ще ги благославя с повече светлина.

… Подчинението на Божиите заповеди ще ни дава 
физическа и духовна защита” („Да посрещнем бъ-
дещето с вяра”, Лиахона май 2011 г., стр. 34–35).

Прочетете Алма 57:25–27, като се опитате да 
откриете някои причини, поради които Господ 
чрез силата Си защитава младите воини. Какво ви 
впечатлява най- много относно младите воини в 
тези стихове?

Дори когато сме праведни, Бог не винаги ще ни за-
щитава от трудностите. Въпреки че младите воини 
са защитени от смъртта, всички те са ранени (вж. 
Алма 57:25), а много други праведни нефити биват 
убити (вж. Алма 57:26). Обаче Бог винаги ще ни 
укрепва през трудните времена и ще ни благославя 
с нещата, от които се нуждаем. В крайна сметка, 
Той дава вечни благословии на всички онези, които 
спазват Неговите заповеди.

Алма 58
Армиите на нефитите чакат провизии и след това 
превземат град Манти
Освен битките, които водят с ламанитите, армията 
на Еламан се сблъсква и с друг вид несгода. Бит-
ките им се провеждат на известно разстояние от 
Зарахемла, който е център на нефитската управа. 
Армията на Еламан печели няколко много трудни 
битки, но не получават нужните храна, запаси и 
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допълнителни воини от управата. Те нямат предста-
ва защо управата не ги подпомага. (Вж. Алма 58:7–9.)

 4. Прочетете Алма 58:10–12 и отговорете на следни-
те въпроси:

 а. Какво правят нефитите, когато се изправят пред тази 
трудна ситуация?
 б. Как откликва Господ на техните искрени молби и молитви?
 в. Според Алма 58:12, как уверението от Господ помага на 
Еламан и неговата войска?

Запишете следния принцип в Писанията си или в 
дневника си за изучаване на Писанията: Ако се 
обръщаме към Бог в трудните моменти, ние 
можем да получаваме божествена утеха, която 
ще засилва нашата вяра и ще ни дава надежда.

Въпреки слабостта на неговата армия, Еламан и 
хората му успяват да превземат град Манти (вж. 
Алма 58:13–41). Еламан отдава всичките успехи на 
армията си на Господната помощ (вж. Алма 58:37).

Еламан продължава да се удивлява на успеха на 
младите воини. Изучете Алма 58:39–40 и открийте 
думите и изразите, които показват начините, по 
които младите воини показват смелост в трудните 
обстоятелства. Бихте могли да отбележите тези 
думи и изрази в Писанията си.

 5. Напишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за случай, когато сте се обърнали към Бог за помощ 

в труден за вас момент и сте чувствали Неговата подкрепа.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 53; 56–58 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 21: ДЕН 4

Алма 59–63
Въведение
Еламан написва писмо до капитан Мороний, обяс-
нявайки му за усилията на армията и молейки го за 
помощ от нефитската управа. Капитан Мороний се 
радва да научи за успехите на Еламан, но е ядосан 
на упавата, затова че не са изпратили подкрепле-
ния. Капитан Мороний написва писмо, за да по-
рицае главния съдия Пахоран. В отговор, Пахоран 

разказва за бунта срещу управата. Мороний му 
се отправя на помощ и поразяват бунтовниците. 
След което нефитските армии успяват с обединени 
усилия да победят ламанитите. След 14 години на 
война, нефитите отново установяват мир в земята, 
позволявайки на Еламан и братята му да обръщат 
повече внимание на изграждането на Цъкрвата.

Алма 59
Нефитите губят укрепление и капитан Мороний скърби 
поради нечестието на хората
Когато капитан Мороний получава писмо от Ела-
ман, описващо успехите на неговата армия, Моро-
ний и хората му се радват. Мороний изпраща след 
това писмо до Пахоран, нефитският ръководител 
в Зарахемла, молейки го да изпрати подкрепления 
и провизии на Еламан. Но подкрепления не са из-
пратени. Поради тази причина, когато ламанитите 
нападат град Нефия, хората там са принудени да 
избягат и ламанитите завземат града.

Прочетете Алма 59:9–12, за да видите реакцията на 
Мороний на победата на ламанитите. Бихте могли 
да отбележите в Писанията си следния израз в Алма 
59:9: „По- лесно (е) да се предпази града от падане 
в ръцете на ламанитите, отколкото да се възвърне 
от тях”. От този израз можем да научим следния 
принцип: По- лесно и по- добре е да останем вер-
ни, отколкото да се върнем към вярата, след 
като сме се отклонили.

 1. Изучете израза, който сте си отбелязали в Алма 
59:9 и удебеленият принцип в предишния абзац. За-

пишете отговорите на следните въпроси във вашия дневник 
за изучаване на Писанията:
 а. Защо е по- лесно да избягваме пристрастяванията към 
вредни вещества, отколкото да преодолеем подобни при-
страстявания?
 б. Защо е по- лесно да поддържаме свидетелство си, откол-
кото да се сдобием с такова, след като сме го изгубили?
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 в. Защо може да е по- лесно за човек да остане активен в 
Църквата, отколкото да се завърне в Църквата след като е 
бил неактивен?

Алма 60–62
Мороний пита Пахоран относно причината за 
пренебрежението от страна на управата
След като град Нефия е превзет от ламанитите, 
капитан Мороний решава да напише възражение 
до Пахоран, главният съдия в Зарахемла. Прочетете 
Алма 60:17–24 и открийте обвиненията, които от-
правя Мороний към Пахоран и хората в Зарахемла.

Прочетете Алма 60:23 отново и обърнете внимание 
на връзката, която капитан Мороний прави с пре-
чистването най- напред на „вътрешността на съда”. 
Той има предвид нуждата да се премахне покварата 
от управата на нефитите и народа. Обаче този стих 
може да бъде приложен също и в нашия живот. 
Представете си как слагате пръст или кал във вът-
решната страна на една чаша. Дори и да я измиете 
от външната й страна, бихте ли пили от тази чаша?

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Ако си представим, че сме „съдове”, какво означава да 
почистим външната и вътрешната част на съда?
 б. Защо очистването на вътрешността на нашия съд ще ни 
помага да бъдем от по- голяма полза в Господното царство?

Както е записано в Алма 60:33–36, капитан Мо-
роний казва на Пахоран бързо да изпрати мъже и 
провизии на неговата армия, както и на армията 
на Еламан. Ако Пахоран не направи това, Мороний 
заявява, че той ще поведе военна сила в Зарахемла 
и ще го принуди да изпълни тези неща. Пахоран 
получава писмото от Мороний и бързо му пише 
обратно. Прочетете Алма 61:1–5, за да видите какво 
се случва в Зарахемла.

Прочетете Алма 61:9–14 и помислете върху това 
как Пахоран отвръща на обвиненията от страна 
на Мороний. Бихте могли да си отбележите онези 
твърдения, които разкриват величието в характе-
ра на Пахоран. Вместо да се обиди, Пахоран кани 
Мороний да се обединят в силата Господна, за да 
се борят срущу врага. Прочетете Алма 62:1, за да 
откриете как се чувства Мороний, когато получава 
отговора от Пахоран.

Напишете следните истини в дневника си за изу-
чаване на Писанията: Можем да избираме да не 
се обиждаме от думите и действията на други 
хора. Когато се обединяваме в праведност с 
другите, ние ставаме по- силни в битките си 
срещу злото.

Старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на два-
надесетте апостоли учи:

„Чрез укрепващата сила на Единението 
на Исус Христос, вие и аз можем да 
бъдем благославяни да избягваме 
обидата и да триумфираме над нея. 
„Много мир имат ония, които обичат 
Твоя закон, и за тях няма спънки, та да 

се препъват” (Псалми 119:165). …

… Мороний … пише на Пахоран „нещо осъдител-
но” (Алма 60:2) и строго го обвинява в необмисле-
ност, ленивост и небрежност. Пахоран е могъл да се 
засегне с лекота от това послание, но той избрал да 
не се обижда. …

Един от най- големите признаци на нашата духовна 
зрялост се изявява чрез начина, по който реагираме 
на слабостите, неопитността и потенциално обид-
ните действия на околните. Едно действие, съби-
тие или израз могат да бъдат обидни, но вие и аз 
можем да изберем да не се обиждаме—и да кажем 
заедно с Пахоран: „няма значение”(Алма 61:9))” 
(„За тях няма спънки, та да се препъват”, Лиахона, 
ноем. 2006 г., стр. 90–91).

 3. Спомнете си за случай, когато сте избрали да не 
се обиждате от думите или действията на другите. На-

пишете кратък абзац колко важно е да избираме да не се 
обиждаме.

Както е записано в Алма 62, капитан Мороний до-
вежда армия в Зарахемла, за да помогне на Пахоран 
да отблъсне царските поддържници—нефитски-
те отцепници, които желаят да поставят цар и да 
влязат в съюз с ламанитите. Царските поддържници 
попречват на Пахоран да изпрати мъже и провизии, 
за да помогне на Мороний и Еламан. Мороний и 
Пахоран обединяват силите си и получават помощ 
от други армии на нефитите, за да прогонят лама-
нитите от земята. По това време много ламанити се 
покайват и се присъединяват към народа на Амон.

Представете си някои от трудностите, които веро-
ятно са изпитвали семействата и отделните хора в 
края на подобна война. Прочетете Алма 62:39–41, 
за да видите как изпитанията на войната се отразя-
ват на нефитите. Докато четете, потърсете истини 
в тези стихове.

Напишете следния принцип в Писанията си до 
Алма 62: 39–41 или в дневника си за изучаване на 
Писанията: По време на нашите изпитания, ние 
можем да се доближаваме до Господ.

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:
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 а. Защо според вас някои хора се приближават повече до 
Господ, когато се изправят пред трудности, докато други се 
отвръщат от Него?
 б. На какво са ви научили тези военни глави относно това 
да си последовател на Исус Христос в трудни моменти и из-
питания?

Алма 63
Много нефити отиват в земята на север
След като Еламан умира (вж. Алма 62:52), брат 
му Сивелон се сдобива със свещените летописи. 
Прочетете Алма 63:1–2, за да видите какъв човек е 
Сивелон. Както е записано в Алма 63, Мороний и 
Сивелон умират, а синът на Мороний, Морония, 
застава начело на нефитските армии.

Прочетете Алма 63:10–13. Преди да умре, Сиве-
лон връчва на Еламан, който е син на Еламан, 

съхранението на свещените летописи. Еламан за-
пазва вече създадените летописи и започва да води 
записки за книгата известна още като Книгата на 
Еламан.

В Алма 63:5–8 е отбелязано, че мнозина от нефити-
те отпътуват на кораби към северните земи и не се 
знае нищо повече за тях. Също така, в края на Ал-
ма 63 става известно, че за пореден път се пораждат 
раздори между ламанитите и нефитите, като така 
завършва дългата и вдъхновяваща Книга на Алма.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Алма 59–63 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Еламан
Защо да изучаваме тази книга?
При изучаването си на книгата на Еламан, ще 
черпите опит от примерите и ученията на велики 
мъже като Еламан, Нефи, Лехий и Самуил 
Ламанитът, които смело се подчиняват на Господ 
и свидетелстват за Исус Христос. Служението 
на тези мъже показва, че Бог дарява сила, за да 
помага на служителите Си да изпълняват волята 
Му, както и че усилията на праведните хора могат 
да осигурят благословии на хиляди други. Също 
така, ще научите за последствията, които следват от 
гордостта, нечестието и тайните заговори.

Кой написва тази книга?
Мормон събира и съкращава летописи от Големите 
плочи на Нефи, за да състави книгата на Еламан. 
Книгата носи името на Еламан, син на Еламан и 
внук на Алма- младши. Еламан получава летописите 
от своя чичо, Сивелон, и служи като праведен 
съдия над народа на Нефи. Той учи синовете си 
Нефи и Лехий да си спомнят своя Изкупител Исус 
Христос (вж. Еламан 5:9–14). По- късно тези учения 
вдъхновяват Нефи да се откаже от позицията си 
на върховен съдия, за да проповядва покаяние 
на нефитите и ламанитите. След като хиляди 
ламанити биват обърнати във вярата, един пророк 
на ламанитите на име Самуил, бива вдъхновен 
да проповядва покаяние и да пророкува измежду 
нефитите по същото време на Нефи. Книгата на 
Еламан черпи от летописите, водени по времето на 
управлението и служението на Еламан (Еламан 1–3) 
и Нефи (Еламан 4–16). Летописът на Нефи включва 
пророчествата и ученията на Самуил Ламанитът.

Кога и къде е написана книгата?
Първоначалните летописи, използвани като 
източник за книгата на Еламан, вероятно са 
написани между 52 г. пр. Хр. и 1 г. пр. Хр. Мормон 
съкращава тези летописи някъде между 345 г. сл. 
Хр. и 385 г. сл. Хр.. Мормон не записва къде се 
намира, когато съставя тази книга.

РАЗДЕЛ 22: ДЕН 1

Еламан 1–2
Въведение
След като главният съдия Пахоран умира, измежду 
нефитите настава сериозен раздор относно това, 
кой от неговите синове—Пахоран, Паанхий или 
Пакумени—трябва да заеме съдийския престол. 
Пахоран бива избран от хората да бъде новият 
върховен съдия. Един от последователите на Паан-
хий, човек на име Кискумен, който работи за една 
тайна банда, убива Пахоран, след което Пакумени 
бива назначен за върховен съдия. Възползвайки се 
от раздорите и разделението, ламанитите съумяват 
да завземат Зарахемла, столицата на нефитите, и да 
убият Пакумени. Генералът на нефитите -  Моро-
ния, си възвръща град Зарахемла, а Еламан бива на-
значен за главен съдия. Кискумен бива убит, докато 
той самият се опитва да убие Еламан, а Гадиантон 
застава начело на тайната банда.

Еламан 1
Раздорите за това, кой да стане върховен съдия, са 
причината ламанитите да превземат Зарахемла -  
столицата на нефитите
Спомнете си кога за последно сте спорили с ня-
кой или сте станали свидетел на спор между други 
хора. До какви проблеми водят раздорите? Докато 
четете Еламан 1, открийте проблемите, които раз-
дорите причиняват на нефитите, и размишлявайте 
какво можете да научите от техните преживявания.

Прочетете следните стихове и запишете отговорите 
си на въпросите в предоставеното място:

• Еламан 1:1–4. Какво причинява раздори и разде-
ление между народа на нефитите?   
 

• Еламан 1:5–8. Кой бива назначен за главен съдия? 
Как реагират двамата братя след като е избран 
главен съдия?   
 

• Еламан 1:9–12. Как постъпва Кискумен и в какъв 
завет встъпва той и бандата му?   
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По време на тези раздори между нефитите, един 
човек на име Кориантумър води в битка ламанити-
те срещу град Зарахемла. Прочетете Еламан 1:18–22 
и открийте какво успяват да направят ламанитите в 
резултат на раздорите на нефитите.

Една от истините, които можем да научим от тази 
история, е: Раздорите водят до разделение и ни 
правят уязвими за влиянието на противника. 
Може да си отбележите този принцип в Писанията 
до Еламан 1:18.

 1. За да си помогнете в по- нататъшното разбиране 
на този принцип, отговорете на следните въпроси във 

вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Млада жена спори с родителите си относно своите прия-
тели. Как тази разправия може да окаже влияние на това в 
каква степен се вслушва в съвета на своите родители относно 
други области от нейния живот?
 б. Млад мъж изпитва гняв към някого от кворума на свеще-
ниците. Как този раздор може да се отрази на неговото по-
ведение по време на събрания?
 в. Помислете за област от вашия живот, за която смятате, че 
съществуват раздори между вас и други хора. Какво по- 
конкретно можете да направите, за да премахнете тези раз-
дори от живота си? Как може да постигнете това?

Еламан 1:22–30 описва, че след като ламанитите 
завземат Зарахемла, те мигновено се отправят към 
град Изобилие, за да превземат и него. Армиите 
на нефитите успяват да обкръжат и победят лама-
нитите. Много ламанити биват убити, а на онези, 
които се предават, им е позволено да се завърнат в 
земите си.

Еламан 2
Еламан става главен съдия, а негов слуга пречи на 
тайна банда да отнеме живота му 
Преди да започнете да изучавате Еламан 2, помис-
лете си как вярна млада жена или верен млад мъж 
биха се стремили да поправят някоя грешка или 
грях. Биха ли се опитали да прикрият стореното 
или биха търсили прошка от Господ, както и от 
онези, които са наранили?

След като Кискумен убива Пахоран, той и членове-
те на тайната му банда встъпват в завет един с друг, 
че няма да казват на никого за извършеното от тях 
убийство. Прочетете Еламан 2:3–4, като обърнете 
внимание на израза „беше встъпила в завет никой 
да не узнае за неговото нечестие”. След което, 
прочетете Учение и Завети 58:43, като се опитате 
да откриете как Господ желае от нас да постъпваме, 
когато извършваме нещо грешно.

 2. Основавайки се на изученото от вас в Еламан 2:3–
4 и Учение и Завети 58:43, напишете в дневника си за 

изучаване на Писанията разликите между това как Господ 
желае от нас да постъпваме при извършването на грях и как 
постъпват Кисукмен и последователите му. 

Еламан става новият главен съдия след смъртта на 
Пахоран, а Кискумен и тайната му банда решават 
да убият и Еламан. Един човек на име Гадиантон 
става водач на тайната банда по това време. Про-
четете Еламан 2:2–9 и напишете в празното място 
по- долу как бива убит Кискумен:   
 

Прочетете Еламан 2:10–14 и открийте какво се 
случва с бандата разбойници на Гадиантон. Мор-
мон предупреждава, че тайни банди, подобни на 
тази на Гадиантон, които са наричани „тайни заго-
вори” (вж. като пример Еламан 3:23), в последствие 
ще причинят унищожението на народа на Нефи. 
Пророците от Книгата на Мормон, живяли преди 
това, също предупреждават относно разпростира-
щите се тайни заговори (вж. 2 Нефи 26:22; Алма 
1:12). Книгата на Мормон учи на следния принцип: 
Тайните заговори могат да доведат до унищо-
жение на обществото.

Старейшина M. Ръсел Балард от Кворума на двана-
десетте апостоли предупреждава за опасностите от 
тайни заговори в наши дни. Докато четете неговото 
предупреждение, отбележете какво можете да напра-
вите, за да се противопоставяте на тайните заговори.

„Книгата на Мормон учи, че престъп-
ните тайни заговори представляват 
сериозна заплаха, не само за отделните 
хора и семействата, но за цели цивили-
зации. Сред днешните тайни заговори 
са бандите, картелите и фамилиите на 

организираната престъпност. Тайните заговори 
днес действат по начин много подобен на този на 
Гадиантоновите разбойници в Книгата на Мормон. 
… Сред техните цели са „да убиват, и да плячкосват, 
и да крадат, и да извършват блудства и всякакъв вид 
нечестие, противно на законите на страната им, а 
също и на законите на техния Бог” (Еламан 6:23).

Ако не внимаваме, съвременните тайни заговори 
могат да придобият сила и влияние толкова бързо 
и цялостно, колкото това е станало в Книгата на 
Мормон. …

Книгата на Мормон учи, че дяволът е „начинателят 
на всеки грях” и основателят на тези тайни заго-
вори (Еламан 6:30). … Неговата цел е да унищожи 
отделните личности, семейства, общества и нации 
(вж. 2 Нефи 9:9). До известна степен, той успява в 
Книгата на Мормон. А днес има още повече успех. 
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Затова е важно за нас … да се застъпим здраво за 
истината и това, което е правилно, правейки всичко 
възможно да запазим обществата си в безопасност.

… (Ние можем) „да бъде(м) свидетели Божии”, като 
бъдем пример, спазваме стандартите на Църквата 
и споделяме свидетелството си с хората около нас 
(вж. Мосия 18:9)” („Standing for Truth and Right”, 
Ensign, ноем. 1997 г., стр. 38).

Помислете си за един или повече начини, по които 
можете да прилагате учението на старейшина 
Балард да се застъпвате за истината и това, което е 
правилно, във вашето общество и страна.

 3. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 1–2 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 22: ДЕН 2

Еламан 3–4
Въведение
По времето, описано в ранните глави на Еламан, 
нефитите се наслаждават на периоди на мир, но 
и преминават през моменти на раздори. Десетки 
хиляди нефити се присъединяват към Църквата в 
мирно време. След последвалото голямо благоден-
ствие, по- смирените членове на Църквата израст-
ват във вярата, въпреки че биват преследвани от 
възгорделите се. Поради това, че много от нефити-
те са станали нечестиви, всичките техни земи на юг 
попадат в ръцете на ламанитите.

Еламан 3
Много нефити се преселват на север, докато Църквата 
преуспява, въпреки нечестието и преследването
Прочетете Еламан 3:1–2 и обърнете внимание, че 
в продължение на няколко години сред народа на 
нефитите „нямаше никакъв раздор”. Сега проче-
тете Еламан 3:3, 19 и открийте думите и изразите, 
показващи промените станали сред нефитите. 

Еламан 3:4–16 обяснява, че с увеличаването на 
раздорите сред нефитите, много хора се преселват 
на север. Много от нефитите стават нечестиви и се 
присъединяват към ламанитите.

Еламан избира да живее по- различно, въпреки 
раздорите и нечестието. Той служи като главен 
съдия на нефитите, а също и като техен пророк. 
Прочетете Еламан 3:20 и открийте как бива описан 
Еламан. (Думата правота означава честност или 
безпристрастност.)

Какво ви прави впечатление относно Еламан? Защо 
според вас той остава толкова силен по време на 
раздорите и нечестието? Бихте могли да си отбеле-
жите думата непрестанно в Еламан 3:20.

Прочетете Еламан 3:22–26 и отбележете положи-
телните промени, които стават с нефитите. Колко 
хора се присъединяват към Църквата?   
 

Мормон често пъти използва изразите: „тъй ние 
можем да видим”, „тъй ние виждаме” и „ние виж-
даме”, за да ни покаже истините, които желае да 
научим. В Еламан 3:27–30, тези изрази са използва-
ни няколко пъти, показвайки ни, че Мормон желае 
от нас да научим някои важни уроци. Прочетете 
Еламан 3:27–30 и отбележете ключовите изрази, 
както и уроците, които Мормон желае да научим. 

 1. Изпълнете следните задачи в дневника си за изу-
чаване на Писанията:

 а. Напишете какво желае Мормон да научите от Еламан 
3:27–30 относно словото Божие. 
 б. Напишете как изучаването на Писанията ви е помогнало 
да избягвате нечестието и да вървите по пътеката към Божи-
ето присъствие.

Прочетете Еламан 3:32–34 и обърнете внимание 
как някои членове на Църквата започват да пре-
следват други членове. Преследващите са хора, 
които твърдят, че принадлежат към Църквата, но 
на практика са изпълнени с гордост и не вярват в 
църковните учения. Техните действия причиняват 
много страдания и несгоди за смирените членове 
на Църквата. Помислете си колко трудно би било 
да ходите на църква и да бъдете преследвани от 
други членове, заради това че избирате да следвате 
Божиите пророци и заповеди.

Прочетете Еламан 3:35, за да научите как постъпват 
верните членове на Църквата по време на преслед-
ването и несгодите.

 2. Въз основа на това, което сте изучили в Еламан 
3:35, отговорете на следните въпроси във вашия днев-

ник за изучаване на Писанията:
 а. Увеличава ли се или намалява вярата на верните членове 
на Църквата по време на несгодите им?
 б. Какво правят смирените членове, за да усилят вярата си?
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 в. Какви благословии получават те?

С изучаването си на Еламан 3:33–35, разбираме, 
че всеки човек определя как да му/й се отразят 
преследването и несгодите. Довършете следното 
твърдение въз основа на наученото от тези стихове: 
Въпреки преследването и изпитанията, вярата 
ни в Исус Христос може да нараства, като   
 
. (Съществуват няколко начина, по които може-
те да довършите това изречение.) Бихте могли да 
запишете изречението си във вашите Писания до 
Еламан 3:33–35.

 3. За да си помогнете в по- нататъшното разбиране 
на тези стихове, отговорете на два или на всички от 

следните въпроси във вашия дневник за изучаване на Писа-
нията:
 а. Как молитвата и поста са ви помагали по време на пре-
следване или изпитание?
 б. Какво според вас означава да отдадеш сърцето си на Бог?
 в. Кога е нараствала вярата ви в Исус Христос по време на 
преследване или изпитание?

Прочетете Еламан 3:36–37 и определете в какво 
духовно състояние се намират повечето нефити, 
когато умира Еламан. 

Еламан 4
Духът Господен се отдръпва от нефитите, а ламанитите 
завземат всичките им южни земи
Според записаното в Еламан 4, след смъртта на 
Еламан, гордостта и раздорите сред нефитите карат 
много от тях да се присъединят към ламанитите. 
Ламанитите се сражават срещу нефитите. Прочете-
те Еламан 4:4–8 и отбележете на картата територи-
ята, която според вас завземат ламанитите.

 4. Разделете на две една от страниците в дневника 
си за изучаване на Писанията, като спуснете вертикал-

на черта по средата на страницата. Най- отгоре от едната 
страна запишете: Изрази, показващи отношението и действи-
ята на нефитите. От другата страна на страницата запишете: 
Изрази, показващи какво се случва в резултат на тези дейст-
вия. Прочетете Еламан 4:11–13, 21–26 и запишете поне три 
израза под всяко заглавие.

Един от важните принципи, които научаваме от 
Еламан 4, е следният: Гордостта и нечестието ни 
отделят от Духа Господен и ни оставят на ес-
тествените ни сили. Може да си отбележите този 
принцип в Писанията до Еламан 4:23–25.

Според преживяването на нефитите, да бъдат оста-
вени на естествените си сили, обикновено озна-
чава да губят битки и земи (вж. Еламан 4:25–26). В 

нашия живот, да бъдем изоставени на естествените 
ни сили, може да означава да изгубим спътничест-
вото на Духа.

 5. Помислете си за „битките”, които водите във ва-
шия живот, и напишете за една или повече от тях в 

дневника си за изучаване на Писанията. Напишете поне едно 
нещо, което можете да направите, за да поддържате спътни-
чеството на Духа в живота си. Също така, запишете чувствата 
си относно важността да имате Духа в живота си, който да ви 
помага да посрещате житейските битки с Господната сила.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 3–4 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 22: ДЕН 3

Еламан 5
Въведение
Нефитите продължават нечестието си, докато 
по- голямата част от тях избират злото пред правед-
ността. Вдъхновени от думите на своя баща, Нефи и 
Лехий се посвещават на проповядването на Еванге-
лието. Баща им, Еламан, ги е научил колко важно е 
да градят живота си на основата на Спасителя. След 

Земята на север

Изобилие

Зарахемла
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като учат нефитите, Лехий и Нефи проповядват 
на ламанитите и биват хвърлени в тъмница. След 
като Господ избавя по чуден начин Нефи и Лехий 
от тъмницата, по- голямата част от ламанитите са 
обърнати в Евангелието.

Еламан 5:1–13
Еламан учи синовете си, Нефи и Лехий, да си спомнят 
Божиите заповеди и силата на Исус Христос, която да 
им помага
Прочетете следните шест думи и изрази. За да мо-
жете да изпълните следващата задача, опитайте се 
да ги запаметите всичките. Ще бъдете помолени да 
ги напишете по памет в дневника си за изучаване 
на Писанията: семейство, родители, Единението на 
Исус Христос, пророци, покаянието води до спасение, 
спазване на заповедите.

 1. Затворете наръчника си и запишете по памет тези 
шест думи и изрази в дневника си за изучаване на Пи-

санията.

Сверете отговорите си. Помислете си за момент 
дали ви беше лесно или трудно да си спомните изра-
зите. Според вас, беше ли от значение, че бяхте пре-
дупредени, че ще трябва да ги напишете по памет?

Прочетете следното твърдение на 
президент Спенсър У. Кимбъл и 
помислете защо думата помня е толко-
ва важна, когато се стремим да живеем 
според Евангелието: „Когато търсите в 
речника най- важната дума, знаете ли 

коя е тя? Може да е помня. Тъй като всички вие сте 
сключили завети—вие знаете какво да правите и 
как да го правите—най- голямата ни нужда е да 
помним” („Circles of Exaltation” (обръщение към 
учители в ОСЦ, 28 юни, 1968 г., стр. 5).

Днес ще научите за двама души, които оказват 
влияние в живота на хиляди други, поради това, че 
помнят истините, на които ги е научил баща им. 
По време на днешния урок, размишлявайте какво 
според вас Господ желае да помните.

Както е обяснено в Еламан 5:1–4, Нефи се оттегля 
като главен съдия, защото хората са станали много 
нечестиви. Той и брат му Лехий желаят да посветят 
цялото си време на проповядване на Божието слово. 
Започвайки служението си, те си спомнят ученията 
на своя баща, Еламан. Прочетете следните стихове 
и обобщете в предоставеното празно място какво 
моли Еламан синовете си да помнят. Също така 
бихте могли да си отбележите думата помнете при 
всяка нейна поява в тези стихове.

• Еламан 5:5–7   
 

• Еламан 5:9–11   
 

• Еламан 5:12   
 

 2. За да си помогнете в по- нататъшното разбиране 
на прочетеното току- що, отговорете на следните въ-

проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. По какъв начин спомена за праведните примери на дру-
гите ви помага да избирате „това, което е добро”? (Еламан 
5:7).
 б. Какво правите, за ди си спомняте Единението на Исус 
Христос?

Прочетете отново Еламан 5:12, като търсите изра-
зите в подкрепа на следния принцип: Ако градим 
основата си на Исус Христос, Сатана няма да 
има сила върху нас. (Еламан 5:12 е стих за овладя-
ване. Бихте могли да си го отбележите по отлича-
ващ се начин, така че да можете да го намирате в 
бъдеще.)

Представете си, че сте помолени да направите 
чертеж на сграда, която никога да не рухне. Обмис-
лете отговорите си на следните въпроси:

• Какъв вид основа следва да има тази сграда?
• Как една здрава основа спомага сградата да устоя-

ва на времето, природните бедствия или други 
трудни обстоятелства?

• Какви думи или изрази в Еламан 5:12 показват, че 
да градим върху основата на Исус Христос, нашия 
Изкупител, не означава, че ще предотвратим 
атаките на противника, а че ще имаме силата да 
ги преодолеем? 

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 



236

 а. Какво според вас означава да градим основата на нашия 
живот върху канарата на Исус Христос? Как се стремите да 
правите това в живота си?
 б. Кога сте успели да устоите на изкушение или изпитание 
благодарение на това, че основата на вашия живот е Исус 
Христос?
 в. Как по- успешно можете да направите Спасителя основа 
на живота си?

Еламан 5:14–52
Господ защитава Нефи и Лехий в тъмницата и 
разпръсва мрака от тези, които са ги пленили, когато 
Го призовават и се покайват
Според записаното в Еламан 5:14–19, Нефи и Лехий 
проповядват Евангелието с голяма сила в земята 
Зарахемла и кръщават хиляди хора там. След което, 
те се отправят към земята Нефи, която е земята на 
ламанитите. Следната задача има за цел да ви по-
могне да разберете забележителните преживявания 
на Нефи и Лехий сред ламанитите.

 4. Начертайте следната таблица на една цяла стра-
ница в дневника си за изучаване на Писанията. След 

което, прочетете стиховете във всяка от графите и начертайте 
обикновена рисунка, или напишете кратко обобщение на 
описанието, което прави всяка група от стихове.

Нефи и Лехий сред ламанитите

Еламан 5:20–21 Еламан 5:22–25 Еламан 5:26–28

Еламан 5:29–34 Еламан 5:35–39 Еламан 5:40–44

В това преживяване, облакът от мрак може да пред-
ставлява греха, а огненият стълб обкръжаващ всеки 
човек да представлява Светия Дух.

Прегледайте стихове 28 и 34 и напишете как са се 
чувствали хората, когато са се намирали в облака от 
мрак:   
 

Прегледайте стихове 43 и 44 и напишете как са се 
чувствали хората, когато са били обкръжени от 
огнения стълб:   
 

Прегледайте стихове 41 и 42 и напишете какво са 
направили хората, за да премахнат облака от мрак, 
или с други думи, да се покаят от греховете си:   
 

Прочетете Еламан 5:45–47 и размишлявайте 
върху истините, които научавате от това пре-
живяване относно покаянието. Един принцип е: 
Когато упражняваме вяра в Исус Христос и се 

покайваме от греховете си, Светият Дух ще 
изпълва сърцата ни с мир и радост.

В Еламан 5:48–52 научаваме, че около 300 ламани-
ти са част от това чудо и биват напълно обърнати 
към Евангелието. Те тръгват и служат на народа си, 
докато „по- голямата част от ламанитите” също би-
ват обърнати във вярата (Еламан 5:50). След което 
хората, обърнати във вярата, „положиха оръжията 
си за война” (Еламан 5:51) и „предадоха на нефи-
тите земите на тяхното владение” (Еламан 5:52). 
В повечето случаи в Книгата на Мормон, хората 
възвръщат земите си чрез война, но в този случай 
нефитите възвръщат земите си заради това, че вра-
говете им се покайват и приемат Евангелието. 

 5. Помислете си дали чувствате мир и радост в живо-
та си. Помислете си дали съществуват облаци от мрак 

във вашия живот, като например грях, от който не сте се по-
каяли, раздор с близки или приятели, или просто не съумя-
вате да вършите неща, като да четете Писанията си и да се 
молите редовно. Напишете едно или повече от тези неща в 
дневника си за изучаване на Писанията. Размишлявайте как-
во можете да направите, за да следвате примера на ламани-
тите в Еламан 5 и напишете какво можете да направите, за 
да поканите Спасителя да разпръсне облаците от мрак, кои-
то вероятно тегнат върху ви. Как покаянието би могло да е 
част от изхода, който търсите? Как покаянието ще ви помага 
да градите върху основата на Исус Христос?

Стих за овладяване на 
Писанията—Еламан 5:12
Прочетете Еламан 5:12 и открийте думите, които 
създават визуална представа пред вас (например 
канара, основа, ветрове, градушки, буря). За да си 
помогнете в запаметяването на този стих, вземете 
лист хартия и напишете първата буква на всяка 
дума в този стих, освен ако тя не е дума, създава-
ща визуална представа. След това, на мястото на 
дадената буква, направете обикновена рисунка, 
представляваща съответната дума. Упражнявайте се 
в рецитирането на стиха, използвайки единствено 
вашия лист хартия. Поставете вашия лист на място, 
където ще го виждате често, за да си помогнете в 
запаметяването на истините в този стих.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 5 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:



237

РАЗДЕЛ 22: ДЕН 4

Еламан 6–9
Въведение
След последвалите мисионерски усилия на Нефи и 
Лехий, ламанитите увеличават своята праведност. 
За съжаление, по същото време нефитите стават 
нечестиви и подкрепят Гадиантоновите разбой-
ници, като в резултат Светият Дух се отдръпва от 
тях. Пророкът Нефи предсказва, че ако нефитите 
продължават да живеят в нечестие, те ще погинат. 
В отговор, корумпирани съдии подтикват много от 
хората да се разгневят срещу Нефи, докато в същото 
време някои хора смело защитават пророка. Като 
свидетелство, че думите му ще бъдат изпълнени, Не-
фи разкрива, че главният съдия е бил убит от брат 
си. Когато хората се убеждават в истинността на 
неговите думи, някои от тях го приемат за пророк.

Еламан 6
Ламанитите стават праведни и се борят срещу 
Гадиантоновите разбойници, докато нефитите 
подкрепят тайните заговори

 1. Начертайте следното в дневника си за изучаване 
на Писанията, като оставите място за писане над и 

под схемата:

Влиянието на Духа в живота ни

С изучаването си на книгата на Еламан, сте видели, че не-
фитите правят избори, водещи до отдръпване на Светия Дух 
от живота им, докато ламанитите правят избори, канещи 
Духът да увеличава влиянието Си в техния живот. Прочетете 
Еламан 6:1–5, 16–17, 34–36; опитайте се да откриете какво 
правят ламанитите, което кара Господният Дух да увеличава 
влиянието Си и запишете тези неща над стрелката, сочеща 
нагоре. В същите стихове, открийте какво правят нефитите, 
което кара Господният Дух да се оттегля, и ги запишете под 
стрелката надолу.
Важен принцип, който можем да научим от нефи-
тите и ламанитите, е: Като вярваме и спазваме 
Господното слово, Той ще излива Духа Си вър-
ху нас. Противоположното на този принцип също 
е вярно: Ако нямаме желанието да вярваме и 
спазваме Господното слово, Господният Дух ще 
се оттегля от нас.

Погледнете какво сте записали в схемата, в днев-
ника си за изучаване на Писанията. Помислете 
как действията в горната половина са примери 
за желанието да вярваме и спазваме Господното 
слово, докато тези в долната половина са примери 
за коравосърдечие и нежелание да се вслушваме в 
Господ.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Изберете си едно от положителните действия (от горната 
половина на схемата ви), което вършите или сте извършили 
в живота си. Как това действие е поканило Светия Дух в жи-
вота ви?
 б. Погледнете действията в долната половина от схемата ви. 
Защо желаете да избягвате да правите тези неща?

Изберете си едно нещо, което можете да правите, 
за да каните присъствието на Господния Дух да се 
увеличава в живота ви, както и да се стремите да се 
трудите върху това през идващата седмица.

Еламан 7
Нефи проповядва на нечестивите нефити и им 
заповядва да се покаят
Пророкът Нефи служи като мисионер в северната 
земя в продължение на шест години. Той се завръ-
ща в родния си дом, след като се опитва да пропо-
вядва на нефитите, които отхвърлят думите му и си 
остават в нечестивото състояние. Той е много обез-
куражен. Прочетете Еламан 7:6–11, за да научите 
как постъпва Нефи.

След като хората се събират, за да чуят как Нефи 
се моли от кулата в своята градина, той започва да 
ги поучава (вж. Еламан 7:12–29). Предупреждава 
ги за последствията от решенията им и набляга на 
следния принцип: Ако отказваме да се покаем от 
греховете си, ние ще загубим закрилата Гос-
подна и благословиите на вечния живот.

Еламан 8:1–26
Корумпирани съдии подтикват хората да се гневят 
срещу Нефи
Кои са някои от влиянията, които ви разсейват да 
се вслушвате в думите на пророците? Докато изу-
чавате Еламан 8, търсете прозрения относно какво 
да правите, когато се сблъсквате с подобни влияния. 

Прочетете Еламан 8:1–6, опитвайки се да откриете 
как нефитските съдии (които са също и Гадианто-
нови разбойници) реагират на проповядването на 
Нефи. Докато четете, размишлявайте върху след-
ните въпроси: В какво се състои главното послание 
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на съдиите към хората? Според Еламан 8:4, защо 
съдиите не смеят да сложат ръка върху Нефи?

Помислете какво бихте направили вие, ако някой се 
опиташе да ви убеди да пренебрегнете това, на което 
са ви учили пророрците. В Еламан 8, някои хора се 
противопоставят на нещата, които съдиите говорят 
относно Нефи. Прочетете Еламан 8:7–9 и отбележе-
те това, което казват хората в подкрепа на Нефи.

Прочетете Еламан 8:10 и забележете какъв ефект 
имат думите им в тази ситуация. Бихте могли да 
напишете следния принцип в Писанията си до Ела-
ман 8:7–10: Ако устояваме на злото, можем да 
предотвратим неговото развитие.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те кратък абзац, обясняващ защо според вас по- горе 

изказаният принцип е важен в наши дни.
 4. Отговорете на един от следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как можете да устоявате на влиянията, опитващи се да 
ви убеждават да пренебрегвате ученията на пророците?
 б. Кои са някои подходящи начини, чрез които може да се 
противопоставяте на подобни влияния и да подкрепяте Гос-
подните пророци?
 в. Кога вие или някой, когото познавате, сте се опълчили на 
подобни влияния? Какви са били резултатите?

Според записаното в Еламан 8:11–23, Нефи на-
помня на хората за редица пророци, които са 
свидетелствали за Исус Христос. Той учи нефи-
тите на следния принцип: Като упражняваме 
вяра в Исус Христос и се подчиняваме, ние 
ще получим вечен живот. Въпреки множество-
то пророци, чиито учения потвърждават словата 
на Нефи, хората отхвърлят него и посланието му. 
Прочетете Еламан 8:24–26 и определете какви ще 
са последствията за нефитите, ако продължават да 
отхвърлят свидетелствата на пророците. След това, 
размишлявайте върху следния въпрос: Защо според 
вас хората, които непрестанно отхвърлят истината 
и се бунтуват срещу Бог, се изправят пред подобни 
сериозни последствия?

Еламан 8:27–9:41
Нефи разкрива, че главният съдия е убит от брат си
Като доказателство за греховното състояние на 
хората и това, че казаното от него относно уни-
щожението им ще се изпълни, Нефи разкрива, че 
главният съдия на нефитите е бил убит. Нефи също 
заявява, че както убитият човек, така и неговият 
брат, са част от Гадиантоновите разбойници. (Вж. 
Еламан 8:27–28.)

 5. Напишете следния принцип в дневника си за изу-
чаване на Писанията: Словата на пророците ще бъ-

дат изпълнени. Представете си, че сте детектив, разследващ 
убийството на главния съдия. Открийте отговорите на след-
ните въпроси, четейки стиховете в скоби. В дневника си за 
изучаване на Писанията запишете вашите отговори.

Ден първи от разследването:
 а. Когато петте човека разследват твърденията на Нефи, на 
какво се натъкват те? (Еламан 9:7–8) Защо падат на земята? 
 б. Кого подозират хората за убийството? (Еламан 9:7–8)

Ден втори на разследването:
 в. Кой бива оправдан? (Еламан 9:10–14, 18)
 г. Кой е обвинен? (Еламан 9:16, 19)
 д. Какво доказателство представя Нефи за невинността си? 
(Еламан 9:25–36)
 е. Кой е убиецът? (Еламан 9:37–38)

Отбележете отговорите на следните въпроси във 
вашите Писания: 

• Според Еламан 9:5, в какво вярват и от какво се 
страхуват петимата мъже, които откриват убития 
главен съдия?

• Според Еламан 9:36, за какво казва Нефи, че ще 
свидетелства Сеантум, признавайки си, че е убил 
брат си? 

• Според Еламан 9:39–41, защо някои хора вярват 
на Нефи?

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 6–9 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 23: ДЕН 1

Еламан 10
Въведение
След като завършва съдебния процес по убийст-
вото на главния съдия (вж. Еламан 7–9), Нефи е на 
път за вкъщи. Той размишлява върху показаното 
му от Господ, като в същото време се тревожи и за 
нечестието на хората. В момент на обезкуражение 
за Нефи, Господ му говори и го благославя завинаги 
със запечатваща сила. Господ заповядва на Нефи да 
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продължи да проповядва покаяние на хората -  запо-
вед, на която той мигновено се подчинява.

Еламан 10:1–11
Нефи получава 
запечатващата сила
Спомнете си за момент, 
когато сте правели 
всичко възможно да 
вършите правилното, 
но реакцията на дру-
гите или резултатите, 
които сте постигнали, 
са били различни от 
очакванията ви. В Ела-
ман 10, ще прочетете за 
това как Господ бла-
гославя Нефи, докато 
той продължава да бъде 
верен в трудни обстоя-
телства. 

След като бива оправ-
дан за убийството на 
главния съдия, Нефи 

разбира, че хората не отвръщат с вяра и не се 
покайват, след като стават свидетели на драматич-
ните събития описани в Еламан 9. Нефи се отправя 
към вкъщи, чувствайки се обезкуражен. Прочетете 
Еламан 10:1–3 и открийте върху какво размишлява 
Нефи на път за дома. Бихте могли да отбележите 
думата размишлявайки, спомената в тези стихове, 
при всяка нейна поява. Да размишляваш, означава 
да се отдаваш на съзерцание и дълбок размисъл, 
често върху Писанията или други Божии неща. В 
едно с молитвата, размишляването върху Божиите 
неща може да доведе до откровение и допълнител-
но разбиране.

Помислете над следните въпроси:

• Върху какво размишлява Нефи?
• Защо се чувства „обезсърчен” или тъжен?
• Какво се случва, когато Нефи започва да 

размишлява? 

Един принцип, показан в Еламан 10:1–3, е: Размиш-
ляването върху нещата Господни ни подгот-
вя да получим откровение. Други примери в 
Писанията също илюстрират този принцип: Нефи 
размишлява върху нещата, за които баща му, Лехий, 
проповядва и научава за тахната истинност (вж. 
1 Нефи 10:17; 11:1); младият Джозеф Смит „отно-
во и отново … размишляв(а)” върху Яков 1:5 и му 
се ракрива истината (вж. Джозеф Смит—Исто-
рия 1:11–19); така и президент Джозеф Ф. Смит 

В идеалната среда за изуча-
ване на Евангелието царят 
ред, благоговение и чувство 
на мир. Постарайте се да се 
освободите от прекъсвания, 
които могат да ви разсейват 
от изучаването и размиш-
ляването върху Писанията. 
Президент Бойд К. Пакър, 
президент на Кворума на 
дванадесетте апостоли, учи: 
„вдъхновението идва по- 
лесно в спокойна обстанов-
ка” и „благоговението кани 
откровението” („Reverence 
Invites Revelation”, Ensign, 
ноем. 1991 г., стр. 21–22).

Създаване на 
учебна обстановка

размишлява върху стихове, свързани с изкупление-
то на мъртвите, и истината му е разкрита (вж. У. и 
З. 138:1–6, 11).

Обаче по- голяма част от откровението, което 
получават хората, размишляващи върху Господните 
неща, не се случва чрез чуването на гласове, полу-
чаването на видения или по други подобни драма-
тични начини. Старейшина Дейвид А. Беднар от 
Кворума на дванадесетте апостоли обяснява:

„Откровенията биват предавани по 
различни начини, включително съни-
ща, видения, разговори с небесни 
пратеници и вдъхновение. Някои 
откровения биват получавани извед-
нъж и интензивно; други се разпозна-

ват постепенно и едва доловимо. …

… Най- често, откровението идва малко по малко 
с времето и ни се дава според нашето желание, до-
стойнство и подготовка. Подобни общувания с Не-
бесния Отец постепенно и нежно „капят в (душите 
ни) като небесна роса” (У. и З. 121:45). Този модел 
на откровение се проявява по- често от обичайното 
и е виден в преживяванията на Нефи, който успеш-
но се сдобива с плочите от пиринч на Лаван, след 
като опитва няколко различни начина преди това 
(вж. 1 Нефи 3–4). …

… Основните истини на възстановеното Евангелие 
не са били дадени на пророка Джозеф Смит всич-
ки наведнъж в Свещената горичка. Тези безценни 
съкровища са били давани при подходящи условия 
и в точния момент.

Президент Джозеф Ф. Смит обяснява как този 
модел на откровение се проявил в неговия жи-
вот: „Като момче … често … молех Господ да ми 
покаже нещо чудодейно, та да мога да получа 
свидетелство. Но Господ ми отказа чудесата и ми 
показа истината, ред по ред …–, докато ме научи на 
истината от глава до пети и бях съвършено очистен 
от всяко съмнение и страх. …” (в Conference Report, 
апр. 1900 г., стр. 40–41).

„Като членове на Църквата, ние до такава степен 
имаме навика да наблягаме на чудните и драматич-
ни духовни проявления, че може да не дооценим 
и дори да не забележим основния модел, по който 
Светият Дух изпълнява Своето дело” („Духът на 
откровение”, Лиахона, май 2011 г., стр. 87).

 1. Напишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за момент, когато сте чувствали, че получавате лич-

но откровение. Какви бяха обстоятелствата, водещи до 
откровението? Как размишляването ви помогна да го полу-
чите? (Спомнете си, че откровението може да дойде по 
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много начини. Може да включва внезапни или постепенни 
моменти на просветление и разбиране, или чувства на мир и 
увереност.)

Отделяйте време редовно да размишлявате в 
живота си, като например по време на църковни 
събрания, преди или след личните си молитви и 
изучаване на Писанията, след като гледате или 
слушате Общата конференция, докато постите или 
почитате неделния ден.

Представете си, че притежавате нещо много ценно 
за вас и ви се наложи да го поверите на друг човек 
да се грижи за него. На кого бихте се доверили да 
се грижи за него? Защо бихте избрали този човек? 
Какво е направил този човек, за да заслужи вашето 
доверие?

Прочетете Еламан 10:4–5 и открийте защо Господ 
се доверява на Нефи. Неуморно означава „никога да 
не се уморяваш”. Размишлявайте върху примерите 
на хората, които познавате, които явно служат на 
Господ неуморно без значение в какви обстоятел-
ства може да се намират.

Отговорът на Господ към Нефи в Еламан 10:4 учи 
на следния принцип: Господ ни се доверява с 
благословии и отговорности, когато поставяме 
Неговата воля преди нашата.

 2. Отговорете на един или и на повече от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. По какви начини достигате до знание за Господната воля 
относно вашия живот?
 б. Какво сте направили наскоро в живота си, за да засвиде-
телствате на Господ, че Неговата воля е по- важна от вашата 
и че това е стремежът ви по всяко време?
 в. В коя област от вашия живот бихте могли по- успешно да 
търсите и следвате Господната воля вместо вашата?

Прочетете Еламан 10:5–7 и открийте благослови-
ите и обещанията, които Господ дава на Нефи за 
това, че може да разчита на него. Запишете благо-
словиите и обещанията до съответния стих:

Стих 5:   
 

Стих 6:   
 

Стих 7:   
 

Благословията, за която се споменава в Еламан 10:7, 
е основно учение в Евангелието на Исус Христос: 
Запечатващата сила свързва на земята и в небе-
сата. Известни ли са ви и други хора от Писанията, 
на които е предоставена тази запечатваща сила? 
Бихте могли да си направите взаимна препратка 
на Еламан 10:7 със следните стихове: 3 Царете 17 
(Илия); Матея 16:15–19 (Петър); Учение и Завети 
132:46 (Джозеф Смит).

Прочетете Учение и Завети 128:9 и открийте какво 
учи пророкът Джозеф Смит относно запечатващата 
сила.

Същите ключове на запечатващата сила се държат 
днес от президента на Църквата на Исус Христос на 
светиите от последните дни. Подобно на доверието 
си към Нефи, Господ също знае, че президентът на 
Църквата не ще използва тази сила по начин про-
тивоположен на Неговата воля. С тази запечатваща 
сила са упълномощени и други достойни носители 
на свещеничеството по света, като тя прави въз-
можно свещеническите обреди да свързват както 
на земята, така и в небесата. 

Обмислете следното изявление на старейшина 
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апос-
толи относно важността на тази запечатваща сила:

„Всички неща, които не са запечатани 
чрез тази сила, приклюват със смъртта 
на дадения човек. Ако едно кръщение 
не е затвърдено от този вечен печат, то 
не ще отведе човек до селестиалното 
царство; ако един брак за вечността не 
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е запечатан чрез тази власт, той не ще отведе участ-
ващите в него страни до възвисяване в най- 
високото ниво на селестиалния свят.

Всички неща се сдобиват с трайна сила и валидност 
поради запечатващата сила” (Mormon Doctrine, 2- ро 
изд. 1966 г., стр. 683).

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Според старейшина Макконки, какво се случва ако един 
обред не е запечатан чрез подходящата власт?
 б. Как запечатващата сила се е отразила на живота ви и как 
бихте желали тя да благославя живота ви и занапред?

Прочетете следното изявление на старейшина Ръ-
сел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли 
относно възстановената запечатваща сила на Бог: 
„Храмове, обреди, завети, надарявания и запечат-
вания са били възстановени, точно според проро-
чеството. Храмовите обреди осигуряват единение 
с Господ и завинаги запечатват семействата заедно. 
Подчинението на свещените завети, сключени в 
храма, ни прави достойни за вечен живот—най- 
великият Божий дар за човека” („Подгответе се за 
благословиите на храма”, Лиахона, окт. 2010 г., стр. 
40).

Според старейшина Нелсън, какво ни прави 
достойни да получим обещаните благословии на 
запечатващата сила?

Еламан 10:12–19
Нефи се подчинява на Господната заповед да 
проповядва покаяние на хората
Били ли сте молени някога от ваш родител, рабо-
тодател или ръководител да направите нещо, за 
което сте се забавили или пък не сте направили? 
Помислете си какво послание изпращате, когато 
се забавяте да действате според това, за което са ви 
помолили.

Прочетете Еламан 10:11–12 и открийте как отвръ-
ща Нефи на Господната заповед към него, да пропо-
вядва покаяние на хората. Какво засвидетелстваме 
на Господ, когато моментално и бързо откликваме 
на Неговите съвети и заповеди?

 4. Прочетете Еламан 10:13–18. След което в дневни-
ка си за изучаване на Писанията запишете с няколко 

изречения това, което научавате от примера на Нефи за 
следване на Господните заповеди. Напишете един начин, по 
който можете да приложите това в живота си.
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Верността на Нефи показва, че Господ му се дове-
рява и той бива благословен с изключителна сила и 
защита.

Преглед за овладяване на стихове от 
Писанията
За преглед на овладяване на стихове от Писанията, 
прочетете 1 Нефи 3:7; 2 Нефи 2:27; 2 Нефи 31:19–20; 
и Мосия 2:17. Обмислете как тези стихове за овла-
дяване на Писанията са свързани с Нефи и неговото 
служение в Еламан 10.

Търсете начини да поставяте Господната воля 
преди вашата собствена и бързо да се подчинявате. 
Като служите с вярност на Господ както Нефи го е 
правил, Той ще ви се доверява и ще ви благославя.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 10 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 23: ДЕН 2

Еламан 11–12
Въведение
Еламан 11–12 обхваща 14 години от историята на 
нефитите и показва как хората преминават през 
период на праведност и нечестие. Поради гордост-
та си, хората отказват да се покаят от нечестието 
си. Нефи запечатва небесата, като причинява 
суша и глад. Сушата и гладът смиряват хората и 
те се покайват и обръщат към Господ. Тъй като не 
избират да се смирят, хората започват да забравят 
лесно Господа техния Бог, докато не се принудени 
да осъзнаят колко много се нуждаят от помощта 
Му. В милостта Си, Бог порицава своя народ, за да 
ги доведе до покаяние и спасение.

Еламан 11
Нефитите преминават през период на праведност и 
нечестие

 1. Начертайте следния кръг на праведност и нечес-
тие в дневника си за изучаване на Писанията. Този 

кръг често е наричан „кръгът на гордостта”. Забележете, че 

елемент номер 4 от кръга липсва в диаграмата. Какво според 
вас е нужно, за да се въздигне един народ от унищожение и 
страдание към праведност и благополучие? Докато изучавате 
Еламан 11, търсете информация, която да ви помогне да по-
пълните тази стъпка от кръга.

Според прочетеното в Еламан 10, хората не се 
вслушват в Божието слово, изявено им от пророка 
Нефи. Прегледайте Еламан 10:18 и определете къде 
според вас се намират нефитите по това време в 
кръга на гордостта (края на 71- та година от царува-
нето на съдиите).

Следната дейност, свързана с Писанията, ще ви по-
могне да се запознаете с този период на праведност 
и нечестие сред хората от Книгата на Мормон по 
време на 14 години от тяхната история. В следната 
таблица, прочетете препратките от Еламан 11, на-
пишете кратко описание на състоянието на нефи-
тите и напишете номерата, показващи на кое място 
бихте ги поставили вие в кръга на гордостта. Да-
дени са ви два примера. Внимавайте за думи, които 
да ви помогнат да попълните липсващата четвърта 
стъпка в кръга, който начертахте в дневника си за 
изучаване на Писанията.

Годи-
на на 
царува-
нето на 
съдиите

Еламан 11 Кратко 
описание на 
състоянието 
на нефитите

Място в 
кръга

72–73 стихове 1–2 Раздорите и 
войните се 
увеличават; 
тайната банда 
от разбойници 
продължават 
разрушително-
то дело.

2, 3

73–75 стихове 3–6

1. Праведност и 
благополучие 

2. Горделивост 
и нечестие

3. Разрушение и 
страдание 

4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



243

Годи-
на на 
царува-
нето на 
съдиите

Еламан 11 Кратко 
описание на 
състоянието 
на нефитите

Място в 
кръга

75 стихове 7, 
9–12

76–77 стихове 
17–18, 
20–21

Хората се 
възрадват и 
прославят Бог; 
те отново са 
праведни и 
благоденстват.

4, 1

78–79 стихове 
22–23

80 стихове 
24–26

80–81 стихове 
27–30, 
32–35

82–85 стихове 
36–37

Както е показано в дейността от Писанията, точка 4 
в кръга на гордостта е „смирението и покаянието”. 
Напишете следното в таблицата от дневника си за 
изучаване на Писанията:

 2. Кръгът на гордостта не е единствено отражение на 
едно общество. Той може също да представлява се-

мейството или личния живот. Разбирането му как действа 
може да ни помага да го избягваме. Запишете в дневника си 
за изучаване на Писанията какво според вас е нужно, за да 
можете да избягвате да влизате във фазите на кръга „горде-
ливост и нечестие” и „унищожение и страдание”.

Бихте могли да напишете следния принцип в Пи-
санията си близо до Еламан 11: Чрез смирение 
и покаяние, можем да избягваме гордостта и 
унищожението. Бихте могли да си отбележите в 
Еламан 11:4 това, което се надява Нефи, че гладът 
ще направи за народа му.

Обмислете отговорите си на следните въпроси:

• Трябва ли едно общество, семейство или отделен 
човек да следва този кръг на гордост?

• Какво според вас едно общество, семейство или 
отделен човек се нуждае да прави, за да избягва 
този кръг?

Старейшина Ричард Г. Скот, от Кворума на двана-
десетте апостоли, казва следното относно молитва-
та на Нефи: „Господ чува молбата на Своя слуга (в 
Еламан 11:10–14) и кара гладът да престане, но не 
и чак до следващата година. Това събитие показва, 
че Господ чува молбите ни веднага, но им отвръ-
ща, когато според Неговата мъдрост ние ще имаме 
най- голяма полза от Неговия отговор” („Nephi, Son 
of Helaman”, в Heroes from the Book of Mormon 1995 
г., стр. 154.)

Президент Езра Тафт Бенсън ни учи какво трябва да 
правим, за да избягваме кръга на гордостта:

„Бог ще има смирен народ. Ние или ще 
изберем да бъдем смирени, или ще 
бъдем заставени да сме смирени. Aлмa 
казва: „благословени са, които се 
смиряват, без да бъдат заставяни да 
бъдат смирени”. (Алма 32:16.)

Нека изберем да бъдем смирени.

Нека изберем да се смирим, като надвием враж-
дебността към нашите братя и сестри и ги считаме 
като нас самите и ги издигнем толкова високо, 
колкото сме ние или дори повече. …

Ние можем да изберем да се смирим, когато бъдем 
съветвани и порицавани. … 

Можем да изберем да се смирим, като прощаваме 
на онези, които са ни засегнали. …

Можем да изберем да се смирим, като извършваме 
безкористна служба. …
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Можем да изберем да се смирим, като служим на 
мисия и проповядваме словото, което може да сми-
ри другите. …

Можем да изберем да се смирим, като по- често 
посещаваме храма.

Можем да изберем да се смирим, като изповядаме и 
изоставяме греховете си и бъдем родени от Бога. …

Можем да изберем да се смирим, като обичаме Бог, 
подчиним волята си на Неговата и Го поставим на 
първо място в живота си. …

Нека изберем да бъдем смирени. Ние можем да 
го направим. Знам, че можем” („Beware of Pride”, 
Ensign, май 1989 г., стр. 6–7).

Еламан 12
Мормон обяснява защо Господ наказва хората
Представете си, че вие сте пророкът Мормон и сте 
завършили записките си за 14- те години от исто-
рията на нефитите, намиращи се в Еламан 11. Как 
бихте довършили следното изказване: „И така ние 
виждаме   
 ”.

Прочетете Еламан 12:1 и открийте какво иска от 
нас Мормон да видим. Помислете си какво има 
предвид Мормон, казвайки: „колко са непостоянни 
сърцата на чедата човешки”.

Изучете Еламан 12:2–3 и открийте други уроци, 
които Мормон иска да научим. Обърнете специ-
ално внимание на изразите „ние можем да видим” 
(стих 2) и „и тъй, ние виждаме” (стих 3).

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо според вас е толкова лесно за благоденстващите хо-
ра да забравят за Господ?
 б. Какви примери за леснота и благоденствие в наши дни 
могат да подведат човек да забрави Бог?
 в. Какви ситуации са ви познати, в които един човек или 
група хора са забравили Господ в благоденствието си?

Някои от уроците, които Мормон желае читате-
лите му да научат, са: Ако не внимаваме, нашето 
преуспяване може да ни накара да забравим 
Господ и Господ наказва людете Си, за да събу-
ди спомена за Него.

Старейшина Д. Тод Кристоферсън от 
Кворума на дванадесетте апостоли учи 
защо Господ ни наказва:

„Въпреки, че е трудно за понасяне, 
в действителност ние трябва да се 

радваме, че Бог счита, че си струваме времето и 
усилията, да ни поправя.

Божественото наказание има поне три цели: (1) да 
ни убеди да се покаем, (2) да ни пречисти и освети 
и (3) понякога да пренасочи нашия път в живо-
та към това, което Бог смята за по- добра за нас 
пътека” („Ония, които любя, Аз ги изобличавам и 
наказвам”,  Лиахона, май 2011 г., стр. 98).

Кои от тези цели според вас са отразени в намере-
нието на Господ да накаже нефитите и ламанитите 
в Еламан 11–12? С какви цели Той ви е наказвал във 
вашия живот?

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Прочетете Еламан 12:4–6 и открийте допълнителни опи-
сания на онези, които забравят Бог. Кои са личните отноше-
ния, които пречат на отделните хора да си спомнят Бог?
 б. Прочетете Еламан 12:7–13. Защо Мормон казва, че „чеда-
та човешки … са даже по- нищожни от праха на земята”? 
Какво прави прахта, което хората понякога нямат желание 
да правят?

Президент Джозеф Фийлдинг Смит 
учи: „Сега, този пророк (Мормон) няма 
предвид, че Господ Го е грижа повече и 
обича повече прахта на земята откол-
кото Своите чеда. … Това, което има 
предвид е, че прахта на земята се 

подчинява. Тя се мести насам и натам, според 
Господната заповед. Всички неща са в хармония с 
Неговите закони. Доколкото знам, всичко във 
вселената, освен човекът, се подчинява на предос-
тавения закон. Накъдето и да погледнете ще 
откриете закон и ред, елементите се подчиняват на 
дадените им закони, те са верни на призованието 
си. Но човекът се противи, и поради тази причина 
той е по- нищожен от прахта на земята, защото 
отрича съветите Господни” (в Conference Report, 
апр. 1929 г., стр. 55).
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Мормон разбира, че хората, които избират Бог за 
техен водач, са по-важни от прахта на земята. Той 
прави това сравнение, за да привелече вниманието 
на хората, които са горделиви и отхвърлят гласа 
Господен, и които са непостоянни в сърцата си. 
Както е записано в Еламан 12:9–20, Мормон ни на-
помня за великата сила на Господ над физическите 
елементи—всички те се движат по Негова заповед. 
Размишлявайте за момент върху степента, на която 
се подчинявате на Господните заповеди. Как же-
ланието ви да спазвате Неговите заповеди показва 
смиреност? Как използването на правото на избор, 
за да не се подчиняваме на Неговите слова, показва 
гордост?

 5. Напишете и довършете следните изрази в дневни-
ка си за изучаване на Писанията:

 а. И тъй, аз виждам в Еламан 11–12 …
 б. Ето защо, аз ще …

Като си спомняме за Господ, вслушваме се в Него-
вия глас и се покайваме, ние Му засвидетелстваме 
нашата смиреност и вяра. В замяна, Той спазва 
обещането Си да ни благославя и дарява с благо-
денствие и накрая ни дарява с вечен живот.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 11–12 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 23: ДЕН 3

Еламан 13–14
Въведение
Няколко години преди раждането на Спасителя, 
Господ изпраща един ламанитски пророк на име 
Самуил да проповядва покаяние на нефитите в 
Зарахемла. Пророкът Самуил е втори свидетел за 
Исус Христос наред с пророка Нефи. Той преду-
преждава нефитите за унищожението им, ако не 
се покаят. Самуил говори срещу склонността им 
да отхвърлят пророците, както и на тяхното пред-
разположение да търсят щастие във вършенето на 
нечестие. Той ракзрива знаменията, които ще отбе-
лежат раждането и смъртта на Исус Христос. Също 
така учи, че цялото човечество, чрез изкуплението 

на Исус Христос, ще се завърне в Божието присъст-
вие да бъде съдено.

Еламан 13
Самуил предупреждава нефитите, че ще бъдат 
унищожени, ако не се покаят

Когато сте направили нещо грешно и е било 
необходимо да бъдете поправени от родител или 
някой ръководител, каква е била реакцията ви?

Историята за пророка, призоваващ хората към 
покаяние, записана в Еламан 13–16, е уникална, 
тъй като е първият пример в Книгата на Мормон 
за ламанитски пророк, призоваващ нефитите към 
покаяние.

Прочетете Еламан 13:1–8, 11, за да разберете защо 
Самуил проповядва на нефитите и какво бива 
напътстван от Господ да каже. Тези стихове илюс-
трират следния принцип: Пророците получават 
и предават послания, които Бог разкрива в 
сърцата им. Какво послание разкрива Бог в сър-
цето на Самуил? Според Еламан 13:7, какъв резул-
тат се надява да постигне Самуил сред нефитите с 
посланието си?
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 1. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за момент, когато сте почувствали, че родител или 

църковен ръководител е бил вдъхновен да предаде определе-
но послание. Как ви се е отразило това послание?

В предоставеното място, запишете отговорите си 
на въпросите в следните таблици, докато изучавате 
Еламан 13:17–23 и Еламан 13:24–30. 

ЕЛАМАН 13:17–23
Принцип: Когато не си спомняме Господ, ние сме по- податливи на гордостта и беззаконието.

Кои стихове според вас учат на принципа по- горе?

Какво проклятие ще сполети нефитите, според думите на Самуил?

Според Самуил, какво не правят нефитите, когато отдават сърцата си на своите богатства?

По какви начини младите хора днес отдават сърцата си на богатствата—притежания, практики и желания,—които водят към 
гордост и беззаконие? 

Защо според вас е от съществено значение да „си смоняте Господа, вашия Бог за нещата, с които ви е благословил”? 
(стих 22).

ЕЛАМАН 13:24–30
Принцип: Ако отхвърляме словата на Господните пророци, ще изпитаме съжаление и скръб.

Кои стихове според вас учат на принципа, записан по- горе?

Какви извинения използват нефитите, според Самуил, за да отхвърлят Господните пророци?

Защо според вас хората често приемат лъжливите пророци по начина, описан от Самуил?

Отговорете на следващите два въпроса, като изучите най- скорошните речи от Общата конференция в Лиахона:

Кои са някои от конкретните учения на нашите живи пророци и апостоли?

Кои са някои от конкретните проблеми, за които ни предупреждават пророците и апостолите, че трябва да избягваме?
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Прегледайте Еламан 13:26–28, опитвайки се да 
откриете по какъв начин нефитите откликват на 
лъжливите пророци. Президент Езра Тафт Бенсън 
заявява: „Начинът, по който реагираме на словата 
на живия пророк, който ни заявява онова, което 
имаме нужда да знаем, но не бихме желали да чуем, 
е изпитание на нашата вярност” (The Teachings of 
Ezra Taft Benson 1988 г., стр. 140).

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Дайте пример за съвет от пророк, на когото сте избрали 
да се подчинявате?
 б. Как сте били благословени от следването на този съвет?
 в. Как можете да имате повече успех в следването на съвета 
на живите пророци?

Самуил пророкува, че нефитите ще бъдат унищо-
жени след 400 години, ако не се покаят (вж. Еламан 
13:9–10) и учи, че единствената причина, поради 
която все още не са унищожени, е благодарение 
на праведните хора, живеещи сред тях (вж. Еламан 
13:12–14).

Прочетете Еламан 13:38, за да откриете как толкова 
много нефити по времето на Самуил са станали 
толкова нечестиви. 

Самуил заявява, че не можем да се сдобием с щас-
тие, вършейки беззаконие, което ни помага да раз-
берем, че истинското щастие идва единствено, 
като спазваме Божиите заповеди. Кой стих за 
овладяване на Писанията също учи на тази истина? 
(Вж. бележка под линията в на Еламан 13:38.)

Президент Езра Тафт Бенсън ни помага 
да разберем този принцип, като 
заявява: „Има една стара поговорка, 
която гласи: „По- добре е да се подгот-
виш и предотвратиш, отколкото да 
поправиш и покаеш.” Колко вярно е 

това! … Първата ни защитна линия да се опазим 
морално чисти е да се подготвим да се противопос-
тавяме на изкушенията и да не си позволяваме да 
изпадаме в грях” („The Law of Chastity”, в Brigham 
Young University 1987 г.–1988 г. Devotional and Fireside 
Speeches 1988 г., стр. 51; speeches.byu.edu).

Самуил учи, че решението на нефитите да отложат 
покаянието си ще доведе до страдание и унищоже-
ние. Други разкази в Книгата на Мормон учат, че 
отделните хора могат да продължават да се бунту-
ват и да бъдат нечестиви, докато духът на покаяние 
се оттегли от тях. Например, Ламан и Лемуил не 
се вслушват в Бог и стават „безчувствени” (1 Не-
фи 17:45). Подобни примери ни показват защо е 
важно за нас да не отлагаме покаянието си. Чрез 

покаянието можете да поправите нещата и да не 
позволите на греха и изкушението да надвият жела-
нието ви да следвате Бог.

Прочетете следното изявление на президент 
Дитер Ф. Ухтдорф от Първото Президентство, за 
да можете по- добре да разберете, че можете да се 
върнете в правилната посока на живота, ако сте 
тръгнали в грешната:

„По време на моето обучение за 
капитан на пътнически авиолайнер 
трябваше да науча как да пилотирам 
самолет на дълги разстояния. Полетите 
над огромни океани, пресичащи 
обширни пустини и свързващи конти-

ненти изискват внимателно планиране, за да се 
осигури безопасно пристигане до планираната 
дестинация. Някои от тези полети без междинни 
кацания могат да продължат до 14 часа и да покри-
ят почти 16 000 км.

По време на такива дълги полети съществува един 
важен решителен момент, който е известен като 
точката на безопасно завръщане. До този момент 
самолетът има достатъчно гориво да завие обратно 
и да се завърне безопасно до летището, от което е 
излетял. След преминаването на точката на безо-
пасно завръщане капитанът губи тази възможност 
и трябва да продължи напред. Затова често тя се 
нарича точката, от която няма връщане.

… Сатана иска да си мислим, че когато сме извър-
шили грях, ние сме преминали „точката, от която 
няма връщане”,—че е твърде късно да променим 
нашия курс. …

… За да ни накара да изгубим надежда, да се чувст-
ваме окаяни като самия него и да повярваме, че 
няма възможност за опрощение, Сатана дори може 
да злоупотреби с думи от Писанията, които набля-
гат върху справедливостта на Бог, с цел да внуши, че 
няма милост. …

Христос дойде да ни спаси. Ако ние сме поели по 
грешен път, Единението на Исус Христос може 
да ни даде увереността, че грехът не представлява 
точка, от която няма връщане. Безопасното завръ-
щане е възможно, ако следваме плана на Господ за 
нашето спасение” („Точката на безопасно завръща-
не”, Лиахона, май 2007 г.,стр. 99).

По какъв начин думите на президент Ухтдорф 
вдъхват надежда на хора, които чувстват, че са пре-
грешили толкова много, че са преминали „точката, 
от която няма връщане”?   
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Еламан 14
Самуил пророкува за знаменията относно раждането и 
смъртта на Спасителя
Смомнете си за събитие, случило се извън вашата 
страна, което е предизвикало световен интерес. По 
какъв начин научават хората за събитията, които 
се случват в други части на света, като например 
природни бедствия или войни? Защо хората искат 
да научават за събитията, случващи се в други части 
на света?

Самуил пророкува относно раждането и смъртта 
на Спасителя -  събития, които ще се случат мно-
го далече от Зарахемла. Изучете Еламан 14:3–6 
и отбележете в Писанията си знаменията, които 
съпровождат раждането на Исус Христос. Изучете 
Еламан 14:20–27 и отбележете знаменията, които 
съпровождат Неговата смърт.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те как според вас бихте реагирали, ако бяхте там и 

сте чули Самуил да пророкува тези неща. От всички дадени 
знамения, кое по ваше мнение най- много би внушило във 
вас нуждата да се покаете?

Тези знамения са както поучителни, така и симво-
лични. Когато Исус Христос идва в света, се увели-
чава светлината. Когато Той умира, се увеличава 
тъмнината. Същото се случва и в нашия живот, 
когато или Му позволяваме да влезе в сърцата ни 
или Му пречим да направи това.

Прочетете Еламан 14:11–13 и открийте намерени-
ето на Самуил или целта му за проповядване на не-
фитите. Бихте могли да си номерирате в Писанията 
нещата, които Самуил желае нефитите да знаят и 
правят. (Изразът „чрез Неговите заслуги” в стих 13, 
означава чрез Единението на Исус Христос.) От 
тези стихове научаваме, че вярата в Исус Христос 
води до покаяние и опрощение на греховете.

Прочетете Еламан 14:28–29 и открийте защо Господ 
показва знамения и чудеса. Една истина, която нау-
чаваме, е: Господ предоставя знамения и чудеса, 
за да помага на хората да вярват в Него. Размиш-
лявайте върху знаменията (доказателствата), които 
според вас ви помагат да вярвате в Исус Христос.

Докато учите за знаменията, за които пророкува 
Самуил, важно е да помните, че Господ дава зна-
мения, за да помага на праведните хора да вярват 
и да се покайват; докато нечестивите търсят или 
настояват за знамения, поради лични егоистични 
причини (вж. У. и З. 46:9). Знаменията за смъртта на 
Господ и за Неговото Второ пришествие са важни 
да се знаят, но също и ученията на Самуил относно 
смъртта и Възкресението на Исус Христос са от 
съществено значение. 

Внимателно прочетете Еламан 14:15–19 и след това 
изучете диаграмата по- долу.

Божието присъствие
1. Падението на Адам и 

Ева осъществи първата 
духовна смърт (вж. 
Еламан 14:16).

Земя

Смърт и 
светът на 
духовете

2. Възкресението осъществява 
завръщането на цялото 
човечество в Божието 
присъствие, за да бъде съдено 
(вж. 2 Нефи 2:20; Еламан 
14:17).

3. Тези, които се покаят и 
получат опрощение на 
греховете си, живеят 
в Божието присъствие 
завинаги (вж. Еламан 
14:13; Мормон 7:7–8).

4. Онези, които не се 
покаят, ще бъдат 
отделени от Божието 
присъствие и ще 
изпитат втората 
духовна смърт (вж. 
Еламан 14:18).
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След прочитането на Еламан 14:15–19 и изучаването 
на диаграмата, обмислете следните точки: 

• Да бъдеш роден в смъртността може да се нарече 
духовна смърт, защото сме отделени от присъст-
вието на нашия Небесен Отец.

• Чрез Неговата смърт и Възкресение, Исус Хрис-
тос изкупва цялото човечество от Падението, 
така че да можем да се завърнем в Божието 
присъствие.

• Чрез Единението на Исус Христос, цялото чове-
чество ще се завърне в Божето присъствие, за да 
бъде съдено.

• В Съдния ден, хората, упорстващи в отказа си да 
се покаят, ще изпитат друга духовна смърт—да 
бъдат отделени от Божието присъствие завинаги.

• Исус Христос ни изкупва от духовната смърт 
при условие, че се покаем.

Отбележете изразите в Еламан 14:15–19, които ко-
респондират на ученията с удебелен шрифт, които 
току- що прочетохте. Завършете, като прочетете 
Еламан 14:30–31.

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те как бихте използвали Еламан 14:30–31, за да обяс-

ните на приятел защо изборите ни в този живот са важни. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 13–14 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 23: ДЕН 4

Еламан 15–16
Въведение
Докато Самуил Ламанитът се обръща към нефити-
те от върха на стената в Зарахемла, той пророкува, 
че освен ако не се покаят, Бог ще „ги унищож(и) 
напълно” (Еламан 15:17). Той заявява, че ламанитие 
са станали по- праведни отколкото нефитите и че 
Господ ще удължи дните им. Някои нефити вяр-
ват в ученията на Самуил и са кръстени от Нефи. 
Други, които не вярват на Самуил, се опитват да го 
убият. Той е защитен чрез силата Божия и се завръ-
ща в родната си земя.

Еламан 15
Самуил предупреждава нефитите и обяснява защо 
ламанитие са станали един заветен народ
Следните ситуации са хипотетични за двама млади 
мъже:

Един млад мъж е отгледан от родители, които не са 
членове на Църквата на Исус Христос на светиите 
от последните дни и които не наблягат на ученията 
на Исус Христос. Те позволяват на малолетния си 
син да пие алкохол, нещо, което той продължава да 
прави в колежа. По- късно той среща мисионери 
светии от последните дни. След като се вижда с тях 
няколко пъти, той решава да се откаже от алкохола. 
Няколко дни по- късно е с група приятели. Те му 
предлагат алкохолно питие.

Друг млад мъж е отгледан в семейство, светии от 
последните дни. Неговите родители са провеждали 
семейна домашна вечер и са чели от Писанията 
редовно. Той е развил навик ежедневно да изуча-
ва Писанията и да се моли. Ходил е в неделното 
училище за деца, служил е в кворума на Аароновото 
свещеничество и е завършил Семинар. Познава 
и разбира Евангелието на Исус Христос, както и 
Божиите заповеди. Докато е в колежа, си създава 
нови приятелства. Една вечер, няколко приятели му 
предлагат алкохолно питие.

Обмислете нивото на духовна сила, която може да 
се очаква от всеки един от тези млади мъже в ситу-
ацията, в която се намират, и как това може да бъде 
сравнено с ламанитите и нефитите, за които учите 
в Еламан 15.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Според Еламан 15:3, 17, какво е духовното състояние на 
нефитите?
 б. Според Еламан 15:4–8, какво е духовното състояние на 
ламанитите? (Думата благоразумно в Еламан 15:5 означава 
„внимателно” или „предпазливо”.)

Въпреки че ламанитите имат дълга история на 
нечестие „поради беззаконието на преданието на 
бащите им”, когато получават истината, те се по-
кайват и стават „непоколебими и постоянни във вя-
рата” (Еламан 15:4, 7). Нефитите, от друга страна, се 
възгордяват и отхвърлят истините на Евангелието.

Внимателно прочетете Еламан 15:7–8 и по-
пълнете празните места в следното твърдение: 
Знанието за истинната и вярата в Светите писа-
ния водят до - - - - - - - - - - - - -  и - - - - - - - - - - - - - , което носи 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; ето защо, които получат 
това са - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
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Еламан 16
Повярвалите на Самуил биват кръстени; останалите 
вкоравяват сърцата си
Размишлявайте как откликвате на словата на жи-
вите пророци и апостоли. Нефитите имат възмож-
ността да приемат словата на Самуил, пророкът 
на ламанитите. Използвайте наученото от Еламан 
16:1–7, за да попълните следната таблица, опре-
деляйки кои са повярвалите хора и как реагират 
нефитите.

Еламан 16 Тази група 
нефити 
вярва ли в 
словата?

Как отвръщат тези хора 
на словата на пророка 
Самуил?

Да Не

Стих 1

Стих 2

Стихове 3–5

Стихове 6–7

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо, според вас, някои млади хора биха се разгневили и 
отхвърлили съвета на пророците в наши дни?
 б. Кога сте станали свидетел как някой избира да следва съ-
вета на пророка, въпреки че другите са го отхвърлили?
 в. Кога вие сте избрали да следвате съвета на пророка, въ-
преки че хората около вас са го отхвърлили?
 г. Какво научавате относно словата на пророците в Еламан 
16:13–14?

Размишлявайте върху следните думи на 
президент Езра Тафт Бенсън за това как 
хората от света отвръщат на съвремен-
ните пророци: „Не е задължително 
пророкът да е популярен в света или в 
светското. С откриването на истината 

от пророка, тя разделя хората. Честните по сърце се 
вслушват в думите му, а неправедните или прене-
брегват пророка или му се противопоставят. Когато 
пророкът посочи греховете на света, светските 
хора, вместо да се покаят за греховете си, желаят 

С научаването на истината, изучавайки и вяравяй-
ки в Писанията, ламанитите развиват вяра в Исус 
Христос и биват водени към покаяние. Те изпитват 
промяняна в сърцето и стават непоколебими и 
постоянни във вярата.

 2. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кога изучаването на Писанията ви е помогнало да напра-
вите нужните промени в живота си?
 б. Как според вас навика с вяра да изучаваш Писанията мо-
же да е от полза за човек да промени сърцето си?

Ученията на Самуил ни помагат да разберем колко 
е важно да сме верни на знанието и вярата, с които 
сме се сдобили. Прочетете Еламан 15:14–17 и от-
крийте изразите, които излагат следния евангелски 
принцип: Ако хората загубят вяра, след като 
са получили пълнотата на Евангелието, те ще 
получат по- голямо осъждане. Бихте могли да 
запишете тази истина в Писанията си до стиховете. 
Може също така да запишете У. и З. 82:3 като вза-
имна препратка в бялото поле на вашите Писания.

Какво приложение има този принцип в живота ви? 
Имало ли е моменти, когато съзнателно сте дейст-
вали срещу това, за което знаете, че е истинно? 
Какво трябва да правите, за да усилвате вярата си в 
Спасителя, да се покайвате и да бъдете непоклати-
ми и постоянни в евангелските истини?
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или да го накарат да замълчи или да действат все 
едно че пророкът не съществува. Популярността 
никога не е доказателство за истината. Много от 
пророците са били убивани и гонени. Доближавай-
ки се до Второто пришествие на Господ, може да 
очаквате, че хората от света ще стават все по- 
нечестиви и пророкът ще бъде все по- малко 
популярен сред тях” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
1988 г., стр. 133).

Прочетете Еламан 16:16–21, за да откриете как 
невярващите оправдават своето отхвърляне на 
изпълнилите се пророчества и знамения от небеса-
та. Бихте могли да отбележите в Писанията си тези 
извинения или аргументи срещу пророците, които 
според вас са най- често срещани в наши дни.

Прочетете Еламан 16:23 и запишете в Писания-
та си или в дневника за изучаване на Писанията 
последствието, което застига хората, които отричат 
свидетелите Господни. Твърдението ви може да е 
подобно на следния принцип: Когато отхвърляме 
свидетелите Господни, ние позволяваме на 
Сатана да превземе сърцата ни.

Прочетете следното изявление на 
президент Хенри Б. Айринг от Първото 
Президентство и отбележете думите 
му, които потвърждават това, което сте 
научили от Еламан 16: „Когато отхвър-
ляме съвета, идващ от Бог, ние не 

избираме да бъдем независими от външно влияние. 
Ние избираме друго влияние. Ние отхвърляме 
защитата на един съвършено любящ, всемогъщ, 

всезнаещ Отец в Небесата, чиято единствена цел, 
както и на Неговия Възлюбен Син, е да ни даде 
всичко, което има, и да ни върне отново у дома 
като семейства в обятията на любовта Му. Като 
отхвърляме съвета Му, ние избираме влиянието на 
друга сила, чиято цел е да ни направи окаяни и 
чиито мотив е омразата. Ние имаме моралната 
свобода на избор като дар от Бог. Тя е не правото да 
избираме да бъдем свободни от влияние, а по- скоро 
е неотменното право да се предадем във властта на 
онези сили, които избираме” („Finding Safety in 
Counsel”, Ensign, май 1997 г., стр. 25).

Какво се случва според президент Айринг, когато 
отхвърляме Божието влияние в живота си? Защо е 
важно да разберем, че когато отхвърляме Божието 
влияние, ние се поддаваме на влиянието на Сатана?

Помислете дали по някакъв начин сте вкоравили 
сърцето си срещу съвета, даден от пророците и 
апостолите? Може да ви е от полза да прегледате 
брошурата За укрепване на младежите, докато раз-
мишлявате върху това на какво ви учат те и как вие 
приемате съвета им. Решете какво ще направите 
днес, за да бъдете непоколебими и постоянни в жи-
вота според Евангелието и да се вслушвате в съвета 
на Господните пророци.

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Еламан 15–16 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 24: ДЕН 1

3 Нефи 1
Въведение
Преди да напусне страната, пророкът Нефи (синът 
на Еламан) предава летописите на най- големия 
си син, Нефи. Неверниците планират да обрекат 
вярващите на смърт, ако пророчествата относ-
но раждането на Исус Христос не се изпълнят до 
определен ден. Когато Нефи се моли на Господ от 
името на вярващите, Господният глас идва при него 
и му заявява, че знамението за Неговото раждане 
ще бъде дадено същата вечер. В изпълнение на 
пророчеството на Самуил Ламанита, когато слън-
цето залязва, няма тъмнина и се появява една нова 
звезда. Въпреки продължителните опити на Сатана 
да унищожи вярата на хората, „по- голяма част от 
людете повярваха и бяха обърнати към Господа” 
(3 Нефи 1:22).

3 Нефи 1:1–26
Пророчествата относно раждането на Исус Христос биват 
изпълнени и много нефити са обърнати във вярата
Спомнете си някои хора от Писанията или в Цър-
квата, които са жертвали живота си за Евнгелието 
на Исус Христос. Защо според вас те са били склон-
ни да направят тази жертва?

Както е записано в 3 Нефи 1, една група верни не-
фити трябвало да решат дали са склонни да отдадат 
живота си, за да останат верни на вярванията си. 
Главата започва, обяснявайки, че Нефи предава све-
щените летописи на своя син, който също се казва 
Нефи, след което напуска страната (вж. 3 Нефи 
1:1–3). След това разказва за изпитанието на вярата, 
преживяно от много нефити. 

Прочетете 3 Нефи 1:4–9 и открийте предизвика-
телството, с което се сблъскват верните нефити. 
Как бихте се чувствали ако бяхте Нефи и времето 
беше дошло вярващите хора да бъдат унищожени? 
Помислете за момент защо на някои хора може да 
им е трудно да останат верни в тази ситуация.

Прочетете 3 Нефи 1:10–12 и открийте как постъпва 
Нефи в този критичен момент. Прочетете отговора 
на Господ към Нефи в 3 Нефи 1:13–14. Бихте могли 
да си отбележите твърдението в 3 Нефи 1:13, което 
показва следния принцип: Господ ще изпълни 
всичките Си слова, които Той е вдъхновил 
пророците Му да изрекат.

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

3 Нефи
Защо да изучаваме тази книга?
Докато изучавате 3 Нефи, ще научите относно 
словата и действията на Спасителя по време 
на Неговото служение сред хората от Книгата 
на Мормон. Църковните ръководители често 
наричат 3 Нефи „петото евангелие” на нашия 
Господ, защото подобно на четирите евангелия от 
Новия завет, то се фокусира на преките учения и 
служението на Исус Христос (вж. Гордън Б. Хинкли, 
„The Cornerstones of Our Faith”, Ensign, ноем. 
1984 г., стр. 52). Президент Езра Тафт Бенсън учи, 
че „3 Нефи съдържа някои от най- въздействащите 
и силни откъси от всички Писания. Тази книга 
свидетелства за Исус Христос, за Неговите пророци 
и ученията за спасение” („The Savior’s Visit to 
America”, Ensign, май 1987 г., стр. 6). Виждайки 
как Исус Христос показва състрадание към хората 
„един след друг”, (3 Нефи 11:15; 17:21), вие можете 
по- добре да разберете Неговата загриженост за 
вас като отделна личност. Също така, можете да 
научите важни уроци, запознавайки се с това как 
някои хора се подготвят да срещнат Спасителя, 
докато други пречат сами на себе си да изпитат 
прекрасни благословии. 

Кой написва тази книга?
Мормон съкращава летописи от Големите плочи 
на Нефи, за да състави книгата 3 Нефи. Книгата 
е наречена на Нефи, син на Нефи, чиито дела 
обхващат предишни периоди, по време и след 
явяванията на Спасителя сред хората. По времето 
на голямо нечестие, предшестващо посещенията 
на Исус Христос, Нефи служи „със сила и с велика 
власт” (3 Нефи 7:17). И все пак, служението на 
Нефи е само встъпление към служението на Исус 
Христос, чиито думи и дела стоят в центъра на 
3 Нефи. Докато съкращава летописа на Нефи, 
Мормон също така добавя и своя собствен 
коментар и свидетелство към тази книга (вж. 
3 Нефи 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Кога и къде е написана книгата?
Първоначалните летописи, използвани като 
източник за книгата на 3 Нефи, вероятно са 
написани между 1 г. пр. Хр. и 34 г. пр. Хр. Мормон 
съкращава тези летописи някъде между 345 г. сл. 
Хр. и 385 г.сл. Хр. Мормон не записва къде се 
намира, когато съставя тази книга.



253

 1. Опитайте се да си представите как се е чувствал 
Нефи малко след като знамението за раждането на 

Спасителя е било дадено. Напишете в дневника си за изуча-
ване на Писанията как бихте реагирали вие, ако се намирах-
те там по онова време. Как бихте се чувствали, ако бяхте 
Нефи и знамението току- що се е случило?

Прочетете 3 Нефи 1:4, 
14–15, 19–21 и от-
крийте допълнителни 
изрази, които наблягат 
на Господното посто-
янство в изпълнението 
на словата на Неговите 
пророрци. Бихте могли 
да си отбележите тези 
изрази в Писанията си. 
Докато четете 3 Нефи 
1:14, може да ви е от 
полза да разберете, 
че Личността, коато 
говори, изпълнява две 
роли и говори от две 
гледни точки: като 
Йехова (който е Отец 
по божествено прите-
жаване на власт) и като 

Веднъж Бригъм Йънг казва: 
„Четете ли Писанията … 
сякаш сте на мястото на 
мъжете, които са ги писали? 
… Ако не се чувствате така, 
ваша е привилетията да го 
направите, та да бъдете така 
запознати с духа и смисъла 
на написаното Божие слово, 
както с всекидневния си жи-
вот” (Teachings of Presidents 
of the Church: Brigham Young 
1997 г., стр. 119).

Поставяйки себе 
си на мястото на 
онези, които са 
написали Писанията

Исус Христос, Божият Син, който скоро ще стане 
смъртен.

За да видите как се изпълняват пророчествата от-
носно раждането на Спасителя, запишете даденото 
от Самуил Ламанита пророчество в лявата колона 
на следната таблица. След това запишете стиха 
от 3 Нефи 1 и едно кратко описание на неговото 
изпълнение в дясната колона. 

Пророчествата на Самуил  Ламанита Изпълнение

1- во пророчество (Еламан 14:3–4): 3 Нефи 1:

2- ро пророчество (Еламан 14:5): 3 Нефи 1:

3- то пророчество (Еламан 14:6): 3 Нефи 1:
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Пророчествата на Самуил  Ламанита Изпълнение

4- то пророчество (Еламан 14:7): 3 Нефи 1:

Докато четете 3 Нефи 1:16–18, обърнете внима-
ние как нечестивите реагират при появата на 
знаменията. Бихте могли да си отбележите някои 
от техните реакции. Научаваме в 3 Нефи 1:18, че 
някои от хората „започнаха да се страхуват поради 
беззаконието си и неверието си”. Размишлявайте 
върху следния въпрос: Как грехът и неверието водят 
до страх?

Прочетете 3 Нефи 1:22–23 и открийте какво се 
опитва да направи дявола, след като са дадени 
знаменията за раждането на Господ. Довърше-
те следното твърдение, за да изразите принципа, 
който откривате в стих 22: Когато се сблъскваме с 
лъжите на Сатана, ние избираме да   
 .

Епископ Ричърд С. Еджли, който служи в Предсе-
дателстващото Епископство, ни дава съвет как да 
реагираме, когато вярата ни бъде изпитвана. От-
бележете онези негови думи или изрази, които ви 
насърчават да избирате да вярвате, въпреки съмне-
нията, с които Сатана може да ви изкушава:

„Поради конфликтите и предизвика-
телствата, пред които се изправяме в 
днешния свят, бих искал да предложа 
само един избор—избор на мир и 
защита, избор, подходящ за всички. 
Този избор е вярата. Имайте предвид, 

че вярата не е безплатен подарък, който се дава без 
мисъл, желание или усилие. … Спасителят казва: 
„Елате при Мене” (Матея 11:28) и „Хлопайте и ще 
ви се даде” (Матея 7:7). Това са глаголи за действи-
е—елатe, хлопайте. Те са избори. Затова казвам 
—  изберете вярата! Изберете вярата вместо съмне-
нието, изберете вярата вместо страха, изберете 
вярата вместо неизвестното и невидимото и 
изберете вярата вместо песимизма! …

… Когато логика, довод или личен разсъдък влязат 
в противоречие със светите учения, или противоре-
чиви послания връхлитат вашите вярвания … избе-
рете да не отхвърлите чрез неверие семето (вярата) 
от сърцето си. Помнете, ние не получаваме никакво 
свидетелство, докато вярата ни не бъде изпитана 
(вж. Етер 12:6)” („Вяра—изборът е ваш” Лиахона, 
ноем. 2010 г., стр. 31–33).

 2. Какви лъжи и измами рекламира дяволът днес, 
опитвайки се да вкорави човешките сърца срещу исти-

ната? Запишете в дневника си за изучаване на Писанията как-
во можете да правите, за да поддържате вярата си в Исус 
Христос и Неговото възстановено Евангелие, дори когато дяво-
лът се опитва да ви накара да се съмнявате във вашата вяра.

Прочетете 3 Нефи 1:24–25 и открийте едно допъл-
нително предизвикателство, с което се сблъскват 
вярващите. Размишлявайте какво можете да научи-
те от отговора на тези хора, когато разбират, че са 
сгрешили.

3 Нефи 1:27–30
Нефитските отцепници и някои от младите ламанити 
се присъединяват към разбойниците на Гадиантон 
Няколко години след като са дадени знаменията 
за раждането на Исус Христос, някои отцепили се 
нефити започват да влияят върху способността на 
вярващите да следват прадано Евангелието. Как мо-
жете да следвате предано Евангелието, дори и сред 
атаки против Църквата днес? Прочетете 3 Нефи 
1:27–30 и открийте дали „подрастващото поколе-
ние” на ламанитите имат положително или отри-
цателно влияние върху вярата на останалите.

Обърнете внимание как много от младите лама-
нити „стават самостоятелни” (3 Нефи 1:29) и се 
отвръщат от Евангелието. Сестра Катлийн Х. Хюс, 
която служи в Общото президентство на Общест-
вото за взаимопомощ, дава следното значение на 
израза „ставаха самостоятелни”: „(Това) означава за 
мен, че първо се грижат за себе си и се отдават на 
желания, за които пророците са ги предупредили 
да избягват. Те се отдават на примамките и привле-
кателността на Сатана” („Grow Up unto the Lord”, 
Ensign, фев. 2010 г., стр. 18). 

Може да напишете следния принцип в Писани-
ята си до стих 3 Нефи 1:29–30 или в дневника си 
за изучаване на Писанията: Ако се отдаваме на 
изкушенията, нашият пример може да има 
отрицателно влияние върху вярата и правед-
ността на околните.

 3. За да си помогнете в по- нататъшното разбиране как 
този принцип е приложим за вас, отговорете на следни-

те въпроси във вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Кога сте били свидетели на принципа по- горе? Как може-
те да останете верни, дори когато хората около вас избират 
да не са?
 б. Както е важно да знаем, че примерът ни може да оказва 
отрицателен ефект върху другите, то също е важно да пом-
ним, че нашият пример може да е в помощ за усилването на 
някой друг. Кога сте виждали „подрастващото поколение” 
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или млади хора от Църквата днес да оказват положително 
влияние върху вярата на околните?

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, напра-
вете списък на някои от начините, по които можете да 

оказвате положително влияние върху вярата на хората в соб-
ственото си семейство, вашия район или клон, или пък върху 
връстниците си. Изберете си две идеи от списъка и напишете 
какво по- конкретно ще направите, за да ги постигнете.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 1 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 24: ДЕН 2

3 Нефи 2–5
Въведение
Скоро след като хората виждат знаменията за 
раждането на Исус Христос, те започват да забравят 
сведетелствата, които са получили, и вкоравяват сър-
цата си. Много от нефитите и ламанитите отхвърлят 
последвалите знамения и чудеса, и продължават 
да увеличават своето нечестие. В резултат на това, 
Гадиантоновите разбойници увеличават силата 
си и заплашват да унищожат нефитите. Главният 
съдия на нефитите, Лахонеус, събира заедно всички 
праведни нефити и ламанити и призовава хората да 
се покаят и подготвят за битка. Поради единността и 
вярата им в Господ, те триумфират над враговете си. 
След тяхното избавление, праведните нефити и ла-
манити признават силата на Бог в своето запазване.

3 Нефи 2
Праведните нефити и ламанити се обединяват, за да 
защитят себе си срещу Гадиантоновите разбойници 
Спомнете си някои от значимите духовни прежи-
вявания, които сте имали в живота си. (Помнете, че 
не е нужно духовните преживявания да са драма-
тични или необикновенн, за да са значими.) Защо 
според вас е важно да си спомняме тези духовни 
преживявания?

Прочетете 3 Нефи 2:1–3, опитвайки се да открие-
те какво се случва сред хората, когато започват 
да забравят знаменията, свързани с раждането 
на Спасителя. Какво можете да научите от този 

разказ относно опасността да забравяме духовните 
преживявания?

Един от принципите, които научаваме от случи-
лото с нефитите, е следния: ако забравяме пре-
дишни духовни преживявания, ние ставаме 
по- податливи на изкушенията и измамите на 
Сатана. Бихте могли да си запишете този принцип 
в Писанията до 3 Нефи 2:1–3. Като направите това, 
помислете си защо забравянето на духовни преживя-
вания може да ни направи по- податливи на Сатана. 

Размишлявайте какво можете да правите, за да раз-
познавате и си спомняте духовните преживявания. 
Избройте няколко идеи, които смятате, че ще са ви 
от най- голяма полза:   
 

Президент Хенри Б. Айринг, от Първото Прези-
дентство, споменава как записването на духовните 
преживявания в дневник му е помогнало. Като 
четете за неговия опит, подчертайте някои от 
благословиите, които произлизат от записването на 
духовни преживявания:

„Всеки ден пишех по няколко реда в 
продължение на години. Не пропусках 
нито ден, независимо колко бях уморен 
или колко рано щях да започвам 
следващия ден. Преди да започна да 
пиша, размишлявах над този въпрос: 

„Видях ли днес ръката Божия да се протяга и да ни 
докосва -  нас, нашите деца, нашето семейство?” И 
докато го правех, нещо започна да се случва. Когато 
се замислях за изминалия ден, виждах доказателства 
за нещата, които Бог беше направил за някого от 
нас, които не бях различил в заетите мигове на деня. 
И когато това се случваше, а то се случваше често, 
осъзнавах, че моят опит да си спомня беше позволил 
на Бог да ми покаже какво беше направил Той.

Нещо повече от благодарност започна да израства 
в сърцето ми. Израстна свидетелство. Станах дори 
по- сигурен, че нашият Небесен Отец чува и отго-
варя на молитвите. Почувствах повече благодар-
ност за смекчаването и пречистването, идващо чрез 
Единението на Спасителя Исус Христос. И станах 
по- уверен, че Светият Дух може да ни напомня 
всички неща—дори нещата, които не сме забеляза-
ли или на които не сме обърнали внимание, когато 
са се случили” („O помнете, помнете”, Лиахона, 
ноем. 2007 г. стр. 66).

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те как помненето на духовни преживявания, ви е по-

могнало да останете верни, въпреки опитите на Сатана да ви 
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изкушава и заблуждава. (Това може да включва спомнянето 
на духовни преживявания, записвайки ги в дневник.)

Както е записано в 3 Нефи 2:4–19, много от нефи-
тите продължават да тънат в нечестие и Гадианто-
новите разбойници увеличават своя брой и сила. Те 
стават по- агресивни, предизвиквайки обърналите се 
във вярата ламанити да съюзат сили с нефитите, за 
да се сражават срещу тях. Въпреки че имат известен 
успех в прогонването на Гадиантоновите разбойни-
ци извън земите си, нефитите и ламанитите са все 
още в сериозна опасност 15 години след даването на 
знаменията за раждането на Исус Христос.

3 Нефи 3:1–10
Водачът на Гадиантоновите разбойници настоява 
нефитите и ламанитите да се предадат
В 3 Нефи 3:1–10 виждаме пример за това как 
действа понякога дявола посредством други хора, за 
да се опита да отслаби вярата ни и да ни отклони. 
Гедеанхий, водачът на Гадиантоновите разбойници, 
написва писмо до Лахонеус, главния съдия и упра-
вител на обединилите се народи на нефитите и ла-
манитите, за да го убеди да се предаде в техни ръце. 
Прочетете 3 Нефи 3:2–10, опитвайки се да откриете 
думи и изрази, илюстриращи тактиките, които из-
ползва Гедеанхий, за да отслаби вярата на Лахонеус 
и да го отклони. Бихте могли да си отбележите тези 
думи и изрази щом ги откриете.

Тези стихове учат, че Сатана и последователите 
му често пъти използват ласкателство, лъж-
ливи обещания и заплахи, за да отклоняват 
хората. Важно е да осъзнаете, че тактиките на 
Сатана често пъти са ловки и той може да използва 
по- скоро наши приятели и хора, които харесваме, 
да ни изкушават, а не явни наши врагове. И все пак, 
има общи неща между мотивите и тактиките на 
Гедеанхий и начина, по който Сатана действа днес 
да отклонява хората.

 2. Изберете една от тактиките на Гедеанхий и обясне-
те в дневника си за изучаване на Писанията как дяво-

лът би могъл да използва подобна тактика с младежта днес. 
Също така запишете как можете да устоявате на тази тактика.

3 Нефи 3:11–4:33
Народът на Лахонеус се подготвят да се защитават и 
побеждават Гадиантоновите разбойници
Лахонеус е удивен от писмото на Гедеанхий и е 
решен да подготви народа си за предстоящата 
атака. Прочетете следните стихове от Писанията и 
открийте поне четири начина, по които Лахонеус 
подготвя народа си духовно и материално 

(физически) да устоят на атаката на Гадиантонови-
те разбойници. (Съвет: докато изучавате тези 
стихове, уверете се, че различавате Гедеанхий, 
водачът на Гадиантоновите разбойници, от Гедге-
доний, великият пророк и главен предводител на 
нефитите.)

• 3 Нефи 3:12
• 3 Нефи 3:13–14
• 3 Нефи 3:15
• 3 Нефи 3:17–19

 3. На празна страница в дневника си за изучаване на 
Писанията, начертайте линия по средата на страница-

та. Напишете израза Подготовките на Лахонеус в горната част 
от едната страна и израза Съвременни сравнения в горната 
част на противоположната страна. Под заглавието „Подготов-
ките на Лахонеус”, запишете или начертайте четирите начи-
на, които сте открили, по които Лахонеус и нефитите се 
подготвят да отблъснат атаката. Под заглавието „Съвремен-
ни сравнения” запишете или нарисувайте няколко примера 
на съвременни сравнения за това, което прави Лахонеус, за 
да подготви хората. Тези сравнения трябва да отразяват ду-
ховните и физически подготовки, които сме съветвани да 
правим в последните дни.

 4. За да приложите наученото, отговорете на два или 
повече от следните въпроси във вашия дневник за изу-

чаване на Писанията:
 а. Как можете да подсилите дома си срещу атаките на про-
тивника?
 б. Как събирането заедно в семейства, клонове или райони 
ни осигурява защита?
 в. Защо ежедневното изучаване на Писанията е съществен 
начин да ставаме по- силни?
 г. Кога молитвата ви е помогнала да се сдобиете с духовна 
сила срещу врага или опасност?
 д. Как покаянието е вид подготовка за бъдещето?
 е. Защо според вас изборът да следвате хората с пророчески 
дух и откровение е особено важен днес?
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За да видите какво се случва, когато Гадиантонови-
те разбойници нападат Лахонеус и народа му, про-
четете 3 Нефи 4:7–12. От тази история научаваме, 
че като се подготвяме духовно и физически, 
ние можем да преодоляваме предизвикател-
ствта чрез силата Господна. 

Лахонеус и народът му успяват да поразят Гадиан-
тоновите разбойници и да унищожат техните во-
дачи. Те побеждават благодарение на своя избор на 
водачи (вж. 3 Нефи 3:19; 4:17), послушанието си (вж. 
3 Нефи 3:21; 4:18,) както и това, че се осланят на 
Бог (вж. 3 Нефи 4:30–31). Прочетете 3 Нефи 4:30–33 
и открийте как хората реагират на победата си 
над Гадиантоновите разбойници. Какво според 
признанието на хората води до спасението им от 
Гадиантоновите разбойници? Един изложен в тези 
стихове принцип е: Разпознаването на добрина-
та и милостта Господни в нашето спасение от 
трудностите ни помага да оставаме смирени.

3 Нефи 5
Мирът бива възстановен сред хората; Мормон обяснява 
съкращението на летописите
Помислете си как някое лично духовно преживя-
ване се е отразило на вярата ви, на вашите жела-
ния и на начина, по който сте действали след това 
духовно преживяване. Прочетете 3 Нефи 5:3–4 и 
открийте какво правят нефитите в резултат на по-
мощта и благословиите, които получават от Господ. 
Обърнете внимание, че един от начините, по които 
реагират нефитите, е да проповядват Евангелието 
на ближните си.

В 3 Нефи 5:14–26, Мормон обяснява защо прави 
своя съкратен летопис. Прочетете 3 Нефи 5:12–13 
и открийте какво казва Мормон относно своята 
отговорност за записването на съкращението на 
летописите на Нефи.

От тези стихове научаваме, че като ученици на 
Исус Христос, ние имаме отговорността да 
учим другите относно пътя към вечен живот. 
Един от най- важните начини, по които можем да 
засвидетелстваме нашата благодарност към Господ 
за това, което Той прави за нас, е като помагаме на 
другите да дойдат при Него и да се сдобият с благо-
словиите, които Той е приготвил за тях.

 5. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та, няколко начина, по които бихте могли да учите 

другите за пътя към вечен живот, като ученици на Исус Хрис-
тос. Също така, помислете за различни ситуации, в които 
бихте могли да учите другите хора.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 2–5 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 24: ДЕН 3

3 Нефи 6–10
Въведение
След последвалото им чудно избавление от Гади-
антоновите разбойници, нефитите и ламанитите 
се наслаждават на мир три години. Възникват 
горделивост, разделение на класи и преследвания, 
които водят към голямо нечестие и в последствие 
до разпадане на управата на нефитите. Знаменията 
за смъртта на Исус Христос в Ерусалим включват 
големи унищожения, които опустошават мно-
го нефитски градове, убивайки нечестивите им 
жители. Тъмнина покрива земята в продължение 
на три дни. Насред тъмнината, гласът на Спасителя 



258

приканва хората да се върнат при Него. Когато 
тъмнината се разпръсква, риданието на хората се 
превръща в радост и възхвала на Исус Христос.

3 Нефи 6–7
Нефитите стават горделиви, Църквата се разединява, 
тайни заговори унищожават управлението, а хората 
биват разделени на племена
Спомнете си за момент, когато сте взели решение 
за това дали да следвате пророка или не. Както е 
записано в 3 Нефи 6–7, някои нефити понасят тра-
гичните последици на отхвърлянето на пророците, 
докато други изпитват благословиите, произтича-
щи от покаяние и вслушване в избраните служите-
ли на Господ.

Както можете да прочетете в 3 Нефи 5, нефитите се 
покайват и усърдно служат на Бог и са божествено 
избавени от Гадиантоновите разбойници. След това 
те преуспяват за кратък период от време. Въпреки 
това, гордостта бързо нахлува в сърцата на мнозина, 
което поражда разделения в Църквата. Изпратени 
са пророци да проповядват срещу нечестието на 
хората, но съдиите ги хващат и ги убиват тайно (вж. 
3 Нефи 6:4–23). За по- малко от шест години, хората 
„се преда(ват) на властта на Сатана” (3 Нефи 7:5) и 
стават толкова нечестиви, че се борят срещу всяка 
праведност. Тайни заговори унищожават управле-
нието на земята и карат хората да се разделят на 
племена.

Въпреки нечестието на хората, Нефи продължава 
да свидетелства срещу техните грехове и ги призо-
вава към покаяние (вж. 3 Нефи 7:15–20). Прочетете 
3 Нефи 7:21–22 и отбележете няколко примера за 
това, как хората биват благословени, следвайки 
Нефи. От тези стихове научаваме, че ако се покай-
ваме и следваме Господните служители, ние 
ще се радваме на влиянието на Светия Дух в 
живота си.

 1. Напишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за момент, когато сте избрали да следвате съвета 

на пророка и другите свещенически ръководители. Как сте 
били благословени, правейки това?

3 Нефи 8:1–18
Големи разрушения изпълняват знамението за смъртта 
на Исус Христос
Представете си деня, когато настъпи Второто 
пришествие на Исус Христос. Как бихте се чувст-
вали, когато настъпи този момент? По подобен 
начин, нефитите са чакали дълго време идването 
на Исус Христос. Самуил Ламанитът пророкува за 

знаменията, които ще се явят по време на смъртта 
на Исус Христос (вж. Еламан 14:20–27). Прочетете 
3 Нефи 8:3–4 и обърнете внимание на разликите 
в това какво изпитват някои от нефитите относно 
знаменията.

Прочетете 3 Нефи 8:5–7 и открийте какво се случва 
в 34- та година откакто е дадено знамението за 
раждането на Спасителя. Прегледайте бегло 3 Нефи 
8:8–18, и се опитайте да откриете какво се случва 
с жителите на градовете, които са засегнати от 
бурята и последвалите земетресения. Прочетете 
3 Нефи 10:11–12 и отбележете кой успява да оце-
лее от това унищожение. Въпреки че оцелелите са 
„по- праведната част” от нефитите, те все още имат 
нуждата да се покаят и да дойдат при Исус Христос.

 2. Използвайте една страница от дневника си за изу-
чаване на Писанията, за да направите статия от вест-

ник, съобщаваща за събитията в 3 Нефи 8:5–18. Включете 
заглавие, скицирайте една рисунка и след това напишете 
доклад за унищожението. 

3 Нефи 8:19–25
Тъмнина покрива земята в продължение на три дни
Спомнете си за момент, когато сте се намирали в 
напълно тъмно място, като например в пещера или 
стая без прозорци, когато някой е изгасил лампи-
те (или си представете как би изглеждало). Как се 
почувствахте в тъмното, без да можете да виждате? 
Прочетете 3 Нефи 8:19–23 и открийте какво се 
случва след като бурите и унищоженията престават. 
(Бихте могли да си отбележите думите и изразите, 
показващи колко жестока е била тъмнината.)

Прочетете 3 Нефи 8:24–25 и се опитайте да открие-
те това, което, според нефитите, е могло да предот-
врати смъртта и унищожението на толкова много 
хора от техния народ.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как последиците на греха приличат на състоянието в тъм-
нината?
 б. Как покаянието е подобно на това да се осветли една 
тъмна стая?

3 Нефи 9:1–14
В тъмнината, гласът на Исус Христос приканва всички 
оцелели след унищожението да се покаят и да дойдат 
при Него
По време на трите дни на тъмнина, гласът на 
Спасителя говори на онези, които са били поща-
дени. Прочетете 3 Нефи 9:1–2, 7 и открийте каква 
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е причината според Спасителя за настъпването на 
това унищожение сред хората. След това прочетете 
3 Нефи 9:13–14 и открийте какво казва Спасителя, 
за да утеши хората в страданието им. Бихте могли 
да си отбележите части от тези стихове, които са 
значими за вас.

Старейшина Ч. Скот Гроу, от Седемдесетте, сви-
детелства, че Спасителят приканва всички ни да 
дойдем при Него и да бъдем изцелени: 

„Исус Христос е Великият Изцелител 
на нашите души. С изключение на 
греховете на погибелта, няма грях или 
прегрешение, болка или тъга, които не 
са обхванати от изцелителната сила на 
Неговото Единение.

Когато извършваме грях, Сатана ни казва, че сме 
изгубени. За разлика от него, нашият Изкупител 
предлага изкупление за всички, без значение каква 
грешка сме направили—тъкмо на вас и на мен” („Чу-
дото на Единението”, Лиахона, май 2011 г., стр. 109).

Поканата на Спасителя в 3 Нефи 9:13 да се върнем 
при Него и да приемем Неговата изцеляваща сила, 
се отнася за всеки един от нас. За да може Спаси-
телят да ни изцели, ние трябва да приемем Него-
вата покана и да дойдем при Него, да се покаем от 
греховете си и да се обърнем във вярата.

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те един аспект от живота си, където бихте могли да 

извлечете полза от изцелителната сила на Спасителя. Какво 
трябва да направите, за да Го поканите да ви изцели?

3 Нефи 9:15–22
Гласът на Спасителя заявява, че чрез Неговата жертва 
законът на Моисей е изпълнен
Като част от закона на Моисей, според който живе-
ят нефитите до този момент, Господ е заповядал на 
хората Си да Му принасят жертви на животни като 
вид и по подобие на най- последната жертва, която 
Той в последствие ще принесе чрез Своето Едине-
ние. Използвайте думите на Спасителя в 3 Нефи 
9:17, за да довършите следното изречение: „Чрез 
Мене идва изкуплението и в Мене   
 .”

Спасителят заявява, че всички церемонии, закони, 
ритуали и символи на закона на Моисей, които са 
били дадени, за да насочват хората към Него, са 
изпълнени с извършването на Неговата единителна 
жертва. Прочетете 3 Нефи 9:19 и открийте какво 
според Спасителя нефитите не следва да принасят 
повече. След това изучете 3 Нефи 9:20 и отбележете 
каква жертва следва да принасят в замяна.

Какво според вас означава да принасяш като жерт-
ва „съкрушено сърце и разкаян дух”? Разкаяният 
дух е този, който е смирен, поддава се на обучение 
и се покайва. За да задълбочите разбирането си 
какво означава да имаш съкрушено сърце и разка-
ян дух, прочете следното изказване на старейшина 
Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте 
апостоли и отбележете думите, които използва той, 
за да даде определение за „съкрушено сърце” и 
„разкаян дух”:

„В древни времена, когато хората 
желаели да възхваляват Господ и да 
търсят благословиите Му, те често 
поднасяли дар. … Като търсите благо-
словиите на обръщането във вярата, 
можете да предложите на Господ дара 

на съкрушеното си или разкайващо се сърце и дара 
на вашия разкаян, или послушен дух. В действител-
ност, вие сте самият дар—това, което сте, и това, в 
което се превръщате.

Има ли нещо във вас или в живота ви, което да е 
нечисто или недостойно? Когато се освободите от 
него, това е дар за Спасителя. Липсва ли в живота 
ви добър навик или качество? Когато се сдобиете 
с него и го направите част от характера си, вие 
принасяте дар на Господ” („Когато се обърнеш”, 
Лиахона, май 2004 г., стр. 11).

Прочетете 3 Нефи 9:21–22 и открийте какви трябва 
да бъдем според Спасителя, за да дойдем при Него. 

 5. Помислете си за някои малки деца, които позна-
вате. В дневника си за изучаване на Писанията опише-

те качествата, които притежават малките деца и от които се 
нуждаем ние, за да дойдем при Спасителя.

Довършете следния принцип с подходящите думи 
или изрази, които откривате в 3 Нефи 9:13–14, 
20–22: Ако дойдем при Исус Христос със съкру-
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шено сърце и разкаян дух, Той ще   
 . 
(Има много верни отговори.)

 6. За да си помогнете в приложението на тази исти-
на, отговорете на следните въпроси:

 а. Какви отношения биха могли да ни попречат да предло-
жим съкрушеното си сърце и разкаяния си дух на Господ?
 б. По какви начини сте виждали Господ да ви благославя, ко-
гато сте идвали при Него със съкрушено сърце и разкаян дух?
 в. Как по- добре можете да предлагате на Господ съкрушено 
сърце и разкаян дух?

3 Нефи 10
Господ обещава да събере Своя народ както кокошката 
събира пилците си

След като чуват гласа на Спасителя, хората са 
толкова удивени, че в земята настъпва тишина в 
продлъжение на много часове. След това гласът 
отново говори на хората (вж. 3 Нефи 10:1–3). 
Прочетете 3 Нефи 10:4–6 и открийте какво казва 
Спасителят, че се е опитал да направи, за да защити 
и подхрани хората. Отбележете обещанието, което 
Спасителят отправя в стих 6 към онези, които се 
покайват и идват при Него с пълно намерение в 
сърцето. 

Спасителят използва метафората на кокошка, 
събираща пилците под крилата си, за да ги защити 
от опасност. Помислете си за начините, по които 
Спасителят е подобен на кокошка, стремяща се 
да защити пилците си от опасност. В допълнение, 
според 3 Нефи 10:4–6, защо не се събира целият дом 
Израилев?

Прочетете 3 Нефи 10:8–10 и открийте какво се 
случва, след като хората чуват гласа на Спасителя.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 6–10 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 24: ДЕН 4

3 Нефи 11:1–17
Въведение
Известно време след голямото унищожение и три 
дни на тъмнина, около 2 500 мъже, жени и деца 
се събират около храма в земята Изобилие (вж. 
3 Нефи 17:25). Те чуват глас, който отначало не раз-
бират. Като се опитват да слушат, те разбират, че 
това е гласът на Небесния Отец, представящ Своя 
Син, Исус Христос. Спасителят на света се явява. 
Исус Христос кани хората един по един лично да 
засвидетелстват, че Той е бил убит за греховете на 
света, като поставят ръце на ребрата Му и докоснат 
раните от гвоздеите на ръцете и нозете Му. 

3 Нефи 11:1–7
Хората чуват гласа на Отца, съобщаващ за появата на 
Неговия Син
Излезте навън с молив и този наръчник и се за-
слушайте за 60 секунди. В предоставеното място, 
запишете звуците, които успеете да доловите:   
  
 

Сега, поставете звезда до всеки звук, който според 
вас би бил труден за улавяне или който не бихте 
забелязали, ако не слушахте добре. След това, се 
върнете вътре.

Скоро след голямото разрушение и тъмнината, 
показващи смъртта на Исус Христос, хората се съ-
бират при храма в земята Изобилие. Докато обсъж-
дат случилото се, настъпва чудно явление, което те 
не могат да разберат отначало. Прочетете 3 Нефи 
11:1–3 и открийте какво се затрудняват хората да 
разберат. Бихте могли да отбележите как е описан 
Божият глас и ефекта, който има той върху хората, 
които го чуват.

Помислете за момент как качествата на гласа, кой-
то чуват хората, са подобни на подтиците, които 
получаваме от Светия Дух. Каква истина можем да 



261

научим от 3 Нефи 11:1–3 относно това как Господ и 
Светият Дух често ни говорят? Едно учение, което 
можем да видим илюстрирано в тези стихове, е: 
Светият Дух често ни говори чрез един тих, 
тънък глас, който чувстваме в сърцата си.

Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на 
дванадесетте апостоли, обяснява как гласът на Гос-
под, чрез Светия Дух, действа в нашия ум и сърце:

„Вероятно най- важното нещо, което 
научих, четейки Книгата на Мормон, е 
че гласът на Духа идва по- скоро като 
чувство, а не като звук. Вие ще се 
научите, както се научих и аз, да се 
„вслушвате” в този глас, който по- 

скоро се чувства, отколкото чува …

Дарът на Светия Дух … ще ви напътства, защита-
ва и дори ще коригира постъпките ви. Това е един 
духовен глас, който идва в ума като мисъл или 
чувство, положено в сърцето ви” („Съвет към мла-
дежите”, Лиахона, ноем. 2011 г., стр. 17–18).

 1. Спомнете си за време, когато сте почувствали гла-
са на Господ или впечатленията на Духа да идват в 

ума или сърцето ви. В дневника си за изучаване на Писания-
та, запишете преживяването си и това, което сте почувствали.

Нефитите чуват гласа два пъти и не го разбират. 
Прочетете 3 Нефи 11:4–7 и открийте по какъв 
различен начин нефитите постъпват третия път, 
за да разберат гласа. Какво според вас означава, 
че хората отвориха „ушите си, за да чуят” гласа? 
(3 Нефи 11:5).

Президент Бойд К. Пакър дава следния съвет за това 
какво трябва да правим, за да слушаме и разбираме 
гласа на Господ чрез Светия Дух. Подчертайте думи-
те и изразите, които ви помагат да разберете какво 
да правите или какво да избягвате, за да можете по- 
добре да чувате Господния глас чрез Светия Дух.

„Духът не привлича нашето внимание крещейки. 
Никога не ни разтриса със здрава ръка. Светият 
Дух шепти. Той ни докосва толкова нежно, че ако 
сме прекалено заети с друго, може и да не го по-
чувстваме въобще.

От време на време Духът ще настоява достатъчно 
твърдо или често, за да му обърнем внимание; но от 
мой личен опит, в по-голямата част от времето, ако 
не обръщаме внимание на нежното чувство, ако не 
се вслушваме в чувствата, Духът ще се оттегли и ще 
чака докато дойдем ние, търсещи и слушайки, по 
наша инициатива” („How Does the Spirit Speak to 
Us?” New Era, фев. 2010 г., стр. 3).

Може да напишете следния принцип в Писанията си 
до 3 Нефи 11:5–6 или в дневника си за изучаване на 
Писанията: Като се учим как да се вслушваме в 
гласа на Господ чрез Светия Дух, ние ще можем 
да разбираме съобщението, което ни дава Той.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво ви помага да подготвяте ума и сърцето си, за да 
чувате и разбирате Господния глас?
 б. Кога сте получавали съобщение от Господ, което е можело 
да изпуснете, ако не бяхте положили усилия, за да го чуете?
 в. Кога сте получили подтик от Светия Дух повече от един 
път, преди да сте могли да го разберете и последвате?

3 Нефи 11:8–17
Исус Христос се явява и кани хората да дойдат един по 
един и да докоснат раните Му

Опитайте се да си представяте събитията от 3 Нефи 
11:8–10, докато ги четете.

 3. Докато си мислите какво би било да засвидетел-
ствате появата на възкресения Исус Христос пред хо-

рата от Книгата на Моромон, запишете в дневника си за 
изучаване на Писанията какви чувства и мисли бихте изпита-
ли, ако бяхте там.
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Старейшина Джефри Р. Холанд, от Кворума на 
дванадесетте апостоли, говори относно важността 

на явяването на Спаси-
теля сред нефитите:

„Това явяване и из-
явление състявляват 
основната точка, 
върховния момент 
в цялата история на 
Книгата на Мормон. 
Това е проявата и по-
становлението, които 
информират и вдъхно-
вяват всеки един от не-
фитските пророци през 
изминалите шестотин 
години, да не говорим 
за техните предци из-
раилтяните и яредите в 
продължение на хиляди 
години преди това.

Всеки говори за Него, 
пее за Него, сънува за Него и се моли за Неговата 
поява—и Той в действителност прави това. Ка-
къв велик ден! Богът, който превръща всяка нощ 
в утринна светлина, е дошъл” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
1997 г., стр. 250–251).

Когато изучавате Писани-
ята, често е полезно да се 
опитвате да си представяте 
случващото се или да си 
представяте как може да се 
чувства човек, който е там 
и преживява определени 
събития. Това умение за 
изучаване може да напра-
ви събитията и хората от 
Писанията да оживяват 
в представите ви и да ви 
предоставят възможности 
да чувствате влиянието на 
Светия Дух.

Представете си 
какво се случва

Не забравяйте, че останалите нефити и ламанити 
не отдавна са изпитали унищожение и три дни 
на пълна тъмнина. Прочетете 3 Нефи 11:10–12 и 
открийте какво желае Исус Христос хората да знаят 
за Него и това, което Той е извършил по време 
на земното Си служение. Кое от изказванията на 
Спасителя според вас би било най- утешително за 
вас да чуете, ако бяхте там? Размишлявайте защо 
това изказване би било от толкова голямо значение 
за вас. Бихте могли да отбележите в Писанията си 
израза, който е най- значим за вас.

Прочетете 3 Нефи 11:13–15 и отбележете какво 
приканва Исус Христос хората да правят, за да 
се сдобият с личното знание, което Той желае те 
да имат относно Него. Обмислете отговорите си 
на следните въпроси: Според 3 Нефи 11:14, какво 
желае Спасителят хората да научат от това прежи-
вяване? Имайки предвид, че по това време при-
състват около 2 500 души (вж. 3 Нефи 17:25), колко 
време би могло да отнеме това? На какво ви учи 
това относно Спасителя?

 4. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. Защо според вас Господ желае хората да Го видят и до-
коснат „един след друг”? (3 Нефи 11:15).
 б. Как би ви се отразило да докоснете белезите, които Спа-
сителят получава, докато изкупва греховете ви?
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Напишете следната истина във вашите Писания бли-
зо до 3 Нефи 11:11–15 или в дневника си за изучаване 
на Писанията: Исус Христос ме кани да получа 
лично свидетелство, че Той е моят Спасител.

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Колко силно според вас е личното ви свидетелство за 
Спасителя? Как е нарастнало то и как е станало по- силно в 
близкото минало?
 б. Какви преживявания са допринесли да се сдобиете с лич-
но свидетелство за Спасителя или какво можете да направи-
те, за да се сдобиете с по- силно свидетелство?
 в. Как можете да знаете, че Спасителят Го е грижа лично за 
вас?

Прочетете 3 Нефи 11:16–17 и открийте какво пра-
вят хората след като имат това лично преживяване 
със Спасителя. Може да ви е от полза да знаете, че 
„Осанна!” е възклицание на възхвала към Господ.

Обърнете по- голямо внимание на 3 Нефи 11:15 
и открийте какво правят хората, след като лично 
докосват белезите. След като вие не сте били там 
лично, за да докоснете белезите на Спасителя, 
подобно на хората, за които се говори в 3 Нефи, как 
можете да знаете, че Исус е Христос? (Вж. Иоана 
20:30–31; Мороний 10:3–7; У. и З. 46:13–14 за някои 
възможни отговори.)

За да оприличите 3 Нефи 11:15 за себе си, довърше-
те следното твърдение: Когато получавам лично 
свидетелство за Исус Христос, аз имам отговор-
ността да   
 .

Помислете за начини, по които един човек със 
свидетелство за Исус Христос може да „засвидетел-
ства” за Него.

Президент Бойд К. Пакър учи следното относно 
свидетелствата: „Не можете да налагате духовни-
те неща. Едно свидетелство не ви се натрапва; то 
израства във вас. Свидетелството е такова каквото 
е, и то трябва да бъде уважавано, независимо дали 
е малко или голямо. Ние израстваме в свидетел-
ството си, подобно на нашия физически растеж, 
без дори и да осъзнаваме, че това се случва, защото 
това става именно чрез израстването” („How Does 
the Spirit Speak to Us?” стр. 3).

 6. Завършете този урок като запишете свидетелството 
си за Исус Христос в дневника си за изучаване на Пи-

санията. Бихте могли да включите това, което сте направили, 
за да се сдобиете със свидетелство, или това, което планирате 
да правите, за да го усилвате. Ако бъдете подтикнати от Духа, 
прочетете го на някой друг или поканете някой да го прочете.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 11:1–17 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 25: ДЕН 1

3 Нефи 11:18–
12:48
Въведение
След като хората, които се намират в храма в земята 
Изобилие, лично докосват белезите от раните в 
ребрата на Исус Христос, Неговите ръце и нозе, 
Спасителят дава силата на Нефи и още единадесет 
да кръщават. Спасителят предупреждава хората 
да избягват раздорите и обещава, че онези, които 
живеят според Евангелието, ще наследят Божието 
царство. Той също така ги учи как да получават бла-
гословиите на Неговото Евангелие и ги наставлява 
да въздействат и на другите към добро. Спасителят 
заявява, че Той е изпълнил закона на Моисей и дава 
на хората един по- висш закон с цел да ги подготви 
да бъдат като Него и нашия Отец в Небесата.

3 Нефи 11:18–30
Исус Христос дава на Нефи и още единадесет силата да 
кръщават и осъжда раздорите
Спомняте ли си вашите мисли и чувства, докато 
се подготвяхте за кръщението си? Наблюдавали 
ли сте приятел или близък да се подготвя да бъде 
кръстен? Много хора си задават въпроси като: 
„Кой може да ме кръсти?” и „Как се извършва 
обредът на кръщение?” Помислете си как бихте 
отговорили на тези въпроси.

Докато изучавахте 3 Нефи 11:1–17, вие научихте 
относно явяването на Исус Христос сред „народа на 
Нефи, събра(н) около храма, който беше в земята 
Изобилие” (3 Нефи 11:1). Тези хора усещат беле-
зите от Неговите рани и стават лични свидетели 
за Неговото Възкресение и божественост. Веднага 
след това преживяване, Спасителят ги учи относно 
кръщението, включително кой може да ги кръщава 
и как следва да бъдат извършвани кръщенията.
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Прочетете 3 Нефи 11:18–22, 24–25 и напишете 
отговора на въпроса „Кой може да ме кръсти?”   
 

Както е записано в 3 Нефи 11, от това, което казва 
и прави Спасителят, научаваме: Кръщението 
трябва да бъде извършвано от човек, притежа-
ващ съответната власт. Съвременно откровение 
пояснява, че кръщението може да бъде извършва-
но само от мъж, който притежава свещенически 
сан в Аароновото свещеничество (вж. У. и З. 20:46) 
или в свещеничеството на Мелхиседек (вж. У. и З. 
20:38–39; 107:10–11). Освен това, този мъж трябва 
да действа под ръководството на свещенически 
ръководител, притежаващ свещеническите ключо-
ве, необходими за упълномощаване на обряда (като 
епископ, президент на клон, президент на мисия 
или висш ръководител).

Прочетете 3 Нефи 11:23–27 и напишете отговора 
на въпроса „Как се извършва обредът на кръще-
ние?”   
 

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, напишете 
защо според вас кръщението трябва да бъде извър-

швано по начин, определен от Господ. Какво се случва, ако 
думите на кръщелния обред не са изговорени правилно или 
ако човекът, който се кръщава, не е изцяло потопен във водата?

 2. Отговорете на един или повече от следните групи 
въпроси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво си спомняте за времето, когато се кръстихте, и за 
службата за кръщението си? Кой ви кръсти? На колко години 
бяхте? Какви чувства изпитахте, когато се кръстихте? Какво 
означава за вас да бъдете кръстени от човек, който притежа-
ва нужната власт и по начин, определен от Господ? 
 б. Присъствали ли сте на кръщението на някой наскоро? 
Какви чувства изпитахте?
 в. Ако притежавахте сан в Аараоновото свещеничество, как 
бихте се чувствали, знаейки, че имате властта да кръщавате? 
Ако сте имали възможността да кръстите някой, какво изпи-
тахте и научихте по време на това преживяване?

Както е записано в 3 Нефи 11:28–30, Господ съветва 
хората да не спорят или да се препират помежду си 
относно кръщението или други точки от учението. 
Той учи, че раздорите са от дявола и че те трбява да 
престанат.

3 Нефи 11:31–41
Исус Христос заявява Своето учение
Помислете си за нещо, което сте направили днес 
(действие), което е имало положително послед-
ствие. Запишете действието или последствието в 
съответните страни на следната диаграма. След 
което, си помислете за нещо, което направихте 
днес което доведе до отрицателно последствие. 

Връзката между едно действие и неговото по-
следствие понякога се нарича закона за жътвата. 
Съвременно откровение го описва по този начин: 
„Каквото посеете, това и ще пожънете; ето защо, 
ако посеете добро, ще пожънете също добро за 
ваша награда” (У. и З. 6:33).

Прочетете 3 Нефи 11:31 и открийте какво казва 
Исус Христос, че ще възвести на хората.

 3. Както е записано в 3 Нефи 11:32–39, Исус Христос 
известява учението Си, „което Отец (Му) е дал” (3 Не-

фи 11:32). Копирайте следната таблица в дневника си за изу-
чаване на Писанията. Прочетете всяка препратка към 
Писанията и определете действията и последствията, които 
Исус Христос учи, че са свързани с Неговото учение. Запишете 
това, което откриете в таблицата, в дневника си за изучаване 
на Писанията.

Действие Последствие
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Действия Последствия

3 Нефи 11:32–34

3 Нефи 11:35–36

3 Нефи 11:37–38

3 Нефи 11:39–40

Според вашата таблица, кои са основните дейст-
вия, за които Исус Христос учи, че трябва да бъдат 
предприети от всички чеда на Небесния Отец, за да 
могат да влязат в небесното царство?

Може да сте обърнали внимание, че в 3 Нефи 11:32 
е посочено, че Светият Дух свидетелства за 
Небесния Отец и Исус Христос. Размишлявайте 
кога наскоро Светият Дух ви е свидетелствал за 
действителното съществуване и любовта на Небес-
ния Отец и Исус Христос.

3 Нефи 12:1–16
Исус Христос учи множеството относно благословиите, 
с които се сдобиваме, когато живеем според Неговото 
Евангелие
Довършете следния тест с верни и грешни 
отговори, като ги заграждате по- долу:

В Г Небесният Отец желае от нас да сме съвър-
шени.

В Г Трябва да сме съвършени в този живот, за да 
можем да влезем в селестиалното царство.

В Г Можем да станем съвършени.
За да си сверите отговорите, първо прочетете 3 Не-
фи 12:48. (Това е стих за овладяване от Писанията. 
Бихте могли да си го отбележите по отличаващ се 
начин, така че да можете да го намирате в бъдеще.)

Как е възможно да станем съвършени? 
Старейшина Ръсел М. Нелсън, от 
Кворума на дванадесетте апостоли, 
казва следното относно заповедта да 
бъдем съвършени: „Не трябва да се 
тревожим, ако най- искрените ни 

усилия към съвършенство изглеждат непосилни и 
безкрайни. Съвършенството се постига в развитие. 
То може да се получи изцяло само след Възкресени-
ето и единствено чрез Господ. То очаква всички 
онези, които Го обичат и спазват заповедите Му” 
(„Perfection Pending,” Ensign, ноем. 1995 г., стр. 88).

Размишлявайте върху следния въпрос: Какво 
означава според вас, че съвършенството може да се 
получи „единствено чрез Господ”?

Върнете се към теста с верни и грешни отгово-
ри, който направихте, и ако се налага променете 
някои от отговорите си, въз основа на наученото 
от вас от 3 Нефи 12:48 и от изказването на старей-
шина Нелсън. 

Ученията на Исус Христос в 3 Нефи 12–14 понякога 
са известни като „проповедта при храма”, защото 
приличат и често увеличават разбирането ни на 
добре известната Проповед на планината (вж. Матея 
5–7). Президент Харолд Б. Лий учи: „В Проповедта 
на планината, Учителят ни дава нещо като откро-
вение, което е съвършено, или за което може да се 
каже, че е „автобиография, като всяка нейна сричка 
е изписана на дело”, и правейки това, Той ни е дал 
план за собствения ни живот” (Decisions for Successful 
Living 1973 г., стр. 56). Докато изучавате 3 Нефи 
12–14, открийте начините, по които Спасителят 
желае от вас да се стремите към съвършенство.

Подобно на Проповедта на планината, Спасителят 
започва проповедта си към нефитите с поредица от 
блаженства—заявявайки благословеното и радостно 
състояние на верните (вж. 3 Нефи 12:1–12). Докато 
ги четете, открийте кои качества Спасителят ни 
увещава да развиваме и какви благословии ни обе-
щава Той в резултат на нашето послушание. Докато 
четете, бихте могли да си отбележите тези качества 
и обещани благословии. Може да ви е от полза да 
знаете, че нищи по дух (3 Нефи 12:3) означава да 
бъдем смирени и зависими от Господ, да скърбим 
(3 Нефи 12:4) означава да изпитваме горест поради 
греховете си, която води до покаяние, а да бъдем 
кротки (3 Нефи 12:5) може да означава да бъдем 
смирени и благи, покорни на Божията воля, или да 
издържаме на пораженията без да негодуваме. 

 4. Определете едно качество, за което прочетохте 
току- що, което се стремите или ще се стремите да 

придобиете. Запишете в дневника си за изучаване на Писа-
нията какви благословии получавате или се надявате да по-
лучите, развивайки това качество.

От всички истини в 3 Нефи 12:1–12 научаваме, че 
ако жевеем според ученията на Исус Христос, 
ние ще бъдем благославяни и подготвени да 
влезем в небесното царство. Правейки това, ние 
също така ще бъдем пример или светлина за света 
(вж. 3 Нефи 12:14–16).
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3 Нефи 12:17–48
Исус Христос учи множеството на по- висшия закон, 
който ще им помогне да станат подобни на Него и 
Небесния Отец
Исус Христос учи нефитите как да дойдат при Него, 
като се покайват и следват Неговите заповеди (вж. 
3 Нефи 12:19–20). В останалата част на 3 Нефи 12, 
Той споменава части от закона на Моисей, след което 
учи на един по- висш закон. Той представя части от 
закона на Моисей с изразите като „било (е) казано от 
древните” и „също е написано”. След това, Той пред-
ставя новия и по- висш закон, според който желае ние 
да живеем днес, с израза „А пък Аз ви казвам …”

 5. Прочетете следните препратки от Писанията и за-
пишете в дневника си за изучаване на Писанията как-

ви действия, според Спасителя, водят до съвършенство:
 а. 3 Нефи 12:21–22. Може да ви е от помощ да разберете, 
че думата рака е пренебрежителен израз, изразяващ презре-
ние, явна неприязън или омраза. 
 б. 3 Нефи 12:23–24. Използвайте бележката под линия 24a, 
за да откриете какво означава да се помириш с някой.
 в. 3 Нефи 12:25. Може да ви е полезно да разберете, че да се 
„помир(иш) с противника си бързо”, означава да те разреша-
ваш споровете с другите бързо и да не им позволяваш да те 
тровят и да се превръщат в по- големи проблеми. Старейшина 
Дейвид Е. Соренсън, докато служи като член на Седемдесетте, 
учи: „На никое друго място този принцип не е толкова прило-
жим, колкото в нашите семейства” („Прошката ще превърне 
горчивината в любов”, Лиахона, май 2003 г., стр. 10).
 г. 3 Нефи 12:27–30. Може да ви е от полза да разберете, че 
пожелава се отнася за неуместно, зло и егоистично плътско 
желание. 
 д. 3 Нефи 12:38–42.
 е. 3 Нефи 12:43–45.

Един от принципите, които научаваме от тези 
стихове в 3 Нефи 12, е: Като дойдем при Христа 
и спазваме Неговите заповеди, ние ставаме 
по- подобни на Него и нашия Отец в небесата, 
Които са съвършени.

Въпреки, че няма да достигнем съвър-
шенство в този живот, президент 
Джеймс Е. Фауст, от Първото Прези-
дентство, обяснява, че трябва да се 
стремим сега да вървим напред към 
съвършенство, за да можем да го достиг-

нем в идния живот: „Съвършенството е една вечна 
цел. Въпреки че не можем да бъдем съвършени в 
смъртността, да се стремим към това е заповед, която, 
в крайна сметка, чрез Единението, можем да спазва-
ме” („This Is Our Day”, Ensign, май 1999 г., стр. 19).

Овладяване на стихове от 
Писанията—3 Нефи 12:48

 6. Вижте дали можете да научите наизуст 3 Нефи 
12:48 без грешка. Напишете този стих в дневника си за 

изучаване на Писанията, когато решите, че сте го запаметили.

Помнете, че Господ не очаква от нас да бъдем съ-
вършени във всички неща по време на нашия земен 
живот, но като се стремим усърдно да Го следваме и 
да участваме в благословиите на Единението, ние в 
крайна сметка избираме да станем съвършени.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 11:18–12:48 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 25: ДЕН 2

3 Нефи 13
Въведение
Както е записано в 3 Нефи 13, Спасителят продъл-
жава Своята проповед при храма в земята Изобилие. 
Той предупреждава хората срещу лицемерието и ги 
учи, че техните праведни дела са угодни на Небес-
ния Отец. Също така, Той наставлява множеството 
да трупат богатства в небесата и след това насърчава 
Своите дванадесет ученика да търсят първо Божието 
царство, преди решаването на светските си грижи.

3 Нефи 13:1–18
Спасителят предупреждава нефитите срещу 
лицемерието и ги учи да вършат праведни дела, които 
са угодни на Небесния Отец
Попълнете следния тест за самооценка на ум, изби-
райки израза, който най- добре описва подбудите 
ви за правене на милостиня (да давате на другите), 
да се молите и постите:

Аз правя милостиня, защото:
 а. Така се очаква от мен.
 б. Обичам Господ и ми харесва да помагам на 

хората около мен.
 в. Искам другите да имат добро мнение за мен.

Моля се, защото:
 а. Не искам да казвам „не” пред другите хора, 

когато съм помолен да кажа молитва.
 б. Това е просто част от ежедневните ми задачи.
 в. Искам да общувам с моя Небесен Отец.

Постя, защото:
 а. Постът ми помага да се доближавам до Господ.
 б. Другите хора ще решат, че съм лош, ако не го 

правя.
 в. Моите родители не ми разрешават да се храня, 

когато следва да постя.

В 3 Нефи 13, Исус Христос учи събралите се нефити 
колко важни са човешките мотиви за правенето 
на милостини, за молитвата и поста. Отговорите, 
изброени в този тест за самооценка, изразяват раз-
личните мотиви, които можем да имаме, вършейки 
тези или други дела на праведно посвещение.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: От значение 

ли е защо вършим праведни дела? Защо или защо не?

 2. Препишете следната таблица в дневника си за из-
учаване на Писанията и я довършете, като прочетете 

препратката към Писанията и отговорите на двата въпроса. 
Докато четете, може да ви е от полза да знаете, че лицемер е 
човек, който се преструва на праведен или който твърди едно 
нещо, а върши точно обратното.

Дело Срещу какъв 
мотив ни 
предупреждава 
Господ, докато 
вършим тази 
дейност?

Как казва 
Господ, че 
трябва да 
извършим 
дейността?

Правете 
милостини 
(3 Нефи 13:1–4)

Молете се 
(3 Нефи 13:5–6)

Постете (3 Нефи 
13:16–18)
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Обърнете внимание на следните въпроси:

• Как нашите мотиви за вършенето на праведни дела 
оказват влияние на начина, по който ги вършим?

• Кои са някои от праведните мотиви, които биха 
могли да вдъхновят човек да прави милостини, да 
се моли или пости тайно?

Един праведен мотив за вършеното на тези неща 
е да угодим на Небесния Отец. Прочетете 3 Нефи 
13:4, 6, 18 и открийте какво обещава Господ на оне-
зи, които действат праведно и в тайно.

Важен принцип, на който Спасителят учи в тези 
стихове, е: Ако действаме праведно, защото оби-
чаме Небесния Отец, Той ще ни въздава наяве.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за момент, когато сте се чувствали благословени, 

опитвайки се да направите нещо угодно на Небесния Отец, а 
не за да бъдете забелязани от другите.

Накратко обобщете теста си за самооценка в нача-
лото на този урок и направете оценка на мотивите 
си за правене на милостини, за молитвата и поста. 
Помислете как бихте приложили ученията на Спа-
сителя, за да подобрите мотивите си за вършенето 
на тези или други дела на посвещение към Господ.

Спасителят дава допълнителни наставления на не-
фитите относно молитвата. Прочетете 3 Нефи 13:7 
и открийте как Господ описва повторенията или 
натруфените изрази, които са изричани в молитва 
без искреност. Думата празни означава, напразни, 
без мисъл или чувство. Празните повторения също 
могат да означават необмислено да повтаряме думи 
или да се молим без вяра.

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо според вас е важно да се избягва празното повторе-
ние в молитвите ни към Небесния Отец?
 б. Кои са някои от нещата, които можете да правите, за да 
избягвате празното повторение, докато се молите?

Прочетете 3 Нефи 13:8 и открийте принципа, кой-
то излага Исус Христос относно Небесния Отец. 
Можете да си отбележите този принцип в Писа-
нията си. Една от целите на нашите молитви е „да 
осигурим на себе си и на други хора благословии, 
които Бог е готов да даде, но за които трябва да 
се помолим, за да ги получим” (Ръководство към 
Писанията, „Молитва”).

Прочетете 3 Нефи 13:9–15 и размишлявайте какво 
очаква Господ от вас да научите. Помислете си за 
начини, по които да подобрите молитвите си, при-
лагайки ученията на Спасителя.

3 Нефи 13:19–24
Исус Христос учи множеството да трупа съкровища в 
небесата
Чели ли сте или чували ли сте някоя история за из-
губено или заровено съкровище? Понякога, в някои 
от тези истории, търсачите на съкровище достигат 
крайната си цел, само за да открият, че съкровище-
то липсва или никога не е съществувало. Прочетете 
3 Нефи 13:19–20 и открийте двата вида съкровища, 
за които говори Господ. Кои съкровища, казва Той, 
винаги ще бъдат на раположение за нас, ако ги 
търсим?

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Каква е разликата между „съкровища на земята” и „съ-
кровища на небесата”?
 б. От това, което научавате в 3 Нефи 13:21–24, кои са някои 
от истините, на които учи Спасителят относно съкровищата 
на земята и тези на небесата? (Може да ви е от полза в раз-
бирането на тези стихове да знаете че думата мамон е сим-
вол за светското или богатствата.)
 в. Как търсенето на съкровища на земята може да ни разсее 
от търсенето на съкровища на небесата?

Спасителят не учи, че парите или пък земните при-
тежания са зло. Но Той набляга колко е важно да 
изпълваме сърцата си с небесни съкровища, които 
ще бъдат трайни, а не със земни богатства.

Един от принципите, които научаваме от 3 Нефи 
13:19–24, е: За да бъде Бог наш господар, ние 
трябва да Го обичаме и да Му служим преди 
светските неща.

Кои са някои примери за това да служим на Бог и 
на мамона едновременно? Защо може да е трудно 
винаги да обичаме и служим на Бог, вместо на не-
щата от света? Защо си струва усилието да слагаме 
Бог на първо място?

 6. Прочетете следните примери. В дневника си за из-
учаване на Писанията, посочете на кой господар спо-

ред вас служи човекът: Бог или мамона (светското).
 а. Млад мъж отхвърля работа, която изисква от него да 
пропуска неделните си събрания, и вместо това, избира по- 
ниско платена работа, която не изисква от него да работи в 
неделя.
б. Млада жена често се оплаква на родителите си, че се нуж-
дае от нови дрехи. Дрехите, които иска тя, струват повече от-
колкото семейството й може да си позволи.
 в. Млад мъж плаща редовно своя десятък с парите, които 
печели от работата си. Но останалата част от доходите си из-
ползва за закупуването на развлекателни материали, някои 
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от които включват неподходящи филми и песни, както и не 
спестява пари за мисия или образование.
 г. Млада жена често използва доходите си, за да купува 
малки подаръци, с които да показва любовта си към другите.

3 Нефи 13:25–34
Спасителят наставлява дванадесетте си ученици да търсят 
Божието царство преди собствените си светски грижи
Като отиват да служат измежду хората, Исус Хрис-
тос наставлява Своите дананадесет нефитски учени-
ци да не се грижат за светските си нужди като храна 
и дрехи (вж. 3 Нефи 13:25–31). Прочетете 3 Нефи 
13:32–33 и открийте какво казва Спасителят на уче-
ниците Си относно техните светски нужди. Какво 
обещава на онези, които поставят Бог и Неговото 
царство на първо място в живота си?

Един принцип, който можем да научим от тези 
стихове, може да бъде: Ако търсим първо Божие-
то царство, Той щи ни помага да задоволяваме 
нуждите си.

 7. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как човек „търс(и) … първо царството Божие”? (3 Нефи 
13:33).
 б. По какви начини Господ се е грижил за нуждите ви, кога-
то сте Го поставяли на първо място в живота си?

Президент Езра Тафт Бенсън свидетелства за бла-
гословиите, които идват, когато поставяме Бог на 
първо място в живота си (бихте могли да запише-
те следния цитат на лист хартия и да го пазите в 
Писанията си, за да го преглеждате или споделяте 
в бъдеще):

„Когато поставим Бог на първо място, 
всички други неща си отиват на точно-
то място или изчезват от живота ни. 
Нашата обич към Господ ще ръководи 
изявите на привързаността ни, разпре-
делението на времето ни, целите, които 

преследваме, и реда на приоритетите ни. …

Следва да отдадем на Бог, Отецът на нашите духове, 
изключително превъзходство в живота си” („The 
Great Commandment—Love the Lord”, Ensign, май 
1988 г., стр. 4–5).

Размишлявайте как вие или хората, които познава-
те, са били благословени за това, че поставят Бог на 
първо място в живота си.

 8. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 13 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 25: ДЕН 3

3 Нефи 14
Въведение
Проповедта на Исус Христос при храма продължава 
в 3 Нефи 13. Той учи хората относно съденето на 
другите и ги наставлява да търсят благословиите 
от Небесния Отец чрез молитва. Спасителят също 
така предупреждава срещу лъжливите пророци и 
набляга колко е важно вършенето на Божията воля.

3 Нефи 14:1–6
Спасителят учи относно съденето на другите
Прочетете думите на втория куплет на химна: 
„Господи, ще Те обичам” (Химни, № 138)—или си 
го изпейте, ако ви е по- удобно: 

Кой съм аз да съдя други,
щом съм тъй несъвършен.
Във сърцето си аз нося тежка
мъка, скрита в мен.
Няма аз да съдя други!
Теб следвам, Господи!

Както е записано в 3 Нефи 14, Спасителят продъл-
жава да учи нефитите при храма. Прочетете 3 Нефи 
14:1–2 и помислете как това напътствие от Спасителя 
се отнася към втория куплет от химна, който проче-
тохте. (Може да ви е от помощ да разберете, че изра-
зът „с какъвто съд съдите” се отнася за стандарта, по 
който човек преценява или съди някой.)
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 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а. Как съветът на Спасителя в 3 Нефи 14:1–2 се отнася към 
втория куплет от химна „Господи, ще Те обичам”?
 б. Как бихте изразили важната истина, която учи Спасите-
лят в 3 Нефи 14:2, с ваши думи? (Бихте могли да си запише-
те тази истина или принцип в полето във вашите Писания.)

Старейшина Далин Х. Оукс, от Кворума на двана-
десетте апостоли, предлага прозрение, което да ни 
помогне да разберем заповедта на Спасителя да не 
съдим в 3 Нефи 14:1. Докато го четете, подчертайте 
какво ни казва Той да избягваме да съдим и защо.

„Съществуват два вида преценки: 
крайни преценки, които не ни е 
позволено да правим, и междинни 
преценки, които сме наставлявани да 
правим, но въз основа на праведни 
принципи. …

Крайната преценка … е този бъдещ момент, когато 
всички ние ще застанем пред съдния престол на 
Христос, за да бъдем съдени според делата ни. … 
Вярвам, че духовната заповед: „не съдете” се отнася 
много ясно за тази последна преценка. …

… Защо Спасителят ни заповядва да не правим 
крайни преценки? Вярвам, че тази заповед е дадена, 
защото ние си позволяваме да правим крайни пре-
ценки, когато твърдим, че конкретен човек ще оти-
де в ада (или в небесата) заради конкретно действие 
или в определено време. Когато правим това—и 
изкушението да постъпваме така е голямо—ние 
нараняваме себе си и човека, когото се опитваме да 
съдим. …

… Една праведна преценка, по определение, трябва 
да е междинна. Тя ще се въздържа от това да заявя-
ва, че човек със сигурност ще бъде възвисен или да 
отхвърля един човек като неотменно обречен на 
адския огън. Ще се въздържа да заявява, че човек е 
бил лишен от всякаква възможност за възвисяване 
или дори от всички възможности за роля в Господ-
ното дело. Евангелието е Евангелие на надежда, и 
никой от нас няма правото да отхвърля силата на 
Единението в пречистването на личните грехове, 
прошката и преобразяването на един живот според 
съответните условия” („‘Judge Not’ and Judging”, 
Ensign, авг. 1999 г., стр. 7, стр. 9).

Размишлявайте как твърдението на старейшина 
Оукс ви помага да разберете заповедта на Спасите-
ля да не съдим.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: Как принци-

път от 3 Нефи 14:2, че ще бъдем съдени според това как 

съдим ние, променя начина, по който приемаме грешките 
или слабостите на нашите ближни? Прочетете 3 Нефи 14:12. 
Как този стих може да бъде свързан с този принцип? 

Влизало ли ви е някога нещо малко в окото, като 
например мигла, песъчинка или прашинка? Писа-
нията говорят за прашинката в нечие око като за 
съчица. Дълго, дебело парче дърво е споменато като 
греда. Спасителят използва тези сравнения, за да ни 
помогне да разберем проблемите, които възникват, 
когато съдим несправедливо или неуместно от-
криваме грешки в другите хора. Прочетете 3 Нефи 
14:3–5 и си помислете какво представляват съчица-
та и гредата.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, нарису-
вайте това, което описва Спасителят в 3 Нефи 14:4. 

След което, отговорете на следните въпроси: 
 а. Какво според вас представлява съчицата?
 б. Какво според вас представлява гредата?
 в. Защо според вас гредата, а не съчицата, е използвана, за да 
символизира грешките на онези, които съдят несправедливо?

Забележете, че аналогията на Спасителя набляга 
на предметите, които се намират в окото и поради 
тази причина, оказват влияние на нечие зрение. 
Размишлявайте върху следните въпроси относно 
себе си: Как моите грешки оказват влияние на 
начина, по който възприемам околните? Как мога 
да прилагам съвета на Исус Христос, намиращ се в 
3 Нефи 14:5?

Смятате ли, че е подходящо или необходимо да 
правим заключения относно поведението на други-
те хора? Пророкът Джозеф Смит пояснява, че ние 
не само не трябва да съдим другите несправедливо, 
но и следва да прилагаме спреведливо отсъждане 
(вж. Превода на Джозеф Смит, Матея 7:1 (в Матея 
7:1, Ръководство към Писанията стр. 246)).

Следното обяснение дава допълнително прозрение 
на въпроса за съденето на другите хора: „Понякога 
хората смятат, че е грешно да съдят другите по ка-
къвто и да е начин. Въпреки че е вярно, че не тряб-
ва да съдите другите или да ги съдите неправедно, 
ще ви се налага да преценявате идеи, ситуации и 
хора през целия си живот. Господ ни е дал много 
заповеди, които не могат да бъдат изпълнени, освен 
ако не правим преценки” (Предани ще сме на вяра-
та: Евангелски справочник, 2004 г., стр. 185).

Да си помогнете в разбирането за правенето на 
праведни преценки, прочетете 3 Нефи 14:6 и 
открийте някои от преценките, които Исус Хрис-
тос ни насърчава да правим. Преди да започнете 
с четенето, може да ви е от полза да разберете, че 
да „дава(те)… това, което е свято, на псетата” и да 



271

„хвърля(те)… бисерите си пред свине”, означава 
да споделяш нещо свято с хора, които няма да го 
оценят или да разберат неговата святост. 

Как 3 Нефи 14:6 ви помага да разберете нуждата 
за правенето на преведни преценки? Старейшина 
Далин Х. Оукс обяснява няколко други ситуации, при 
които ще ни се налага да правим праведни преценки:

„Ще правим преценки в избора си на 
приятели, как използваме времето и 
средствата си и, разбира се, в избора си 
на вечен пратньор. …

… Една праведна преценка ще бъде 
напътствана от Господния Дух, а не от 

гняв, отмъщение, завист или пък от личен интерес” 
(„‘Judge Not’ and Judging”, стр. 9).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо е важно да правим праведни преценки по отноше-
ние на избора си на приятели, в решението си как да изпол-
зваме нашето време и средства, или пък в избора си на вечен 
партньор? Кои са някои други ситуации, в които ще ни се на-
лага или ще бъде уместно да правим преценки за околните?
 б. Как можете да съдите по- праведно? Размишлявайте дали 
има някой към когото бихте могли да сте по- мили или да 
престанете да съдите неправедно.

3 Нефи 14:7–12
Спасителят учи относно търсенето на благословии от 
Небесния Отец
Спомнете си за моменти, когато Небесният Отец 
е отговорил на молитвите ви. Прочетете 3 Нефи 
14:7–11 и открийте какво учи Исус Христос относно 
желанието на Небесния Отец да отговаря на наши-
те молитви.

Един принцип, който научаваме от 3 Нефи 14:7–11, 
е, че Небесният Отец ще ни благославя, ако се 
молим и Го търсим в молитва. Как знанието, 
че Небесният Отец е готов да отговори на нашите 
молитви, променя начина, по който се молите?

 5. Задайте следния въпрос на доверен възрастен: Ко-
га сте почувствали любовта на Небесния Отец към вас, 

чрез начина, по който Той е отговорил на молитвите ви? В 
дневника си за изучаване на Писанията обобщете неговия 
или нейния отговор и какво сте научили от него.

3 Нефи 14:13–27
Спасителят учи колко е важно да вършим волята на 
Небесния Отец
Като продължава да учи събралите се нефити в 
храма, Той представя няколко аналогии, които ни 
помагат да разберем колко е важно спазването на 
Неговите учения. Всяка аналогия се състои от един 
добър и един лош пример.

 6. В дневника си за изучаване на Писанията, напра-
вете съвсем обикновена илюстрация на добрия и ло-

шия пример във всеки от следните три откъса от Писанията: 
Също така, напишете какво смятате, че Спасителят иска от 
нас да научим, сравнявайки добрите и лошите примери. Под-
гответе се да покажете рисунките си пред вашия клас и да 
обясните какво сте научили от тези аналогии.
 а. 3 Нефи 14:13–14
 б. 3 Нефи 14:15–20
 в. 3 Нефи 14:24–27

Прочетете 3 Нефи 14:21–23 и помислете какво бих-
те казали на някой, който твърди, че единственото 
нещо, от което се нуждае човек, за да бъде спасен в 
Божието царство, е вяра в Исус Христос.

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 14 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 25: ДЕН 4

3 Нефи 15–16
Въведение
Докато Спасителят продължава да учи хората в хра-
ма в земята Изобилие, Той заявява, че законите на 
Моисей са изпълнени в Него и че Той е светлината 
и закона, към които хората трябва да гледат. След 
това Спасителят обяснява на дванадесетте нефитски 
ученици, че хората на Американския континент са 
„други(те) овце”, за които Той говори на хората в 
Ерусалим (вж. Иоана 10:14–16). Също така, Той обе-
щава на онези, които се покаят и върнат при Него, 
да бъдат причислени сред Неговия заветен народ.
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3 Нефи 15:1–10
Спасителят заявява, че Той е изпълнил закона на Моисей
Чудили ли сте се някога защо Господ ни кани да се 
подчиняваме на определени закони и заповеди, като 
плащането на десятък, спазването светостта на недел-
ния ден или почитането на нашите родители? Като 
продължава да наставлява нефитите, Исус Христос 
също ги учи за главната цел на Неговите закони и 
заповеди. Открийте тази цел, изучавайки 3 Нефи 15.

Когато Спасителят спира да говори на множес-
твото, Той усеща, че някои сред тях имат въпроси. 
Прочетете 3 Нефи 15:1–2 и запишете на какво се 
изумяват и чудят хората:   
 

За да разберете защо нефитите се изумяват и чудят 
на изявлението на Спасителя, че „старите неща” 
от закона на Моисей са преминали и „всички неща 
са станали нови”, ще ви е от помощ да знаете, че в 
продължение на векове нефитите са познавали и 
живяли според закона на Моисей. Техните закони, 
ритуали и църковната им организация са се основа-
вали на този закон, който е бил даден в древността 
от доземния Исус Христос, за да подготви хората за 
Неговото идване и да ги насочи към Неговата еди-
нителна жертва. Сега този божествен Законотворец 

стои пред тях, заявявайки им, че Единението е 
извършено (вж. 3 Нефи 11:10–14) и че законът на 
Моисей е изпълнен в Него (вж. 3 Нефи 9:16–20; 
12:46–47). Неговото изявление, че старите неща от 
закона на Моисей са „преминали” и новите неща 
следва да заемат мястото на този стар закон, извед-
нъж променя начина им на поклонение на Бог. 

Спасителят отвръща на притесненията им, като 
набляга на едно много важно учение. Прочетете 
3 Нефи 15:3–5, 9 и отбележете изразите в отговора 
на Спасителя, които вероятно са успокоили нефи-
тите, че източникът на закона не се променя.

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: На какво мислите, че Исус 

учи нефитите, когато казва: „Аз съм законът”? (3 Нефи 15:9).

От ученията на Спасителя в тези стихове, научаваме 
че Исус Христос е в същността на всички зако-
ни и заповеди на Евангелието. Размишлявайте 
защо тази истина вероятно е била важна за нефити-
те, когато са научили, че старият закон на Моисей 
ще бъде заменен с по- висш закон и че ще изпитат 
промени в начина си на поклонение на Бог.

Прочетете 3 Нефи 15:9–10 и отбележете как-
во желае от нас Господ да правим в резултат на 
това учение. Използвайте наученото в тези сти-
хове, за да довършите следния принцип: Ако 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  на Исус Христос чрез спазва-
не - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , Той ще ни дава 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Помислете си за заповеди като плащане на деся-
тък, спазването светостта на неделния ден и почитане-

то на нашите родители и отговорете на следните въпроси в 
дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Как човек може да следва заповедите и въпреки това да 
не гледа към Христос?
 б. По какви начини може да се промени нашето спазване 
на заповедите, ако се съсредоточаваме върху Исус Христос, а 
не само върху спазването на правилата?

Един от начините, по които нашето послушание би 
се променило, ако гледаме към Христос, е че наша-
та мотивация да се подчиняваме ще се промени от 
задължение, или дори от любов към правилата, към 
любов към Господ.

Прочетете следното изявление на 
старейшина Марвин Дж. Аштън, от 
Кворума на дванадесетте апостоли: 
„Такова духовно успокоение и благо-
словия е да знаем, че ако гледаме към 
нашия Спасител Исус Христос и устоим 

до края, вечният живот и възвисяването могат да 
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бъдат наши. … Бог става по- достъпен, като гледаме 
към Него. Когато гледаме към Бог, ние се учим да 
служим и живеем без принуждение” („There Are 
Many Gifts”, Ensign, ноем. 1987 г., стр. 21).

 3. Изберете си заповед, за която може би сте се чу-
дили защо трябва да спазвате и обмислете как спаз-

ването на тази заповед може да ви води към Исус Христос. 
Бихте могли да си поставите за цел да сте по- стриктни в 
спазването на заповедта, която сте си ибрали, и да си напи-
шете някои идеи за това как да го постигнете. Запишете мис-
лите си във вашия дневник за изучаване на Писанията. 

3 Нефи 15:11–16:5
Исус Христос говори на учениците Си относно другите 
Си овце
Чувствали ли сте се някога забравени или самотни 
или чудели ли сте се дали Небесният Отец ви позна-
ва? Въпреки че може да се чувстваме самотни или 
понякога по- маловажни от другите, Бог се грижи 
за Своя народ и му Се изявява. Открийте дока-
зателство за тази истина, като изучавате останалата 
част от 3 Нефи 15 и началото на 3 Нефи 16.

Както е записано в Новия Завет и Книгата на 
Мормон, Исус Христос служи сред хората в Стария 
свят и на континента Америка. Прочетете 3 Нефи 
15:11–17 и открийте какво казва Господ, че е казал 
на хората в Ерусалим относно народа си на Амери-
канския континент.

„Други овце” се отнася за останалите последова-
тели на Пастиря, Исус Христос. Стадо е кошара от 
овце, а думата стадо, използвана в този пример, 
означава група хора с обща вяра в Исус Христос. 
Според 3 Нефи 15:17, по какъв начин казва Господ, 
че ще Се изяви на другите Си овце?

Исус обяснява защо Небесният Отец Му заповядва 
да не предоставя повече знание за другите Си овце 
на тези в Ерусалим. Изучете 3 Нефи 15:18–20 и 
отбележете обяснението на Спасителя. Виждайки 
че Отец не дава по-подробно знание за нефитите 
на юдеите, поради беззаконието на юдеите, ние 
научаваме един важен принцип за това как ние 
получаваме знание и истина от Господ. Въз осно-
ва на тези стихове, как бихте довършили следния 
принцип? Бог ни дава знание и истина според 
нашата - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Господ казва на нефитите, че те са част от другите 
овце, за които Той говори в Ерусалим. Юдеите си 
мислят, че Той говори за езичниците (които не са 
израилтяни). Те не разбират, че езичниците не ще 
„чуят” гласа на Спасителя (вж. 3 Нефи 15:21–23).

Прочетете 3 Нефи 15:24 и открийте как Господ 
конкретно уверява нефитите за Своята загриже-
ност към тях.

Прочетете 3 Нефи 16:1–3 и открийте кой друг 
също ще чуе гласа на Спасителя. Нямаме писмен 
летопис за това кого още посещава Спасителя, но 
е ясно, че Той посещава други групи и ги довежда в 
„стадото” Си.

Как показва Исус Христос, че Той се грижи за онези 
хора, които нямат възможност да чуят гласа Му? 
Прочетете 3 Нефи 15:22–23 и 3 Нефи 16:4 и открий-
те по какъв начин Господ ще се яви на езичниците.

От това, което сте научили дотук в 3 Нефи 15 и 16, 
какво доказателство имате, че Бог се грижи за Своя 
народ и им се изявява?   
  
 

Прочетете 3 Нефи 16:5 и открийте какво ще се случи 
с езичниците в последните дни, след като достигнат 
до знанието за Исус Христос и Неговото Евангелие.
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Исус обещава да благослови всички Свои чеда—до-
ма Израилев и езичниците,—като им даде Своето 
слово, така както е записано от нефитите. Писани-
ята на нефитите помагат за обръщането във вярата 
на езичниците, които, от своя страна, ще помогнат 
за събирането на дома Израилев в последните дни 
(вж. 3 Нефи 16:4–5).

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Какво доказателство сте 

получили от собствения си живот за това че Исус Христос се 
грижи за всички нас?

3 Нефи 16:6–20
Исус Христос провъзгласява благословии и дава 
предупреждения на езичниците, живеещи в 
последните дни
Искали ли сте някога да бъдете част от някаква гру-
па, клуб или отбор? Спомнете си конкретен при-
мер. Какво се изисква, за да станеш член на подобна 
група? Най- великата група, на която можете да 
станете член, е Църквата на Исус Христос на свети-
ите от последните дни, заветният народ Господен.

Прочетете 3 Нефи 16:6–7 и открийте какво ще се 
случи, поради вярата на езичниците и неверието 
на дома Израилев в последните дни. Може да ви е 
от полза да разберете, че също ще има и невярващи 
езичници в последните дни, които ще разпръснат и 
ще се отнасят лошо с членовете на дома Израилев 
(вж. 3 Нефи 16:8–9). Господ ще отнеме Евангели-
ето Си от нечестивите и в последните дни ще го 
разкрие на праведните, както израилтяни, така и 
езичници (вж. 3 Нефи 16:10–12).

Прочетете 3 Нефи 16:13 и открийте какво се изис-
ква, за да станеш част от Господния заветен народ. 
Използвайки наученото в 3 Нефи 16:13, довършете 
следния принцип: Ако - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
, тогава ние ще бъдем причислени измежду 
Неговия народ.

 5. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как знаете, че сте част от заветния народ на Господ?
 б. Как е бил благословен живота ви, бъдейки част от Него-
вия народ?

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 15–16 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 26: ДЕН 1

3 Нефи 17
Въведение
Първият ден на Исус Христос с нефитите е към края 
си и Той чувства, че много хора не разбират изцяло 
това, на което ги учи. Ето защо, Той ги учи как да по-
лучават допълнително разбиране. Хората се просъл-
зяват, когато Той им заявява, че си тръгва. Изпълнен 
със състрадание, Спасителят остава още малко при 
тях. Той изцелява болните, благославя децата им и се 
моли за тях. Множеството изпитва голяма радост и 
любов към Спасителя, общувайки с Него.

3 Нефи 17:1–3
Исус заповядва на хората да размишляват върху думите 
Му и да се молят за разбиране
Как реагирате, когато се натъквате на учение в 
Писанията или на ръководителите в Църквата, 
което не разбирате? Заградете всички приложими 
за вас отговори:

• Просто пренебрегвам учението.
• Моля друг човек да ми помогне да го разбера.
• Внимателно обмислям учението.
• Моля Небесния Отец да ми помогне да го разбера.

Събитията, записани в 3 Нефи 17, се случват към 
края на първия ден на Исус Христос с множеството 
нефити. Прочетете 3 Нефи 17:1–3 и отбележете то-
ва, което Спасителят казва на нефитите да направят, 
за да могат по- добре да разберат нещата, на които 
ги учи. Помислете си как прибирането вкъщи с цел 
рамисъл и молитва, може да ви помогне по-добре да 
разбирате евангелските истини.

Президент Хенри Б. Айринг, от Първото 
Президентство, обяснява какво означава 
да размишляваш. Прочетете следното 
изказване и отбележете думите или 
изразите, които описват какво означава 
да размишляваш: „Четенето, изучаване-

то и размишляването не са едно и също нещо. Ние 
четем думи и можем да получаваме идеи. Изучаваме 
и можем да откриваме модели и взаимовръзки в 
Писанията. Но когато размишляваме, ние каним 
откровение от Духа. Размишляването, лично за мен, 
е да обмислям и да се моля, след като съм прочел и 
изучил внимателно Писанията” („Служете с Духа”, 
Лиахона, ноем. 2010 г., стр. 60).
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Прегледайте внимателно 3 Нефи 17:3 и обърне-
те внимание, че Спасителят наставялва хората да 
„подготв(ят) умовете си” за следващата среща с 
Него. Преди да пролъжите да изучавате, размишля-
вайте как бихте отговорили на следните въпроси: 
Какво бихте могли да правите, за да подготвяте 
ума си преди да отидете на Църква? Преди да 
посещавате семинара? Преди да слушате общата 
конференция? Преди да изучавате Писанията? Как, 
според вас, би се отразила подготовката ви на това, 
което извличате от тези възможности за познание? 

Един от принципите, които научаваме от тези 
стихове, е: Като размишляваме и се молим на 
Отца, ние можем да получим по- голямо разби-
ране. (Може да си отбележите това в Писанията до 
3 Нефи 17:1–3.)

 1. За да си помогнете в прилагането на този прин-
цип, изберете едно или и двете от точките по- долу, и 

направете това действие част от живота си през идващата 
седмица. В дневника си за изучаване на Писанията запишете 
направеното. Също така, напишете как това действие увели-
чава наученото от вас в църквата, семинара, общата конфе-
ренция, или от Писанията. Бъдете готови да споделите тази 
дейност от дневника си с вашия учител. Също така, направете 

план да продължавате да се усъвършенствате в една от тези 
области през идващите седмици.
 а. Ще подготвям ума си преди да отида на църква или 
 семинар.
 б. Ще размишлявам и ще се моля за това, което научавам в 
църквата или на семинара.

3 Нефи 17:4–25
Спасителят изцелява болните сред нефитите и 
благославя децата им
Спомнете си за момент, когато сте се чувства-
ли толкова ободрени и пълни с радост, че не сте 
искали този момент да свършва. Прочетете 3 Нефи 
17:4–5, за да откриете как са реагирали нефитите, 
когато Спасителят им казва, че ще се завърне при 
Своя Отец. 

Спасителят откликва на праведните желания на 
нефитите с голямо състрадание. Следната дейност 
може да ви помогне да разберете по- цялостно лю-
бовта, която изпитва Исус Христос към всички нас. 
Тази дейност може също да ви помогне да откриете 
духовни истини за характера и същността на Исус 
Христос.
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 2. Запишете следните препратки към Писанията в 
дневника си за изучаване на Писанията: Оставете мяс-

то след всяка препратка за допълнителна информация: 3 Не-
фи 17:6–10; 3 Нефи 17:11–18; 3 Нефи 17:19–25. Изучете 
всяка една от тези групи стихове в Писанията, опитвайки се 
да открете истините за характера на Спасителя—какъв е Той. 
Открийте поне три истини, една за всяка препратка към Пи-
санията, и ги запишете под съответната препратка.

Едно от най- затрогващите събития, описани в Кни-
гата на Мормон, е когато Исус благославя малките 
дечица, които присъстват тогава. Този епизод ни 
помага да разберем естеството и характера на Исус 
Христос. Преди да цитира историята за Спасите-
ля и децата от 3 Нефи 17:11–12, 21–25, президент 
Бойд K. Пакър заявява: „В историята за служението 
на Спасителя сред нефитите можем да проникнем 
по- дълбоко в душата Му, отколкото откъдето и да 
било другаде” („Teach the Children”, Ensign, фев. 
2000 г., стр. 16–17).

Забележете, че множеството довеждат онези, които 
са болни и страдащи при Спасителя, включително и 
онези, които „страда(т) по някакъв начин” (3 Не-
фи 17:9). Тези страдания може да са физически, 
емоционални или умствени. Размишлявайте върху 
начините, по които вие вероятно „страдате”. Как 
може да ви помогне Спасителят в страданията ви, 
ако ви благословеше Той лично?

 3. Преговорете принципа относно размишляването, 
който научихте в началото на този урок. Един начин 

да размишлявате е да си представяте себе си в същата ситуа-
ция, описана от история в Писанията. Предствате си за мо-
мент какво би било чувството, ако вие бяхте участник в 
събитията, записани в 3 Нефи 17. В дневника си за изучаване 
на Писанията, опишете какво според вас бихте чули, видели 
и почувствали в този случай и какво бихте научили от Спаси-
теля. Също така, бихте могли да опишете благословията, коя-
то бихте търсили от Спасителя.

Помислете си за едно 
изречение, което 
описва истината, която 
научавате от 3 Нефи 
17:6–25. Напишете 
изречението в празно-
то поле в Писанията си, 
близо до тези стихове 
или в дневника си за 
изучаване на Писания-
та. Една от истините от 
тези стихове е: Спаси-
телят изпитва голямо 
състрадание към нас. 
Защо е важно за вас 
да знаете истините за 

Можете да размишлявате 
над Писанията, използвайки 
принципа на визуализира-
не. За да направите това, 
опитайте се да си предста-
вите събитията от Писани-
ята или да си представите 
себе си като участник в ис-
торията, която четете. Виз-
уализирането може да ви 
помага да размишлявате, 
разбирате и прилагате това, 
което четете в Писанията.

Визуализиране

характера на Спасителя, които научавате от тези 
стихове?

Прочетете следното изказване относно вярата: „За 
да може вашата вяра да ви води към спасение, тя 
трябва да се базира на Господ Исус Христос. … Вие 
упражнявате вяра в Христос, когато имате увере-
ност, че Той съществува, вярна представа за Него-
вия характер и съзнание, че се стремите да живеете 
според волята Му” (Предани ще сме на вярата: 
Евангелски справочник, 2004 г., стр. 31).

 4. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как разбирането за съ-

страдателната същност на Спасителя ви помага да упражня-
вате вяра в Него?

 5. Споделете с друг човек нещо, което сте научили за 
Спасителя от 3 Нефи 17. В дневника си за изучаване 

на Писанията, напишете името на този човек и обобщение на 
това, което му/й казахте.
Въпреки, че ние не сме преживели това, което пре-
живяват нефитите с Исус Христос, ще дойде денят 
за всеки един от нас, когато ще Го видим и чуем. 
През следващите ден или два, размишлявайте върху 
този урок. Размишлявайте върху състраданието на 
Спасителя, докато се молите относно вашите жела-
ния, слабости, душевни болки и изпитания.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 17 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 26: ДЕН 2

3 Нефи 18
Въведение
Със завършването на първия ден от служението Си 
сред нефитите, Исус Христос раздава причастието 
и заповядва на хората да се молят винаги на Отца и 
да се сприятеляват с всички хора. Спасителят обе-
щава големи благословии на хората, които спазват 
тези заповеди. След това Той дава напътствия на 
дванадесетте ученици относно служението им в 
Църквата. Преди да се възнесе на небето, Той им 
дава сила да дават дара на Светия Дух.
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3 Нефи 18:1–14
Исус Христос раздава причастието на нефитите
Прочетете следната история на старейшина Дже-
ралд Н. Лънд, който служи като член на Седемде-
сетте, и си представете какво би било да си човека в 
тази история:

„Преди известно време излезе интересна статия 
относно планинското катерене, (съдържаща) исто-
рия, която предлага интересен отговор на въпроса: 
„Какво изобщо можем да направим ние, като недо-
ходни слуги, за да се отплатим на Христос за това, 
което е направил Той за нас?”

Статията е за един човек, на име Ченкуш, който ръ-
ководи училище по катерене. … Ченкуш обяснява 
на интервюиращия каква е осигуровъчната система 
при скалното катерене. Това е система, чрез която 
катерачите се предпазват от падания. Един катерач 
заема безопасна позиция и подсигурява въжето 
за следващия катерач, обикновено около своето 
собствено тяло. „Осигурен си -  означава -  Отго-
варям за теб. Ако нещо се случи, ще ти попреча да 
паднеш”. Това е важна част при скалното катерене. 
Сега обърнете внимание на това, което следва в 
статията: „Осигуряването е довело до най- добрите 
и най- лоши моменти в катеренето за Ченкуш. Той 
беше паднал веднъж от висока пропаст, изкъртвай-
ки три от механичните осигуровки и повличайки 
своя осигурител на ръба на пропастта. Спрял се е, с 
главата надолу, три метра от земята, когато него-
вият разперен като орел осигурител е попречил 
на падането със силата на своите простряни ръце. 
„Дон спаси живота ми” -  коментира Ченкуш. „Как-
во можеш да кажеш на такъв човек? Да му подариш 
за Коледа използвано въже за катерене ли? Не, 
никога не го забравяш. Винаги си го спомняш” (Ерик Г. 
Андерсън, „The Vertical Wilderness”, Private Practice, 
ноем. 1979 г., стр. 21; курсив добавен)” („The Grace 
and Mercy of Jesus Christ”, в Jesus Christ: Son of God, 
Savior, изд. Пол Х. Питърсън, Гари Л. Хатч и Лора Д. 
Кард 2002 г., стр. 48).

Прочетете 3 Нефи 18:1–11 и открийте какво моли 
Исус Христос нефитите да правят, за да си спомнят 
за Него. Бихте могли да си отбележите думите въз-
поменание и спомняте в стихове 7 и 11. Защо според 
вас е важно винаги да си спомняте единителната 
жертва на Спасителя за вас? По какъв начин по-
стъпвате различно, спомняйки си за Спасителя?

Заповедта на Спасителя да си спомнят за Неговото 
тяло и кръв са особено значими за хората, защото 
малко преди това са докоснали раните по тялото 
Му. Въпреки че не сте виждали раните по тялото 
на Спасителя, подобно на хората от Книгата на 

Мормон, можете да си спомняте за единителната 
Му жертва, като вземате от причастието.

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Как спомена за жертвата 

на Спасителя по време на причастието ви помага да изпит-
вате благодарност?

Словата на Исус Христос, записани в 3 Нефи 
18:7–11, учат на следните принципи: Като взимаме 
от причастието, ние свидетелстваме на Отца, 
че желаем да вършим всичко, което Той ни 
е заповядал. Като приемаме от причастието, 
ние свидетелстваме на Отца, че винаги ще си 
спомняме за Исус Христос. Прегледайте 3 Нефи 
18:7–11 и отбележете думите и изразите, които учат 
на тези принципи. Докато четете стих 11, помис-
лете си как бихте се чувствали, ако Спасителят 
кажеше тези думи на вас.

 2. Изберете два от следните въпроси, на които да отго-
ворите във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кои са някои апсекти от живота и служението на Спаси-
теля, които бихте могли да си спомняте по време на обреда 
на причастие?
 б. Какво можете да правите, за да помните винаги Спасите-
ля през останалата част от седмицата?
 в. Ако искрено се стремите да си спомняте Спасителя по 
време на причастието, как би ви се отразило това през след-
ващата седмица?

Окрийте друг принцип, даден в 3 Нефи 18:7, 11, до-
вършвайки следното твърдение и израз, който об-
яснява какво обещава Спасителят на онези, които 
вземат от причастието и си спомнят за Него. Като 
вземаме от причастието и винаги си спомняме 
Спасителя, ние ще   
 .
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 3. Сравнете 3 Нефи 18:12–14 и Еламан 5:12. В днев-
ника си за изучаване на Писанията, запишете как взе-

мането на причастието ежеседмично може да ви помага да 
напавите Исус Христос основа, върху която да изграждате 
живота си. 

 4. За да можете да си спомняте повече за Спасителя, 
запишете в дневника си за изучаване на Писанията 

всеки ден в продължение на следващата седмица какво сте 
направили, за да си спомняте за Спасителя на съответния 
ден. Бихте могли да включите мислите си по време на при-
частие или как да си спомняте за Спасителя е повлияло на 
мислите, думите и делата ви.

3 Нефи 18:15–25
Исус учи нефитите да се молят винаги на Отца и да се 
събират често заедно
След като Исус Христос раздава причастието на 
нефитите, Той ги учи на важни принципи относ-
но молитвата. Един от принципите, на които учи 
Той, е: Ако сме бдителни и винаги се молим на 
Отца, ние можем да устояваме на изкушенията 
на Сатана. Когато сме бдителни, ние сме духовно 
предпазливи и будни. 

Прочетете 3 Нефи 18:15–21 и отбележете думите и 
изразите, които учат на принципа, изложен по- 
горе. Защо според вас да бъдем бдителни и да се мо-
лим са съществени в устояването на изкушенията?

Обърнете внимание, че 3 Нефи 18:15, 20–21 е пасаж 
за овладяване в Писанията. Бихте могли да отбеле-
жите тези стихове в Писанията си.

 5. Прочетете и помислете над следните въпроси, 
след което отговорете на два или повече от тях във ва-

шия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Как молитвата ви е помагала да устоявате на изкушения-
та на Сатана?
 б. Какво можете да направите, за да подобрите личните си 
молитви?
 в. Какви благословии сте изпитали от семейните молитви? 
(вж. 3 Нефи 18:21).
 г. Какво можете да направите, за да помогнете на семейство-
то си да провежда редовни и съдържателни семейни молитви?

Като се молим на Небесния Отец и се доближаваме 
по- близо до нашия Спасител, Исус Христос, ние 
често пъти изпитваме желанието да помагаме на 
хората около нас също да се доближават до Него. 
Помислете си за някой, на когото бихте искали да 
помогнете да се доближи до Спасителя. Прочетете 
3 Нефи 18:22–24 и открийте следния принцип в 
стиховете: Като служим на другите, ние можем 
да им помагаме да дойдат при Христа.

Както е записано в 3 Нефи 18:24, Спасителят учи, 
че всеки от нас следва да вдигне светлината си 
така, че да свети на света. Той също казва, че Той е 
светлината, която трябва да вдигнем. Старейшина 
Робърт Д. Хейлз, от Кворума на дванадесетте апос-
толи, учи, че ние вдигаме светлината на Спасителя, 
спазвайки Неговите заповеди и следвайки Неговия 
пример:

„Ние трябва да бъдем подобни на 
Спасителя, както ни увещава Той: 
„Слевайте Ме”. Не би ли било угодно 
на Исус, ако позволим на светлината си 
да свети по такъв начин, че онези, 
които следват нас, всъщност да следват 

Спасителя? Има хора, които търсят светлината, 
които с радост биха преминали през портите на 
кръщението, към правата и тясна пътека, която 
води към вечен живот (вж. 2 Нефи 31). Ще бъдете 
ли вие тази светлина, която да ги отведе към 
пристанището на сигурност? …

Замисляли ли сте се някога, че може вие да сте 
светлината, изпратена от Небесния Отец, която да 
отведе друг човек безопасно вкъщи или да бъдете 
фара в далечината, показващ правата и тясна пъте-
ка, която води към вечен живот? Вашата светлина е 
фар и никога не бива да угасва или подвежда онези 
хора, които търсят пътя към дома. …

… Исус Христос е светлината, която ни е дадена, за 
да можем да следваме и да знаем накъде да вървим. 
(Моля се) всеки един от нас да може да избира пра-
вилното (така че да можем) да повдигаме и даваме 
сила на хората около нас” („That Ye May Be Children 
of Light” (Church Educational System fireside for 
young adults, ноем. стр. 3, 1996 г.), стр. 6–7).

Да се молим за другите, да ги каним да идват на 
църковни събрания и да показваме пример, подо-
бен на Христовия, са начини, по които можем да 
служим на другите. Спомнете си как сте се чувства-
ли, когато сте следвали примера на Исус Христос и 
сте помогнали на някой да се доближи до Спасите-
ля. Какво ще направите днес или тази седмица, за да 
позволите на светлината си да свети така, че хората, 
които ви следват, също да следват Спасителя? 

3 Нефи 18:26–39
Спасителят учи учениците Си да се сприятеляват с 
всички хора
След като Спасителят установява причастието и 
учи нефитите относно молитвата, Той се обръща 
към дванадесетте ученици, които е избрал, и им 
дава указания как да напътстват и ръководят делата 
на Църквата (вж. 3 Нефи 18:26–39). Забележете, че 
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в 3 Нефи 18:26 Спасителят спира да говори на мно-
жеството и се обръща към ръководителите, „избра-
ни от Него”. Неговото послание в стихове 28–29 е 
дадено на тези свещенически ръководители като 
предупреждение срещу позволението на недостой-
ните да вземат от причастието.

Членовете на Църквата трябва да се концентрират 
върху собственото си достойнство при вземане от 
причастието и да оставят достойнството на другите 
относно вземането от причастието на онези, които 
Господ е призовал да отсъждат подобни неща, 
като например епископът или президентът на кол. 
Прочетете 3 Нефи 18:32 и открийте как Спасителят 
учи учениците си да се грижат за онези, които са се 
отклонили от вярата. Помислете си как вие можете 
да „продължавате да служите” на приятел, близък 
или човек от района или клона, който се е отдале-
чил от вярата.

Овладяване на стихове от 
Писанията—3 Нефи 18:15, 20–21
Бихте могли да отделите няколко минути, за да запа-
метите 3 Нефи 18:15, 20–21. Напишете трите стиха 
на лист хартия, след което се упражнявайте в реци-
тирането им. След като ги прочетете няколко пъти, 
започнете да изтривате или зачертавате различни 
части от стиха, докато продължавате да ги казвате на 
глас. Бихте могли да повторите този процес, докато 
всички думи бъдат изтрити или зачертани.

Докато запаметявате тези стихове, спомнете си на 
какво учи Спасителят. Както е записано в 3 Нефи 
18:15, Исус Христос учи нефитите как да устояват 
на изкушенията на дявола. Забележете силата, про-
изтичаща от молитвата. Чрез молитвата можем да 
се сдобием със сила да устояваме на изкушенията.

Както е записано в 3 Нефи 18:20–21, Исус Хрис-
тос учи, че когато се молим с вяра, Отец винаги 
отговаря на нашите молитви, но Той отговаря 
според Своя план за чедата Си и това, което знае че 
е правилното за нас. Повторете стих 20 на глас: „И 
каквото и да поискате от Отца в Моето име, което 
е право, като вярвате, че ще получите, ето, то ще 
ви бъде дадено”. Какво според вас означава изразът 
„което е право” в този стих? (Може да се позовете 
на Яков 4:3.)

Президент Гордън Б. Хинкли споделя 
следното свидетелство: „Бог, нашият 
Небесен Отец, живее. Той е Създателят 
и Управителят на вселената и в същото 
време, Той е нашият Отец. Той е 
Всемогъщ и е над всичко. Може да се 

свържем с Него чрез молитва. … Той чува ли 
молитвата на едно дете? Разбира се. Отговаря ли й? 
Разбира се. Не винаги както ни се иска, но Той 
отговаря. Той чува и отговаря” (Teachings of 
Gordon B. Hinckley 1997 г., стр. 468).

Старейшина Далин Х. Оукс, от Кворума на двана-
десетте апостоли, учи: „(В 3 Нефи 18:20), Спаси-
телят ни напомня, че вярата, без значение колко 
силна е тя, не може да даде резултат, противен на 
волята на онзи, чиято сила е тя. Упражняването на 
вяра в Господ Исус Христос е винаги подвластно на 
реда в небесата, на добрината, волята, мъдростта 
и подходящото за Господ време. Затова не можем 
да имаме истинска вяра в Господ, без също така да 
имаме пълно доверие в Неговата воля и в момен-
та, който Той е определил” („Faith in the Lord Jesus 
Christ”, Ensign, май 1994 г., стр. 100).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 18 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 26: ДЕН 3

3 Нефи 19
Въведение
Всички събития, записани в 3 Нефи 11–18, се 
случват в рамките на един ден. В края на този ден, 
новината за посещението на Спасителя и за явява-
нето Му на следващия ден, се разпространява сред 
хората, и те „се трудеха с всички сили през цялата 
тази нощ, за да могат да присъстват на другия ден 
на мястото, където Исус щеше да се покаже на 
множеството” (3 Нефи 19:3). На сутринта, двана-
дестете ученици учат хората и се молят за тях. След 
това, Нефи кръщава дванадесетте ученици и те 
получават Светия Дух, и са заобиколени от ангели. 
По време на тази проява, Исус Христос се появява и 
заповядва на учениците си да се молят, и Той сащо 
се моли на Отца от името на множеството. Поради 
вярата им, учениците са изпълнени със Светия Дух. 
Те са пречистени и стават едно с Отца и Сина.
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3 Нефи 19:1–14
Дванадесетте ученици служат на хората, както 
заповядва Спасителят
Представете си как бихте се чувствали и какво бих-
те направили, ако знаехте, че на другия ден Исус 
Христос ще дойде в храм, недалеч от вас. Колко 
трудно ще ви е да стигнете до там? Бихте ли искали 
да заведете и други хора с вас? Какво бихте напра-
вили, за да се подготвите за това преживяване?

Прочетете 3 Нефи 19:1–3, като се опитате да от-
криете реакцията на нефитите на обещанието на 
Спасителя, че ще се яви на следващия ден. След като 
множеството се събира, дванадесетте ученици раз-
делят множеството на дванадесет групи и започват 
да им проповядват. Те ги наставляват да коленичат 
в молитва и ги учат на същите истини, на които ги 
учи Спасителят предния ден. (Вж. 3 Нефи 19:4–7.)

 1. Прочетете 3 Нефи 19:8–9 и отговорете на следни-
те въпроси във вашия дневник за изучаване на Писа-

нията:
 а. Какво желаят най- много учениците? От ваш личен опит, 
защо дарът на Светия Дух е така желан?
 б. Дванадесетте ученици ще направляват църковните дела 
на Американския континент, след като Спасителят си тръгне. 
Защо е от съществено значение да имат Светия Дух, Който да 
ги напътства?

След като довършите задачата си в дневника си за 
изучаване на Писанията, размишлявайте върху тези 
въпроси: Кои са някои от нещата, които желаете 
най- силно, когато се молите? Колко често се моли-
те за Светия Дух?

Прочетете 3 Нефи 19:10–12 и открийте какво 
правят учениците, след като се молят. Кръщението, 
описано в стихове 10–12, е второто кръщение за 
дванадесетте. Църквата е установена сред нефити-
те в продължение на много години и тези свеще-
нически братя сигурно са били кръстени преди, 
въпреки че първото им кръщение не е записано в 
Писанията. Второто кръщение е специално об-
стоятелство, както обяснява президент Джозеф 
Фийлдинг Смит: „Спасителят заповядва на Нефи 
и хората да бъдат кръстени отново, защото той е 
организирал наново Църквата според Евангелието. 
Преди това, тя е била организирана според закона 
(на Моисей)” (Doctrines of Salvation, изд. Брус Р. Ма-
конки, 3 тома, 1954 г.–1956. г, 2 том, стр. 336).

Помнете, че учениците и другите нефити са до-
стойни да се намират в присъствието на Спасителя. 
Прочетете 3 Нефи 19:13 и се опитайте да откриете 
с какво биват дарени дванадесетте ученика, според 
праведните им желания. 

 2. Направете списък в дневника си за изучаване на 
Писанията на благословиите, които идват в живота на 

човек, притежаващ дара на Светия Дух и живеещ достойно за 
него. След което, сравнете списъка си със следния цитат на 
старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апос-
толи и добавете към списъка си новите идеи, които откривате:

„Светият Дух ни дава силата и смелостта да во-
дим живот според начините на Божието царст-
во, както и е източникът на нашето 
свидетелство за Отца и Сина. …

Нуждаем се от Светия Дух като наш постоянен 
спътник, за да ни помага да взимаме по- добри 

решения в ситуациите, с които се сблъскваме ежедневно. 
Нашите млади мъже и жени биват бомбандирани с грозните 
неща от света. Спътничеството на Духа ще им дава силата да 
устояват на злото и при нужда да се покайват и да се връщат 
на правата и тясна пътека. Никой от нас не е имунизиран 
срещу изкушенията на противника. Ние всички се нуждаем 
от укрепването, което е на разположение чрез Светия Дух. … 
Светият Дух помага на членовете на едно семейство да пра-
вят мъдри избори—избори, които ще им помогнат да се за-
върнат със семействата си при Небесния Отец и Неговия Син, 
Исус Христос, за да живеят с тях за вечността” („The Covenant 
of Baptism: To Be in the Kingdom and of the Kingdom”, Ensign, 
ноем. 2000 г., стр.8).
Въз основа на изучаването си на 3 Нефи 19:1–14, 
размишлявайте каква благословия желаете най- 
много в живота си и защо я искате. 

Довършете следното принципно твърдение, въз 
основа на 3 Нефи 19:9, 13: Чрез искрени желания 
и молитва, ние можем да бъдем   
 .

3 Нефи 19:14–36
Спасителят се появява и се моли хората да бъдат 
пречистени чрез вярата си
Прочетете 3 Нефи 19:14–16, за да научите какво се 
случва, след като дванадесетте ученици биват кръс-
тени и са изпълнени със Светия Дух.

След като учениците и множеството коленичат, 
Спасителят заповядва на дванадесетте Си ученици 
да се молят. Прочетете разказа за тяхната молитва 
в 3 Нефи 19:17–18, 24–26, 30. Това е единствено-
то място в записаните Писания, където хората се 
молят директно на Исус Христос. В нашите молит-
ви ние се молим на Бог Отец в името на Неговия 
Син, Исус Христос. Никъде в Писанията ние не сме 
учени да се молим на Исус.

Старейшина Брус Р. Макконки, от Кворума на 
дванадесетте апостоли, предлага причина, поради 
която, учениците най- вероятно са се молили на 
Исус в този уникален момент: „Исус вече ги е бил 
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научил да се молят в Негово име на Отца, което те 
правят най- напред (вж. 3 Нефи 19:8–9). … Но този 
път, „(те) се молеха на Исуса, наричайки Го техен 
Господ и техен Бог”. (3 Нефи 19:18) Исус се нами-
ра пред тях като символ за Отца. Виждайки Го, те 
все едно са видяли Отца; молейки се на Него, все 
едно са се молели на Отца. Това е било спецална 
и единствена по рода си ситуация” (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ 1978 г., стр. 560–
561). Самият Спасител заявява: „И те Ми се молят, 
защото Аз съм с тях” (3 Нефи 19:22).

 3. Докато хората коленичат, те свидетелстват как 
Исус Христос произнася три отличителни молитви за 

учениците си и за тях. Копирайте следната таблица в дневни-
ка си за изучаване на Писанията: Прочетете зададените пре-
пратки към Писанията и довършете таблицата.

Пасаж от 
Писанията

За какво 
се моли 
Спасителят?

Как можете да прилагате 
в живота си това, което 
научавате от молитвата 
на Спасителя?

3 Нефи 
19:19–23

3 Нефи 
19:27–29

3 Нефи 
19:31–34

Прочетете 3 Нефи 19:24. Какво според вас озна-
чава „и те не говореха излишни слова”? Относно 
молитвите, за които са ни дадени думи, за да знаем 
за какво да се молим, старейшина Брус Р. Маккон-
ки учи: „Съвършените молитви са онези, които са 
вдъхновени, в които Духът разкрива словата, които 
следва да бъдат използвани” (Mormon Doctrine, 2- ро 
изд. (1966 г.), стр. 586).

За да можете по- добре да разберете някои от 
принципите, на които учи Спасителят в молитвите 
Си, прегледайте 3 Нефи 19:28 и отбележете ду-
мите и изразите, които учат на следния принцип: 
Като упражняваме вяра в Исус Христос, ние 
можем да бъдем пречистени. Размишлявайте 
върху начините, по които учениците упражняват 
вяра по време на всички преживявания, записани 
в 3 Нефи 19. В резултат на своята вяра, учениците 
са изпълнени със Светия Дух (вж. 3 Нефи 19:13) и 
получаването на Светия Дух е необходимо, за да 
бъдат пречистени.

Прочетете следното изявление на 
президент Марион Г. Ромни от Първо-
то Президентство, и открийте какво 
означава да си пречистен: „Тогава идва 
кръщението с огън и със Светия Дух”. 
(2 Нефи 31:13.) Кръщението с огън и 

със Светия Дух, за което се говори тук от Нефи, 
оказва голяма промяна в сърцата човешки, за която 
говори Алма (вж. Алма 5:14). То ги преобразява от 
телесни в духовни. То очиства, изцелява и пречиства 
душата. … Вярата в Господ Исус Христос, покаяние-
то и водното кръщение всички идват предварител-
но и са предпоставка за него, но кръщението с огън 
е крайният резултат. Да го получим означава да се 
очистят одеждите ни в единителната кръв на Исус 
Христос” (Learning for the Eternities, съст. 
Джордж Дж. Ромни (1977 г.), стр. 133).
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 4. Размишлявайте какво означава да сме пречистени 
и отговорете на следния въпрос във вашия дневник за 

изучаване на Писанията: Как упражняването на вяра в Исус 
Христос ни помага да станем непорочни и чисти?

Исус изрича голяма молитва в навечерието на еди-
нителната Си жертва, която е много подобна на мо-
литвите, които казва сред нефитите на втория ден от 
посещението Си при тях. Прочетете 3 Нефи 19:23, 29 
и Иоана 17:9, 11, 21–22. Отбележете си израза: „за да 
можем да бъдем едно”. Помислете как Исус Христос 
и Отца са едно. Какво научаваме от тези стихове, от-
носно това как можем да бъдем едно с Исус Христос?

Един от принципите, изложени в този 
стих, е следният: Чрез вяра, ние 
можем да бъдем пречистени и да 
станем едно с Исус Христос, така 
като Той е едно с Отца. Прочетете 
следното твърдение на старейшина 

Д. Тод Кристоферсън, от Кворума на дванадесетте 
апостоли, относно как можем да бъдем едно с Отца 
и Сина: „Със сигурност няма да станем едно с Бог и 
Христос, докато не превърнем Тяхната воля и 
интерес в нашето най- голямо желание. Подобно 
покорство не се постига за един ден, а чрез Светия 
Дух; Господ ще ни наставлява, докато, с течение на 
времето, ще може да се каже, че Той е в нас, така 
както Отец е в Него. Понякога, потрепервам като 
си помисля какво може да се изиска от мен, но 
знам, че единствено в този свят съюз, може да се 
достигне до пълна радост” („That They May Be One 
In Us”, Ensign, ноем. 2002 г., стр. 73). 

Завършете днешния урок, прочитайки и размишля-
вайки върху 3 Нефи 19:35–36.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 19 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 26: ДЕН 4

3 Нефи 20–22
Въведение
През втория ден на Своето служение сред нефи-
тите, Исус Христос отново раздава причастието 
на хората. Той свидетелства, че в последните дни 

Отец ще изпълни Своя завет да събере Израил 
и да благослови всички народи по земята. Също 
така обяснява, че появата на Книгата на Мормон 
в последните дни, ще бъде знамението, че Отец е 
започнал да изпълнява този завет.

3 Нефи 20:1–9
Спасителят отново раздава причастието на хората
Ако сте млад мъж, носител на Аароновото свеще-
ничество, размишлявайте върху следните въпроси: 
Какво означава за вас да можете да помагате в раз-
даването на причастието? Как показвате на Господ, 
че разбирате свещената същност на този обряд?

Ако сте млада жена или пък млад мъж, който все 
още не е носител на свещеничеството, размишля-
вайте върху следните въпроси: Какво изпитвате, ко-
гато наблюдавете достойни млади мъже да раздават 
причастието? Какво правите, докато причастието 
бива раздавано, което да показва, че осъзнавате 
свещената му същност?

Както е записано в 3 Нефи 20:3–5, в началото на 
втория ден от Неговото служение сред нефитите, 
Спасителят чудотворно предоставя хляб и вино, за да 
раздаде отново причастието. Прочетете 3 Нефи 20:1 
и открийте какво моли Той хората да сторят, точно 
преди Той да подготви и раздаде причастието. Как, 
според вас, молитвата в сърцето може да повлияе на 
вашето ежеседмично вземане от причастието?

Прочетете 3 Нефи 20:8. Обърнете внимание, че не-
фитите използват вино по това време, но сегашната 
практика на Църквата е да използва вода (вж. У. и З. 
27:2). Също така, обърнете внимание какво пред-
ставляват хлябът и виното. Когато редовно вземаме 
от причастието, ние засвидетелстваме желанието 
си да направим Единението на Спасителя част от 
нашия живот.

Според 3 Нефи 20:8, какво обещава Исус Христос 
на онези, които вземат от причастието? Помислете 
си за размера на късчето хляб и водата по време на 
причастие. Ако бяхте физически гладни или жадни, 
хлябът и водата за причастие биха ли задоволили 
глада или утолили жаждата ви? За да разберете 
по- добре как може да се заситим, вземайки от 
причастието, прочетете 3 Нефи 20:9 и довършете 
този принцип: Ако достойно вземаме от при-
частието, ние можем да бъдем изпълнени с 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Прочетете следното изявление на старейшина Да-
лин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли и 
подчертайе начините, по които според него можем 
да бъдем благословени, бъдейки изпълнени с Духа:
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„Нека бъдем достойни за обещанието 
на нашия Спасител, а именно, вземай-
ки от причастието, ние ще бъдем 
„изпълнен(и)” (3 Нефи 20:8; вж. също 
3 Нефи 18:9), което означава, че ще 
бъдем „изпълнени с Духа” (3 Нефи 

20:9). Този Дух—Светият Дух—е нашият утешител, 
пътеводител, предавателен механизъм, преводач, 
свидетел и пречиствател—нашият безпогрешен 
водач и осветител на земното ни пътуване към 
вечен живот. 

… От това, което на пръв поглед е малък начин за 
съзнателно и благоговейно подновяване на наши-
те кръщелни завети, произлиза подновяването на 
кръщелните благословии чрез вода и Дух, за да 
можем винаги да имаме Неговия Дух да бъде с нас. 
По този начин всички ние ще бъдем ръководени и 
всички ние ще бъдем пречиствани” („Always Have 
His Spirit”, Ensign, ноем. 1996 г., стр. 61).

 1. Спомнете си за момент как, докато сте вземали от 
причастието, сте чувствали Светия Дух. Прочетете мо-

литвите за причастие в Мороний 4:3 и 5:2. Как вземането от 
причастието всяка седмица ви помага да бъдете изпълнени 
със Светия Дух? Напишете някои от тези начини в дневника 
си за изучаване на Писанията.

3 Нефи 20:10–46
Спасителят учи нефитите относно заветите, които ще 
бъдат изпълнени в последните дни
Помислете си за някои от вашите най- важни 
качества. На какви качества наблегнахте? Дали те 
бяха физически качества, на личния характер или 
духовни качества?

Прочетете следното изказване на старейшина Дей-
вид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апосто-
ли и отбележете как той определя същността ни: 
„Може да обичате музиката, спорта или да сте умел 
в механиката, или някой ден да работите в търго-
вията, като специалист, или в изкуствата. Колкото 
и важни да са такива дейности и занимания, те не 
определят кои сме ние. Първо и най- главно, ние 
сме духовни същества. Ние сме синове (и дъщери) 
на Бог и потомството на Авраам” („Да станеш ми-
сионер”, Лиахона, ноем. 2005 г., стр. 47).

Да сме потомството на Авраам означава, че сме 
преки потомци на Авраам или че сме станали него-
ви синове и дъщери чрез послушание на законите и 
обредите на Евангелието на Исус Христос. Всички 
получават същите обещания и завети, които Бог 
сключва с Авраам.

Както е записано в 3 Нефи 20:11–13, Спасителят учи 
нефитите относно заветите и обещанията, сключени 
с Авраам и неговите потомци, които са дома Изра-
илев. Той учи, че Отец ще изпълни завета Си да 
събере дома Израилев в последните дни. Проче-
тете 3 Нефи 20:13 и забележете с какво знание ще се 
сдобие дома Израилев, като съществена част от това 
събиране. Защо според вас това знание е важно?

Прочетете 3 Нефи 20:25–26 и открийте какво учи 
Спасителя относно как потомците на Лехий са 
благословени поради завета, който Отец сключва с 
Авраам. Спасителят набляга на това, че Отец Го е 
изпратил да посети нефитите и да ги спаси от гре-
ха, „защото (те са) чедата на завета” (3 Нефи 20:26).

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как сте били благословени от завета, който сте 

сключили с Небесния Отец по време на кръщение. Поради 
това, че сте били кръстени като член на Църквата, вие сте по-
томство на Авраам и имате отговорността да допринасяте за 
изпълнението на завета, който Бог е сключил с Авраам.

Прочетете 3 Нефи 20:27 и отбележете думите и 
изразите, които учат на следния принцип: Като 
помотомство на Авраам, ние имамем заветна-
та отговорност да благослявяме всички хора 
на земята.

Докато четете следното изказване на 
старейшина Дейвид А. Беднар, открий-
те как—като потомство на Авраам—
ние следва да благославяме всички хора 
по земята: „На вас и на мен, днес и 
завинаги, ни е дадено да благословяме 

всички народи на земята. На вас и на мен, днес и 
завинаги, ни е дадено да даваме свидетелство за 
Исус Христос и да провъзгласяваме посланието на 
Възстановяването. На вас и на мен, днес и завинаги, 
ни е дадено да поканим всички да получат обредите 
на спасението. Провъзгласяването на Евангелието 
не е временно задължение на свещеничеството. То 
не е просто дейност, в която участваме за ограни-
чено време или задача, която трябва да изпълним 
като членове на Църквата на Исус Христос на 
светиите от последните дни. По- скоро мисионер-
ската дейност е проява на нашата духовна при-
надлежност и наследство. Били сме ръкоположени в 
доземния живот и родени в смъртността, за да 
изпълним завета и обещанието на Бог към Авраам. 
Ние сме тук на земята в това време, за да увеличим 
свещеничеството и да проповядваме Евангелието. 
Това сме самите ние, и затова сме тук—днес и 
завинаги” („Да станеш мисионер”, стр. 47).
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 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво можете да правите сега, в младостта си, за да бла-
гославяте хората по света?
 б. Защо според вас е важно да знаете, че сте потомство на 
Авраам?

3 Нефи 21–22
Исус Христос предсказва за знамението за събирането 
на дома Израилев в последните дни
Както е записано в 3 Нефи 21–22, Спасителят учи 
нефитите на много неща относно последните 
дни—за времето, когато Евангелието ще бъде въз-
становено на земята и светиите ще се подготвят за 
Неговото Второ пришествие. 

 4. За да си помогнете в разбирането за това, което 
Спасителят учи относно последните дни за събиране-

то на дома Израилев в 3 Нефи 21–22, прочетете всички сти-
хове от лявата страна на следната таблица. След което, 
изберете два от въпросите от дясната колона, на които да от-
говорите в дневника си за изучаване на Писанията.

Стихове Въпроси

Прочетете 3 Нефи 21:1–2, 7. 
Когато Книгата на Мормон 
се появи в последните дни, 
това ще бъде знамение, 
че Отец е започнал 
събирането на дома 
Израилев.

 а. Кога сте виждали 
Книгата на Мормон 
да води (или събира) 
някого, включително 
и вас самите, към Исус 
Христос и заветите на 
Евангелието?

Прочетете 3 Нефи 21:9. 
Изразът: „велико и 
чудно дело” се отнася 
за Възстановяването 
на Евангелието на Исус 
Христос. 

 б. Какво според вас е 
велико и чудно относно 
Възстановяването на 
Евангелието на Исус 
Христос?

Прочетете 3 Нефи 21:10–11 
и размишлявайте как това 
описание съответства на 
пророка Джозеф Смит.

 в. Защо е от съществено 
значение да вярваме в 
словата на Господ, които 
бяха извадени наяве 
чрез пророка Джозеф 
Смит?

Прочетете 3 Нефи 21:22. 
Ако хората се покаят и не 
вкоравяват сърцата си, те 
ще бъдат причислени към 
дома Израилев. 

 г. Защо мислите, че 
покаянието е нужно, за 
да може един човек да 
бъде събран с Божия 
заветен народ?

Стихове Въпроси

Прочетете 3 Нефи 22:7–10 
и открийте обещанията, 
които прави Спасителят на 
зеветния Си народ, които 
се завръщат при Него, 
след като са забравили 
сключените с Него завети.

 д. Защо според вас е важно 
да разберете, че Господ 
показва безкрайна 
доброта и милост към 
онези, които са се откло-
нили от Него?

Помислете за някой, с когото можете да сподели-
те своето свидетелство за Исус Христос, Книгата 
на Мормон, Възстановяването на Евангелието и 
мисията на пророка Джозеф Смит, за да помогнете 
на този човек да получи благословиите на възста-
новеното Евангелие. Също така помислете как 
можете да насърчите другите да дойдат при Господ, 
включително и тези, които по- рано са били верни 
в Евангелието, но повече не са. Ако се сетите за 
определен човек, поставете си за цел да действате 
въз основа на подтиците, които сте получили.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 20–22 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 27: ДЕН 1

3 Нефи 23
Въведение
След като цитира словата на Исаия, Исус Христос 
заповядва на нефитите да изучават словата на про-
роците. Спасителят също така поправя пропуск на 
нефитите при воденето на летописите им.

3 Нефи 23:1–5
Исус Христос заповядва на хората да изучават словата 
на пророците
Размишлявайте върху преживяванията си от изу-
чаването на Писанията през изминалата година. 
Напишете няколко думи или кратки израза, които 
описват благословиите, идващи в живота ви в ре-
зултат на вашето изучаване на Писанията.   
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Като преглеждате списъка си, помислете си на 
какво могат да ви научат тези благословии относно 
важността от изучаването на Писанията.

След като цитира някои от ученията на Исаия, 
(вж. 3 Нефи 22) Спасителят заповядва на хората 
усърдно да изучават словата на Исаия и про-
роците. Прочетете 3 Нефи 23:1–5 и открийте защо 
Спасителят казва, че трябва да изучаваме словата 
на Исаия и пророците. Бихте могли да си отбеле-
жите думите и изразите, които ще ви помогнат да 
си спомняте наученото.

Една причина, поради която ни е заповядано да из-
учаваме словата на Исаия, е следната: „той говори 
относно всички тези неща, касаещи (Господния 
заветен) народ, който е от дома Израилев” (3 Нефи 
23:2). Вие сте част от дома Израилев, тъй като сте 
сключили завети с Господ. Писанията на Исаия се 
отнасят за вас. Друга причина, поради която трябва 
да изучаваме думите на Исаия, е: всички те ще 
бъдат изпълнени (вж. 3 Нефи 23:3).

Забележете в 3 Нефи 23:1, че Исус Христос кон-
кретно заповядва на нефитите да „изучава(т слова-
та на Исаия) усърдно”.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Каква според вас е разликата между четенето на словата 
на пророците и усърдното им изучаване?
 б. Кои от методите за изучаване на Писанията могат да ви 
помагат за ефективното и пълноценно изучаване на словата 
на Исаия и пророците? (Бихте могли да прегледате Раздел 1: 
Ден 1, „Да изучаваме Писанията”, за да си спомните някои 
важни средства в помощ на изучаване на Писанията.)

Старейшина Мерил Дж. Бейтман, почетен член 
на Седемдесетте, споделя някои от благословиите, 
които идват в живота ни, като изучаваме словата на 
пророците: „Има определени благословии, които 
получаваме, когато изучаваме Писанията. Изуча-
вайки Господното слово и спазвайки го, човек се 
доближава по- близо до Спасителя и се сдобива с 
по- силно желание да води праведен живот. Си-
лата да устояваме на изкушенията се увеличава, а 
духовните слабости биват преодолявани. Духовните 
рани биват изцелявани” („Coming unto Christ by 
Searching the Scriptures”, Ensign, ноем. 1992 г., стр. 
28).

Прочетете 3 Нефи 23:5 и открийте обещанието, ко-
ето Спасителят дава на всички нас, ако изучаваме и 
действаме въз основа на поканите от Писанията.

 2. Представете си, че имате приятел или близък, на 
който му е трудно да изучава редовно Писанията. 

Използвайки това, което сте научили в 3 Нефи 23:1–5, напи-
шете какво бихте казали, за да насърчите този човек да изу-
чава усърдно словата на пророците и да се сдобива с 
пълноценни преживявания с Писанията.

3 Нефи 23:6–14
Исус Христос укорява учениците Си за това, че не са 
записали важни събития
Прочетете следното изявление на президент Спен-
сър У. Кимбъл:

„Самият Исус Христос изтъква на 
нефитите и ламанитите изключителна-
та важност да водим летописи (вж. 
3 Нефи 23:6–13). …

Радвам се, колкото леко и благо да е 
било сторено това, че не съм бил аз 

смъмреният човек за неизпълнение на задължение-
то ми да водя редовни записки. …

… Помнете, Спасителят укорява хората, които не 
са съумели да запишат важни събития” („The Angels 
May Quote from It”, New Era, фев. 2003 г, стр. 32, стр. 
34–35).

Останалата част от 3 Нефи 23 съдържа историята, 
която описва президент Кимбъл, когато Спасителят 
укорява нефитите, за това че не не са включили 
някои важни събития в летописите си. Прочетете 
3 Нефи 23:6–11 и открийте какво не съумяват да 
запишат нефитите. Защо според вас е важно за не-
фитите да запишат изпълнението на пророчество-
то, направено от Самуил Ламанита? Как наличието 
на този летопис в Книгата на Мормон ни помага в 
наши дни?

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо може да е важно за 

вас да записвате духовните събития и подтици, които се случ-
ват в живота ви?

Ако е имало духовно преживяване в живота ви, 
което не сте съумели да запишете, бихте могли да 
направите това сега в личния си дневник. Една обик-
новена тетрадка или тефтер са достатъчни за воде-
нето на личен дневник. Прочетете 3 Нефи 23:12–14 и 
открийте какво прави Спасителят, след като нефи-
тите се подчиняват на заповедта да запишат изпъл-
нението на пророчеството на Самуил Ламанита.

Спасителят „разясни всички писания”, което озна-
чава, че Той обяснява значението на Писанията.

Прочетете 3 Нефи 24:1 и обърнете внимание на 
общите неща между първата част на този стих и 
това, което се случва в 3 Нефи 23:12–14. Забележете, 
че след като нефитите записват това, на което ги 
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преживявания, като си носите лист хартия, бележ-
ник или дневник с вас следващата седмица. Запише-
те всякакви подтици, впечатления, преживявания 
или чувства, които сте имали през седмицата. Също 
така, запишете какво е било впечатлението ви как 
да постъпите въз основа на получените подтици. 
След като сте изпълнили това, опишете преживя-
ното.

Споделете с някой (близък, приятел или църко-
вен ръководител) плана си да си водите записки 
на вашите духовни преживявания. Бихте могли да 
поканите този човек да ви подкрепи във вашето 
усилие, записвайки някои от своите собствени 
духовни преживявания. Каненето на друг човек 
да изпълни тази задача с вас ще ви помага да се 
насърчавате взаимно и да си споделяте напредъка. 
Въпреки това, трябва да помните, че не е необходи-
мо—нито уместно—да споделяте святи преживява-
ния с хората.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 23 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 27: ДЕН 2

3 Нефи 24–26
Въведение
В 3 Нефи 24–25, Исус Христос изпълнява заповедта 
на Небесния Отец да даде на хората някои от про-
рочествата на Малахия. Малахия заявява необхо-
димостта за дома Израилев да се покае и завърне 
при Господ в подготовка за идването на Спасителя. 
Както е записано в 3 Нефи 26:3, Исус Христос раз-
яснява на хората „всички неща, тъкмо от началото, 
чак до времето, когато Той ще дойде в славата Си”. 
След което, Мормон учи, че на онези, които вярват 
в Книгата на Мормон, ще им бъдат показани по- 
велики неща (вж. 3 Нефи 26:9).

3 Нефи 24:1–6
Исус Христос цитира думите, дадени на Малахия 
относно Второто пришествие
Цитирайки някои от пророчествата на Малахия на 
нефитите, Исус Христос използва за символи огъня и 

учи Спасителят, Той има дава допълнително знание 
и откровение, разяснявайки всичко това. 

Използвайки наученото в 3 Нефи 23:6, довършете 
следния принцип: Като записвам свещените под-
тици и събития, аз каня   
 .

Измежду другите възможности, бихте могли да до-
вършите принципа по- горе по следния начин: Като 
записвам свещените подтици и събития, аз каня 
Господ да ми дава допълнително откровение.

За да можете по- цялостно да разберете научената 
от вас истина, прочетете следните две изказвания 
на старейшина Ричърд Г. Скот от Кворума на два-
надесетте апостоли:

„Внимателно записаното познание е 
познание, което е налично при нужда. 
Духовната информация трябва да бъде 
пазена на свещено място, което показва 
на Господ доколко я цените. Тази 
практика увеличава вероятността да 

получим по- нататъшно просветление” („Acquiring 
Spiritual Knowledge”, Ensign, ноем. 1993 г., стр. 88).

„Записвайте на сигурно място важните неща, които 
научавате от Духа. Ще откриете, че когато запис-
вате скъпоценни впечатления, често ще последват 
повече. Също така, знанието с което се сдобивате, 
ще ви е достъпно през целия ви живот” („To Acquire 
Knowledge and the Strength to Use It Wisely”, Ensign, 
юни 2002 г., стр. 32).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Защо според вас записването на откровенията, които по-
лучаваме от Господ, може да ни помогне да получаваме до-
пълнително откровение?
 б. Как заделянето на време, за да записваме влиянието на 
Господ в живота си, ни помага да изпитваме благодарност 
за нашите благословии и да Му я засвидетелстваме.

Може да се притеснявате, че не сте имали някакви 
специални или свещени преживявания, които си 
струва да запишете. Старейшина Джон Х. Гробърг, 
почитен член на Седемдесетте, отговаря на това 
притеснение: „Някои хора казват: „Нямам какво да 
запиша. Нищо духовно не ми се случва”. Аз казвам: 
„Започнете да записвате и духовните неща ще се 
случат. Те са налице постоянно, но ние ставаме по- 
чувствителни към тях, като ги записваме” („Writing 
Your Personal and Family History”, Ensign, май 1980 
г., стр. 48).

Можете да започнете да прилагате това, кое-
то сте научили относно записването на духовни 
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сапуна. Представете си пламтящ огън и парче сапун. 
Помислете си какво общо могат да имат тези две не-
ща като пречистващи или дезинфекциращи средства.

Прочетете 3 Нефи 24:2–3. В 3 Нефи 24:2, Исус 
Христос е сравнен с огън на пречиствач и сапун 
на тепавичар, поради това, което ще направи при 
Второто Си пришествие. В 3 Нефи 24:3, Той е срав-
нен с пречиствач на сребро, който го прочиства. За 
да разберете тези стихове, от полза е да знаете, че 
процеса за пречистване на сребро, изисква пре-
чиствачът да държи парчетото сребро над най- 
горещата част на огъня, за да изгорят примесите. 
Пречиствачът трябва да наблюдава внимателно, 
защото ако среброто е оставено дори и за момент 
по- дълго в пламъците, то ще изгори. Тепавичар е 
човек, който очиства дрехите или ги избелва със 
сапун. „Синовете на Левий” са мъжете носители на 
свещеничеството в древен Израил; този термин мо-
же да бъде приложен за всички Господни хора днес.

Размишлявайте какво внушава този образ, че ще се 
случи при Второто пришествие на Исус Христос. В 
Писанията си до 3 Нефи 24:2–3), можете да напи-
шете: При Второто Си пришествие, Исус Хрис-
тос ще пречисти Своя народ.

Прочетете 3 Нефи 24:5–6 и открийте кой ще бъде 
погълнат или унищожен и кой не при Второто при-
шествие на Спасителя. (Забележете, че в този откъс 
„синовете Яковови” са Господният заветен народ 

в дома Израилев.) Тези стихове учат на следния 
принцип: Исус Христос ще съди нечестивите по 
време на Второто Си пришествие.

 1. Напишете следното заглавие в дневника си за изу-
чаване на Писанията: Това, което трябва да правя, за 

да се подготвя за Второто пришествие на Исус Христос. Като 
продължавате да изучавате 3 Нефи 24–26, избройте под това 
заглавие, това, което научавате и което ще ви помогне да се 
подготвите за Второто пришествие на Исус Христос.

3 Нефи 24:7–18
Малахия учи дома Израилев как да се завърне при 
Господ
Представете си, че близък приятел или роднина 
не изглежда загрижен за това как неговите дейст-
вия могат да му се отразят по време на Страшния 
съд, Второто пришествие или през вечността. 
Помислете си какво бихте казали, за да се опита-
те да помогнете на този човек. Прочетете 3 Нефи 
24:7 и открийте какво казва Господ на синовете 
на Яков, които са започнали да се отдалечават от 
Него. Какво според вас означава, че хората са се 
„отклони(ли)” от Господните обреди?

В Църквата обредът е свято, официално действие, 
извършено чрез властта на свещеничеството. Ня-
кои обреди са съществени за нашето възвисяване. 
Тези обреди се наричат „спасителни обреди”. Те 
включват кръщение, потвърждаване, ръкополага-
не в Мелхиседековото свещеничество (за мъжете), 
храмово надаряване и брак в храма. С всеки един от 
тези обреди, ние влизаме във важни завети с Гос-
под. Бихте могли да изброите спасителните обреди 
под заглавието от дейността в задача 1. Помислете 
си как тези завети ни помагат да се подготвим за 
Второто пришествие.

Въпреки че Господният народ се е отклонил от 
обредите и заветите на Евангелието, забележете 
обещанието в 3 Нефи 24:7, което Господ им дава, 
ако се завърнат при Него. Бихте могли да отбеле-
жите това обещание в Писанията си, за да можете 
да помните, че ако се завърнем при Господ, Той 
ще се завърне при нас.

Прочетете 3 Нефи 24:8–10 и открийте един от 
начините, по които Господ показва на синовете на 
Яков, че могат да се завърнат при Него и така да се 
подготвят за Второто пришествие. Бихте могли да 
включите плащането на десятък и дарения в списъ-
ка под заглавието в дейност 1 от дневника си.

Прочетете следния съвет на Президент Гордън Б. 
Хинкли относно плащането на десятък: „Ние можем 
да плащаме своя десятък. Това не е толкова въпрос 
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3 Нефи 25
Исус Хрстос цитира пророчеството на Малахия, че Илия 
ще се завърне преди Второто пришествие
Прочетете 3 Нефи 25:1–3 и открийте защо Второто 
пришествие ще бъде благословия за онези, които 
са верни на Исус Христос. Думата корен в стих 1, се 
отнася за предците, а клон се отнася за потомство-
то. По този начин, в следващия живот, нечестивите 
не ще се радват на благословиите да бъдат запеча-
тани нито със своите предци, нито с потомството 
си. Телците, които „раст(ат)… в обор”, са символ 
на децата, които са защитени, за които се полагат 
грижи и са налице всички неща, необходими за 
техния растеж.

Спасителят споделя с нефитите това, което пише 
Малахия относно събитието, което ще се случи 
преди Второто пришествие и което е свързано с 
пророка от Стария завет -  Илия. Прочетете 3 Нефи 
25:5–6 и открийте какво учи Малахия, че ще напра-
ви Илия, за да подготви света за идването на Господ.

Завръщането на Илия на земята е съществена част 
от Възстановяването на Евангелието. На 3 апирл 
1836 г., Илия се явява на Джозеф Смит и Оливър 
Каудъри в новоосветения храм Къртлънд (вж. У. и 
З. 110). Той им предава запечатващата сила на све-
щеничеството, правейки възможно за семействата 
да бъдат запечатани през поколенията. Какво спо-
ред вас означава твърдението, че „той ще обърне 
сърцата на бащите към чедата и сърцата на чедата 
към бащите им” (3 Нефи 25:6)?   
 

Тези стихове учат, че като обръщаме сърцата си 
към нашите бащи, ние помагаме да подготвим 
земята за Второто пришествие на Исус Христос.

 3. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та преживяване на вас или ваши близки, което ви е 

помогнало да обърнете сърцето си към вашите предци. Това 
може да включва да бъдете запечатани в светия храм, издир-
ването на семейната си история или взимането на участие в 
кръщения за мъртвите. Ако не можете да се сетите за такова 
преживяване, напишете кратък абзац относно желанието си 
да имате такова. (Под дейност 1 от дневника си, бихте могли 
да запишете: получаването на храмови обреди за вас самите 
и вашите близки, посещението на храма и събирането на ин-
формация по семейната история.)

3 Нефи 26
Това, което трябва да се направи, за да се получат 
по- великите неща, които разкрива Исус Христос
Научаваме от 3 Нефи 26:3, че Спасителят учи не-
фитите относно „всички неща, които ще станат по 

на пари, колкото е въпрос на вяра” („Let Us Move 
This Work Forward”, Ensign, ноем. 1985 г., стр. 85).

Размишлявайте за момент как вашето желание да 
давате десятък и дарения на Господ, е показател за 
вярата ви в Него. Прочетете 3 Нефи 24:10–12 и се 
съсредоточете върху благословиите за онези, които 
плащат пълен и честен десятък.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какви благословии сте получили от послушанието на за-
кона за десятъка?
 б. Как според вас спазването на заповедите да плащаме де-
сятък и дарения, ви е помогнало да се подготвите духовно 
за Второто пришествие?

Някои хора от древен Израил роптаят, че спазва-
нето на Господните заповеди не им е донесло нищо 
добро. Те чувстват, че усилията им са напразни, 
безцелни (вж. 3 Нефи 24:14). От друга страна, те 
спорят че горделивите и нечестивите са „щаст-
ливи”, „уредили се” или „подсигурени” (3 Нефи 
24:15). С други думи, тези хора твърдят, че нечести-
вите са в по- добро състояние от праведните. Господ 
отвръща на тези оплаквания, заявявайки че онези, 
които се страхуват от Господ и си спомнят за Него, 
и които се събират често, за да общуват, ще откри-
ят имената си записани в „паметна книга” (3 Нефи 
24:16). Те ще са онези, които са подготвени за идва-
нето на Господ и ще бъдат пощадени като Негови 
собствени „скъпоценност(и)” (вж. 3 Нефи 24:16–17). 
Господ кани хората, които се оплакват в чакане и 
гледане на крайния резултат, да „се върна(т) и (да) 
разпозна(ят) праведните от нечестивите” (3 Нефи 
24:18). Те ще се убедят, че праведните са в много 
по- добро състояние от нечестивите.
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лицето на земята”. Прочетете 3 Нефи 26:6–8 и се 
опитайте да откриете каква част от проповедта на 
Спасителя е записана в Книгата на Мормон. Изуче-
те 3 Нефи 26:9–11, за да откриете защо Мормон не 
включва всичко.

Господ напътства Мормон да включи само мал-
ка част от тези учения, за да изпита нашата вяра. 
От 3 Нефи 26:1–21 научаваме, че като вярваме в 
това, което Бог е разкрил, ние се подготвяме да 
получим по- голямо откровение. Защо според вас 
вярата в получените вече истини е от съществено 
значение, преди да получим допълнителна истина? 
(Вж. Алма 12:9–11.) Как можем да показваме, че 
вярваме в това, което Господ разкрива?

 4. За да приложите подчертания принцип по- горе, 
отговорете на следния въпрос във вашия дневник за 

изучаване на Писанията: Какво вършите в живота си, за да 
показвате вярата си в Книгата на Мормон?

Както е записано в останалата част на 3 Нефи 26, 
Мормон обобщава служението на Спасителя и 
влиянието му върху нефитите. Прочетете 3 Нефи 
26:13–21, като бихте могли да отбележите как хора-
та прилагат на практика словата на Исус Христос.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 24–26 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 27: ДЕН 3

3 Нефи 27
Въведение
По време на ранното си служение, след втория 
ден от появата на възкресения Спасител сред тях, 
дванадесетте нефитски ученици се събират заедно 
в задълбочена молитва и пост. Исус Христос им се 
явява отново и отговаря на техния въпрос относно 
името, което трябва да се даде на Църквата. Спаси-
телят ги учи, че Единението е съществено за Него-
вото Евангелие и че чрез Единението ние можем да 
застанем неопетнени пред Него, като се покайваме, 
бъдем кръстени и устоим до края. В допълнение, 
Той заповядва на Своите ученици да бъдат подобни 
на Него.

3 Нефи 27:1–12
Господ учи дванадесетте ученици, че Неговата Църква 
трябва да носи Неговото име
Представете си, че искате да организирате нов клуб 
или спортен отбор. Решете какъв вид клуб или 
отбор бихте искали да основете и след това си из-
берете име за вашата организация. Запишете както 
името, така и вида на организацията, която сте си 
избрали:   
  
 

Помислете за някои от организациите, които са ви 
известни, и какво означават техните имена за цел-
та, която изпълняват, и хората, които принадлежат 
към тях.

Дванадесетте ученици продължават да учат и кръ-
щават хората. Веднъж, те се събират в пост и мо-
литва, когато Спасителят ги посещава отново (вж. 
3 Нефи 27:1–2). Прочетете 3 Нефи 27:3–7, търсейки 
въпроса, който задават учениците, и отговора на 
Спасителя. Бихте могли да си отбележите дадените 
от Исус Христос причини Църквата да носи Него-
вото име.

Изучете 3 Нефи 27:8–10 и отбележете кои, според 
казаното от Спасителя, са характеристиките на Не-
говата истинна Църква. Довършете следния израз 
в наръчника си, за да посочите няколко основни 
черти на истинната Църква:

Истинната Църква на Исус Христос е   
  
 .

Помислете си защо е важно за истинната Църква на 
Исус Христос не само да носи Неговото име, но и 
да е основана на Неговото Евангелие (вж. 3 Нефи 
27:8–10). Спасителят обещава на нефитите, че ако 
Църквата е изградена на Неговото Евангелие, то 
тогава Небесният Отец ще изяви делата Си в нея 
(вж. 3 Нефи 27:10). Размишлявайте как вие лично 
сте виждали Небесния Отец да изявява делата Си в 
Църквата. 
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крие се в това, че съществува надежда, помощ и че 
неразрешимото е било разрешено, а врагът е бил 
победен. Добрата вест е, че гробът на всеки човек 
може да бъде празен един ден, че душата на всеки 
човек може да бъде отново пречистена, че всяко едно 
от Божиите чеда може да се завърне отново при 
Отеца, Който им е дал живот” („Missionary Work and 
the Atonement”, Ensign, март 2001 г., стр. 8, стр. 10).

Чували ли сте някога някой да казва, че ние трябва 
да „живеем според Евангелието”? Когато някой ни 
приканва да „живеем според Евангелието”, този 
човек обикновено ни приканва да живеем според 
принципите и обредите, които от своя страна ни 
дават силата на Единението на Исус Христос в 
живота ни, така че да можем да бъдем спасени. Из-
учете 3 Нефи 27:20–21, като се опитате да откриете 
какво трябва да правим, за да получим благосло-
виите на Единението и да се подготвим да бъдем 
съдени. 

 4. Напишете Ако ние - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
тогава ще можем да застанем неопетнени пред 

Исус Христос в дневника си за изучаване на Писанията. До-
вършете този израз, записвайки принцип от Евангелието от 
3 Нефи 27:20–21, който трябва да следваме, за да застанем 
неопетнени пред Господ. (Бихте могли да определите някол-
ко принципа за тази част от главното твърдение, започваща с 
„ако”.) След което, отговорете на следния въпрос във вашия 
дневник за изучаване на Писанията: Какво мога да направя в 
живота си точно сега, за да „живея според Евангелието” по- 
пълно, за да мога да изпитам Единението и да застана нео-
петнен пред Бог в последния ден?

 1. В дневника си за изучаване на Писанията запише-
те Да си член на истинната Църква на Исус Христос е 

важно за мен, защото … След това напишете кратък абзац, 
описващ мислите ви относно този израз. Опитайте се да 
включите колкото се може повече причини за това, което сте 
научили, изучавайки 3 Нефи 27:1–12.

3 Нефи 27:13–22
Исус Христос дава определение на Своето Евангелие и 
учи какво трябва да правим, за да застанем невинни 
пред Него 
Спомнете си за момент, когато сте били хванати 
да вършите нещо, за което сте знаели, че е грешно. 
Спомнете си как сте се чувствали, когато истината 
за стореното от вас е излязла наяве. Размишлявайте 
върху следните въпроси: Как бихте се чувствали 
да застанете пред Господ да бъдете съдени, ако все 
още са налице дела, от които не сте се покаяли? Как 
бихте се чувствали да застанете пред Господ да бъ-
дете съдени, ако не съществува начин да се покаете 
от греховете, които сте извършили през живота си? 

След като Спасителят учи нефитите, че Неговата 
Църква трябва да бъде изградена върху Неговото 
Евангелие, Той продължава да ги учи каква е същ-
ността на Евангелието. Думата Евангелие буквално 
означава „добра вест” или „благовестие”. Добрата 
вест е че чрез Евангелието можем да се покаем, ако 
съгрешим.

 2. Прочетете 3 Нефи 27:13–16, 19 и открийте еле-
ментите на Евангелието, които са добра вест за всич-

ки нас. Основата на Евангелието на Исус Христос е това, 
че Той изпълнява волята на Своя Отец, осъществявайки 
Единението. Запишете отговорите на следните въпроси във 
вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Спасителят свидетелства на Своите ученици, че Той е до-
шъл на този свят, за да изпълни волята на Своя Отец. Според 
3 Нефи 27:14, каква е волята на Небесния Отец за Неговия 
Син?
 б. Благодарение на това, че Спасителят изпълнява волята 
на Своя Отец, какво е направено достъпно за цялото чове-
чество? (вж. по- конкретно 3 Нефи 27:19).

 3. За да можете да оцените величието на тази добра 
вест, прочетете един или повече от следнте откъси от 

Писанията и напишете кратко обобщение в дневника си за 
изучаване на Писанията относно причината, поради която 
Единението на Исус Христос е такава добра вест: 2 Нефи 
9:8–10; Алма 34:14–16; Еламан 14:15–18.
Старейшина Джефри Р. Холанд, от Кворума на два-
надесетте апостоли, свидетелства защо Евангелието 
е добра вест за всички хора: „Добрата вест се крие 
в това, че смъртта и адът могат да бъдат избегнати, 
грешките и греховете могат да бъдат преодоляни; 
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Размишлявайте какво би било един ден да застане-
те пред Исус Христос, знаейки, че сте били пречис-
тени чрез Неговото Единение чрез послушание на 
принципите, заповедите и обредите на Неговото 
Евангелие.

3 Нефи 27:23–33
Исус Христос напътства учениците Си да бъдат подобни 
на Него
Както е записано в края на 3 Нефи 27, Исус Христос 
дава указания на дванадесетте Си ученици и ги учи 
относно ролята им като ръкводители и съдии на 
техния народ. Прочетете 3 Нефи 27:27 и открийте 
заповедта, която Той дава на учениците, за да им 
помогне да изпълняват праведно ролите си. Помис-
лете за момент върху следните въпроси:

• Защо е важно за хората, които съдят останалите, 
да са подобни на Спасителя?

• Връщайки се отново към 3 Нефи 27:21, какво 
заповядва Спасителят на учениците си да правят?

• Каква е връзката между това да вършим делата на 
Спасителя и да ставаме подобни на Него?

Прочетете отново 3 Нефи 27:21, 27 и отбележете в 
Писанията си думите и изразите, които показват че 
Господ очаква от учениците Си да подражват 
на делата Му и стават като Него.

 5. Отговорете на следните въпроси в дневника си за 
изучаване на Писанията, за да можете да прилагате 

ученията на Спасителя и да бъдете подобни на Него:
 а. Какви възможности имах вчера да бъда подобен на Спа-
сителя?
 б. Как мога да бъда подобен на Спасителя днес?
 в. Какви дела, подобни на Спасителя, мога да извърша утре 
в училище или у дома?

Президент Езра Тафт Бенсън учи, че 
хората, които се стремят да стават 
подобни на Исус Христос, постигат 
истинско величие: „Човек, чийто 
живот се доближава най- много до този 
на Спасителя, е най- велик, благословен 

и радостен. Това няма нищо общо със земните 
богатства, сила или престиж. Единственото доказа-
телство за величие, благословеност и радост, е 
колко подобен един живот може да бъде на този на 
Учителя Исус Христос. Той е правият път, пълната 
истина и изобилния живот” („Jesus Christ—Gifts 
and Expectations”, Ensign, дек. 1988 г., стр. 2).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 27 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 27: ДЕН 4

3 Нефи 28–30
Въведение
Преди да ги напусне, Исус Христос пита всеки от 
дванадесетте Си ученици какво желаят от Него. 
Девет от тях желаят да се върнат бързо при Него, 
когато служението им на земята приключи. Трима 
от тях решават да останат на земята, за да продъл-
жат да довеждат души при Христос, докато Той се 
върне. Господ уважава и двата вида желания. Мор-
мон ни дава някои подробности относно служение-
то на тримата нефити на земята.
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Завършвайки историяти си за посещението на Спа-
сителя сред нефитите, Мормон обяснява, че появата 
на Книгата на Мормон ще бъде знамение за това, 
че Господ изпълнява завета Си с дома Израилев. 
Завършвайки 3 Нефи, Мормон записва думите на 
Исус Христос, приканвайки всички хора да се пока-
ят и да бъдат причислени към дома Израилев.

3 Нефи 28:1–11
Исус Христос изпълнява желанията на дванадесетте  
Си ученици
Размишлявайте как бихте отвърнали ако Исус 
Христос ви се яви и ви попита: „Какво желае(ш) от 
Мене?”

Бегло нахвърляйте кои от вашите праведни жела-
ния бихте споделили с Него.   
 

Прочетете 3 Нефи 28:1–3 и открийте как отговарят 
деветте нефитски ученици, когато Господ ги пита: 
„Какво желаете от Мене?” Обърнете внимание 
какво мисли Спасителят относно желанието им.

Прочетете 3 Нефи 28:4–7 и открийте какво желаят 
останалите трима ученика от Спасителя. Забележе-
те какво мисли Исус Христос относно желанието на 
тези трима ученици. Размишлявайте защо според 
вас Господ казва, че те са „по- благословени” поради 
желанието си.

Прочетете 3 Нефи 28:8–10, за да видите как Спаси-
телят описва благословиите, които ще получат три-
мата нефити поради желанията си да се трудят сред 
смъртните хора. Бихте могли да запишете следната 
истина в бялото поле на вашите Писания или в 
дневника си за изучаване на Писанията: Господ 
ни благославя според праведните ни жела-
ния. Прочетете следното изявление на старейши-
на Нийл A. Максуел от Кворума на дванадесетте 
апостоли, за да видите колко важни са праведните 
желания:

„С времето ще се превърнем в онова, 
което настойчиво желаем, и него ще 
получим във вечността. …

Праведните желания трябва да бъдат 
непреклонни, ето защо, казва прези-

дент Бригъм Йънг, „мъжете и жените, желаещи 
да се сдобият с място в селестиалното царство, ще 
разберат, че трябва да водят битка всеки ден” (в 
Journal of Discourses, 11:14)” („According to the Desire 
of [Our] Hearts”, Ensign, ноем. 1996 г., стр. 21–22).

 1. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Кога сте се чувствали благословени от Господ, като сте 
действали според праведните си желания?
 б. Какво ще започнете да правите днес, за да подхранвате 
праведните желания в живота си, така че да отговаряте на 
изискванията за благословиите на Господ?

3 Нефи 28:12–35
Мормон описва служението на тримата нефити
Много хора са чували легенди, митове и слухове 
относно предполагаемите посещения на тримата 
нефити. Вместо да разчитате на измислици, от-
крийте какво казват Писанията за естеството на 
тяхната мисия и как те следва да служат със сила 
„като ангелите Божии” (3 Нефи 28:30).

Прочетете 3 Нефи 28:12–17, за да разберете какво 
се случва с тримата нефити. Според 3 Нефи 28:15, 
каква е една от причините, поради които ученици-
те трябва да изпитат тази промяна?   
 

Прочетете 3 Нефи 28:18–23 и открийте как Господ 
благославя тримата нефити, за да могат да изпълнят 
праведните си желания. Помислете си на какво ни 
учат тези стихове относно желанието на Господ да 
ни благославя, като живеем според праведните си 
желания.

Изучете 3 Нефи 28:25–31 и открийте кой има 
полза и ще има полза за в бъдеще от служението на 
тримата нефити. Бихте могли да отбележите това, 
което сте открили.

3 Нефи 28:36–40
Мормон научава за естеството на преселените същества
Спомнете си за момент, когато сте имали въпрос 
относно Евангелието или сте се сблъсквали с пред-
извикателство. Прочетете 3 Нефи 28:36 и открийте 
какво не разбира Мормон относно физическото 
състояние на тримата нефити, след промяната, коя-
то претърпяват. Обмислете отговора си на следния 
въпрос: Към кого обикновено се обръщате, когато 
имате въпрос относно Евангелието? Прочетете 
3 Нефи 28:36–37, за да видите какво прави Мормон, 
за да открие отговора на своя въпрос.

Изучете 3 Нефи 28:37–40 и открийте какво науча-
ва Мормон относно промяната, която се случва с 
телата на тримата нефити. Състоянието, на което 
се радват тримата нефити, се нарича „преселване”, 
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което е подобно на преображение (вж. 3 Нефи 
28:17), само че по- дълго като времетраене. Пресе-
лените същества са все още смъртни, но, както учи 
пророкът Джозеф Смит, техните физически тела 
са били преобразени от телестиално в терестри-
ално състояние; те са освободени от физическите 
страдания на смъртните си тела (вж. History of the 
Church, 4:210). Преселените същества могат да се 
появяват и да изчезват според волята си или тази 
на Бог (вж. 3 Нефи 28:27–30). Те помагат за довеж-
дането на души до спасение и остават в това си 
преобразено състояние до Второто пришествие на 
Исус Христос, когато ще изпитат друга промяна, за 
да станат възкресени, славни личности (вж. 3 Нефи 
28:7–8, 39–40).

От преживяването на Мормон научаваме, че ако 
изискваме разбиране от Господ, ние ще полу-
чим откровение. Бихте могли да си отбележите 
този принцип в Писанията или в дневника си за 
изучаване на Писанията.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията опишете 
преживяване, при което вие или някой друг, когото 

познавате, сте искали от Господ отговори чрез сърдечна мо-
литва.

3 Нефи 29
Мормон свидетелства, че Господ ще изпълни Своя завет 
с дома Израилев в последните дни
След като Мормон пише за посещението на Спаси-
теля сред хората от Книгата на Мормон, той проро-
кува за изпълнението на Господните обещания в 
последните дни. Обмислете отговора си на следния 
въпрос: Какво сте научили или били ли сте свидете-
ли на изпълнението на едно от Божиите обещания?

Бихте могли да отбележите думите когато и тогава, 
докато изучавате 3 Нефи 29:1–3. Тези думи ще ви 
помогнат да откриете събитието, което показва, че 
Господ спазва обещанията си към дома Израилев в 
последните дни. (Изразът „тези сказания” в 3 Нефи 
29:1 се отнася за записаното в Книгата на Мормон.) 

Научаваме от 3 Нефи 29:1–3, че появата на Книга-
та на Мормон е знамение, че Господ изпълнява 
Своя завет с дома Израилев.

Книгата на Мормон ни показва, че Господ подготвя 
народа Си за Своето Пришествие (вж. 3 Нефи 29:2). 
Докато четете следното твърдение на старейшина 
Ръсел M. Нелсън, от Кворума на дванадесетте 
апостоли, отбележете как Книгата на Мормон ни 
помага да се подготвим за Пришествието на 
Спасителя:

„Книгата на Мормон е осезаемо знамение, че 
Господ е започнал да събира чедата Си от заветния 
Израил. …

Истина е, Господ не е забравил! Той е благословил 
нас и други хора по света с Книгата на Мормон. 
… Тя ни помага да сключваме завети с Бог. Кани 
ни да Го помним и да опознаем Неговия Възлюбен 
Син. Тя е още едно свидетелство за Исус Христос” 
(„Завети”, Лиахона, ноем. 2011 г., стр. 88).

 3. Прочетете 3 Нефи 29:4–6 и извършете една или и 
двете от следните дейности във вашия дневник за изу-

чаване на Писанията:
 а. Определете три конкретни абзаца в Книгата на Мормон, 
които според вас могат да помогнат на някой да дойде при 
Исус Христос. За всеки абзац, напишете с едно или две изре-
чения защо сте избрали именно него.
 б. Напишете абзац как според вас Книгата на Мормон може 
да помогне на някой да разбере и приеме даровете на от-
кровение, пророчество и езици, или силата на Светия Дух.
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3 Нефи 30
Господ увещава езичниците да се покаят и да дойдат 
при Него
Мормон завършва своя летопис относно служе-
нието на Спасителя, записвайки някои конкретни 
указания, които получава от Исус Христос относно 
езичниците. Прочетете 3 Нефи 30:1–2 и отбележете 
възможно най- много от указанията на Спасителя 
към езичниците, които можете да откриете. Също 
така, бихте могли да отбележите благословиите, до-
стъпни за езичниците, ако дойдат при Христос. Въ-
преки че 3 Нефи 30:2 е обръщение към хората извън 
Църквата, можем да използваме поканата на Исус 
Христос, за да оценим нашето собствено желание да 
живеем според изискванията на Неговия завет.

 4. Напишете следния принцип в дневника си за изу-
чаване на Писанията: Ако дойдем при Христос, мо-

жем да бъдем причислени към Неговия народ. Запишете 
в дневника си за изучаване на Писанията защо е благословия 
от Господ да „бъде(м) причислени към (Неговия) народ, кой-
то е от дома Израилев” (3 Нефи 30:2).

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 3 Нефи 28–30 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

4 Нефи
Защо да изучаваме тази книга?
В изучаването си на 4 Нефи, вие ще станете 
свидетели на благословиите, които спохождат 
хората, обединени в живот според Евангелието на 
Исус Христос. Книгата разкрива, че всички хора от 
народите на нефитите и ламанитите се обръщат 
във вярата по време на служението на Спасителя 
сред тях. Спазвайки заповедите, те се радват на 
мир, благоденствие и големи духовни благословии. 
Мормон заявява: „И наистина не можеше да 
съществува по-щастлив народ измежду всички народи, 
сътворени от ръката Божия” (4 Нефи 1:16). Вие ще 
научите и важни уроци от постепенното западане на 
този народ в състояние на голямо нечестие.

Кой написва тази книга?
Мормон събира и съкращава летописите на 
четирима други писатели, за да създаде Книгата 
4 Нефи. Първият от тях е Нефи, чието име носи 
книгата. Нефи е синът на Нефи, който е един от 
12-те ученици, избрани от Господ по време на 
служението Му сред потомците на Лехий (вж. 3 Нефи 
11:18–22; 12:1). Другите трима писатели са Амос, 
синът на Нефи; Амос, синът на Амос и Амарон, 
братът на Амос (вж. 4 Нефи 1:19, 21, 47).

Кога и къде е написана книгата?
Първоначалните летописи, използвани като 
източници за 4 Нефи, са написани най-вероятно 
между 34 г.сл. Хр. и 321 г.сл. Хр.. Мормон съкращава 
тези летописи някъде между 345 г.сл. Хр. и 385 г.сл. 
Хр. Мормон не записва къде се намира, когато 
съставя тази книга.

РАЗДЕЛ 28: ДЕН 1

4 Нефи 1
Въведение
След посещението и служението на Исус Христос 
на Американския континент, хората прилагат 
Неговите учения и се радват на единство, благо-
денствие и щастие в продължение на 200 години. В 
последствие, обаче, хората започват да се възгор-
дяват и нечестието им се увеличава. Не след дълго, 
те отново се разделят на нефити и ламанити, а 300 
години по-късно както нефитите, така и ламани-
тите стават нечестиви, като остават само няколко 
праведни хора.

4 Нефи 1:1–18
Всички хора биват обърнати във вярата и изпитват мир 
и щастие
Какво ви помага да бъдете истински щастливи?  
  
 

Каква според вас е разликата между нещата, които 
ви носят временно щастие, и нещата, които водят 
към вечно щастие? Прочетете 4 Нефи 1:16, за да 
откриете какво пише Мормон относно хората, след 
като биват посетени от Спасителя. Бихте могли да 
си отбележите израза: „и наистина не можеше да 
съществува по-щастлив народ”.

 1. Напишете заглавието: Не може да съществува по-
щастлив народ в дневника си за изучаване на Писани-

ята и начертайте един кръг под него, както е показано в 
следната диаграма. (Ще записвате неща както вътре, така и 
около кръга.) Прочетете 4 Нефи 1:1–2 и открийте какво от то-
ва, което правят хората, спомага за тяхното щастие. Избройте 
нещата, които сте открили, в кръга.

Тъй като хората прилагат в живота си ученията 
на Спасителя, те „(биват) обърнати към Господа” 
(4 Нефи 1:2) и се радват на голямо щастие.

Не може да съществува по-щастлив народ
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Старейшина Ричард Г. Скот, от Кворума на два-
надесетте апостоли, обяснява как обръщането във 
вярата и щастието са взаимно свързани. Докато 
четете думите му, подчертайте какво означава да си 
обърнат във вярата:

„Вашето щастие сега и завинаги зависи 
от степента ви на обръщане във вярата 
и от преобразяването, което то носи в 
живота ви. Как тогава можете да 
бъдете наистина обърнати във вярата? 
Президент (Марион Г.) Ромни описва 

стъпките, които трябва да следвате:

„Членството в Църквата и обръщането във вяра-
та не са непременно синоними. Да бъдеш обър-
нат във вярата и да имаш свидетелство, също не 
са непременно синоними. Свидетелството идва, 
когато Светият Дух предоставя на искрено търсе-
щия свидетелство за истината. Едно въздействащо 
свидетелство обновява вярата. Или с други думи, то 
предизвиква покаяние и подчинение на заповедите. 
Обръщането във вярата е плодът или наградата за 
покаянието и подчинението” (в Conference Report, 
Guatemala Area Conference 1977 г., стр. 8–9).

„Казано просто, истинското обръщане във вярата е 
плод на вяра, покаяние и постоянно послушание. …

Истинското обръщане във вярата ражда плода на 
вечното щастие, на което човек може да се наслаж-
дава дори когато светът е така объркан и повече-
то хора са всичко друго, но не и щастливи” („Full 
Conversion Brings Happiness”, Ensign, май 2002 г., 
стр. 25–26).

 2. Прочетете 4 Нефи 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 и от-
крийте думите и изразите, които описват какво изпит-

ват хората, поради това, че всички те са обърнати в Господ. В 
дневника си за изучаване на Писанията, напишете някои от 
тези думи и изрази от външната страна на кръга, който на-
чертахте в предишната задача.

От този период на несравнимо щастие и благоден-
ствие сред нефитите, можем да научим, че когато 
една група хора са обърнати в Господ, това им 
носи единство и щастие. Бихте могли да отбеле-
жите този принцип в Писанията си до 4 Нефи 1:16 
или в дневника си за изучаване на Писанията.

Размишлявайте какво би било всеки около вас да е 
наистина обърнат във вярата в Господ.

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:
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 а. Какви ползи би имало вашето семейство, ако всеки негов 
член живееше подобно на хората от 4 Нефи?
 б. Спомнете си за момент от вашия живот, когато сте били 
благословени да бъдете част от група, обединена в правед-
ност—като вашето семейство, кворум или клас, или пък гру-
па приятели. Какво според вас е помогнало на тази група да 
бъде обединена в праведност? Какви благословии получихте 
вие и хората с вас?

4 Нефи 1:19–49
Нечестието се завръща и се разпространява, докато 
остават само няколко праведни хора
Какво според вас би могло да унищожи едно 
щастливо общество, подобно на народа, описан в 
4 Нефи? 

 4. Запишете заглавието „Унищожението на едно 
щастливо общество” в дневника си за изучаване на 

Писанията и начертайте един кръг под него, подобно на диа-
грамата в първата задача. Прочетете 4 Нефи 1:20, 23–24 и 
открийте от какво започва да се унищожава щастието и мира 
на хората. Запишете в кръга нещата, които откриете.

Бихте могли да запишете следното твърдение на 
президент Хенри Б. Айринг от Първото Президент-
ство в Писанията си до 4 Нефи 1:24 или в дневника 
си за изучаване на Писанията: „Гордостта е го-
лям враг на единството” („Със сърца, обвързани в 
единство” Лиахона, ноем. 2008 г., стр. 70). По какви 
начини според вас гордостта е враг на единството? 

Следното изявление на президент Дитер Ф. Ухт-
дорф от Първото Президентство изяснява гордост-
та. Подчертайте изразите, които обясняват защо 
гордостта е толкова унищожителна.

„Гордостта е греховна … защото тя 
подхранва омраза или враждебност и 
ни противопоставя на Бог и нашите 
ближни. В своята същност, гордостта е 
грях на сравнението, защото обикнове-
но започва с „Погледни колко съм 

добър и колко велики неща съм направил” и има 
склонността винаги да завършва със „Следователно, 
аз съм по-добър от теб”.

Когато сърцата ни са изпълнени с гордост, ние из-
вършваме сериозен грях, защото нарушаваме двете 
велики заповеди (вж. Матея 22:36–40). Вместо да 

се покланяме на Бог и да обичаме ближния си, ние 
разкриваме истинския обект, на който се покланя-
ме и обичаме—образа, който виждаме в огледало-
то” („Гордост и свещеничеството”, Лиахона, ноем. 
2010 г., стр. 55).

 5. Прочетете 4 Нефи 1:25–27, 30–35, 38–45 и от-
крийте думите и изразите, които описват последиците 

от гордостта сред хората. В дневника си за изучаване на Пи-
санията, напишете някои от тези думи и изрази от външната 
страна на кръга, който начертахте за задача 4.

Една истина, която можем да научим от тези съби-
тия е, че грехът на гордостта поражда разделе-
ние и води до голямо нечестие. Бихте могли да 
запишете този израз в Писанията си. Как гордостта 
на един или двама души може да окаже влияние 
върху щастието на цяла група хора?

Преценете, в следните ситуации, кой би могъл да 
бъде повлиян негативно в резултат на гордостта на 
един човек:

• Член на класа на Младите жени не желае да слу-
ша урока, подготвен от нейната учителка относ-
но благословиите, произтичащи от спазването на 
Словото на мъдростта. Тя чувства, че не се нуждае 
да бъде поучавана отново за Словото на мъд-
ростта и започва да пречи, както и да отказва да 
участва по време на часа.

• Един приятел непрестанно дразни или подценява 
друг член на групата за начина, по който този 
човек се облича, показващ, че той или тя няма 
много пари.

 6. Размишлявайте дали във вашия живот са налице 
елементи на гордост. Може да ви е от полза да пре-

гледате твърдението на президент Ухтдорф, докато размиш-
лявате. Помислете си какво можете да правите, за да 
устоявате на гордостта и да търсите помощ за увеличаване на 
единството и праведността във вашето семейство, кворум, 
клас или група приятели. Запишете мислите и целите си във 
вашия дневник за изучаване на Писанията. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах 4 Нефи 1 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 28: ДЕН 2

Мормон 1–2
Въведение
Въпреки че Мормон израства по време на голямо 
нечестие, той избира да бъде верен. Поради своята 
вярност, той е призован да се грижи за летописите 
на нефитите. Когато е на 15-годишна възраст, Мор-
мон е „посетен от Господа и вкус(ва), и позна(ва) 
добрината на Исуса” (Мормон 1:15). В същата годи-
на, нефитите го избират за предводител на техните 
армии (вж. Мормон 2:1). Той иска да помогне на 
нефитите да се покаят, но поради техния предна-
мерен бунт, Господ му забранява да им проповядва. 
Нефитите изгубват дара на Светия Дух и други 
дарове Божии и са оставени на собствените си сили, 
докато се сражават с ламанитите.

Мормон 1:1–5
На Мормон е възложена отговорността за свещените 
летописи
Кои са някои от думите, които бихте искали хората 
да използват, когато ви описват?   
 

Били ли сте описвани някога като “мормон”? Какво 
означава за вас да бъдете описани от друг човек 
като мормон?

Президент Гордън Б. Хинкли говори за прякора 
мормон, който някои хора използват, описвайки 
членовете на Църквата на Исус Христос на светии-
те от последните дни: 

„Въпреки че понякога съжалявам, че 
хората не наричат тази Църква с подхо-
дящото й име, аз съм щастлив, че 
прякорът, който използват, носи 
голяма чест благодарение на един забе-
лежителен мъж и книга, даващи 

несравнимо свидетелство за Изкупителя на света.

Всеки, който опознае човекът Мормон, четейки 
и размишлявайки върху словата му, всеки, който 
чете тази ценна историческа находка, събрана и 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Мормон
Защо да изучаваме тази книга?
Докато изучавате Книгата, наречена Мормон, вие 
ще научите ценни уроци от Мормон, който живее 
с вяра като ученик на Исус Христос, въпреки че 
през целия си живот е заобиколен от „непрестанна 
гледка на нечестие и мерзости” (Мормон 2:18). 
Също така, ще извлечете полза от изучаването 
на словата на Мороний, син на Мормон, който 
свидетелства на читателите от последните дни: 
„Исус Христос ви показа на мен и аз познавам 
делото ви” (Мормон 8:35). Изучавайки тези писания, 
можете да научите колко е важно да избирате да 
живеете праведно според заповедите и заветите на 
Евангелието на Исус Христос.

Кой написва тази книга?
Мормон написва първите седем глави на тази 
книга като кратка история за нечестието и войните 
между нефитите и ламанитите по негово време. 
Също така, той прави „пълен разказ” за събитията 
по негово време върху Големите плочи на Нефи. 
(Вж. Мормон 2:18; 5:9.) Когато Мормон е на „около 
десет години”, летописецът Амарон го информира, 
че в последствие той ще има отговорността да 
записва „всичко, което (е) видял относно този народ” 
(Мормон 1:2, 4). На около 24 годишна възраст, той 
поема отговорността за плочите на Нефи и прави 
„летопис според словата на Амарон” (Мормон 
2:17). По-късно Мормон започва да съкращава 
Големите плочи на Нефи, които включват записки 
от пророците и летописците от времето на Лехий 
чак до Амарон. Към края на своя живот, Мормон 
„скри(ва) в хълма Кумора всички летописи, 
които (му) бяха поверени от ръката Господна”, 
с изключение на няколко плочи, които дава на 
сина си Мороний (Мормон 6:6). След това той 
предвожда нефитите в тяхната последна най-голяма 
битка срещу ламанитите. Преди да умре, Мормон 
напътства Мороний да довърши неговия летопис. 
Мороний добавя записките, съставляващи глави 8–9 
на тази книга. 

Кога и къде е написана книгата?
Мормон най-вероятно написва Мормон 1–7 
между 345 г.сл. Хр. и 401 г. сл. Хр. (вж. Мормон 
2:15–17; 8:5–6). Той завършва своите писания 
след последната голяма битка между нефитите 
и ламанитите при Кумора (вж. Мормон 6:10–11). 

Мороний най-вероятно написва Мормон 8–9 
между 401 г. сл. Хр. и 421 г.сл. Хр., докато се скита 
с цел да запази живота си (вж. Мормон 8:4–6; 
Мороний 1:1–3).
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запазена предимно от него, ще разбере, че мормон 
не е дума на лоша репутация, а тя представлява 
най-великото добро—доброто, идващо от Бог” 
(„Mormon Should Mean ‘More Good’”, Ensign, ноем. 
1990 г., стр. 52–53).

Мормон, пророкът, е роден по време, когато почти 
всички хора по земята живеят в нечестие. По това 
време на един пророк на име Амарон му е запо-
вядано да скрие всички свещени летописи (вж. 
4 Нефи 1:47–49). Амарон посещава 10-годишното 
момче - Мормон, и го наставлява относно бъдещата 
му отговорност за летописите. Прочетете Мормон 
1:2 и открийте думите и изразите, които използва 
Амарон, за да опише младия Мормон.

Една дума, която използва Амарон, за да опише 
Мормон, е сериозен. Думата сериозен може означава 
неповърхностен, зрял, праведен. Бихте могли да 
си запишете това определение в празното поле на 
вашите Писания. Според вас на какви теми или в 
какви житейски ситуации трябва да сте сериозни? 
Важно е да се разбере, че сериозните хора могат 
да се забавляват и да се смеят, но те осъзнават кога 
е уместно да се държат весело и кога трябва да са 
по-сериозни.

Амарон описва Мормон също и като „много 
наблюдателен” (Мормон 1:2). Какво според вас 
означава да си много наблюдателен? Старейшина 

Дейвид А. Беднар, от Кворума на дванадесетте 
апостоли, обяснява, че думата наблюдателен се 
използва в Писанията по два начина:

„(Един) обикновен и вероятно подценяван ду-
ховен дар—способността да бъдем „много 
наблюдател(ни)” (Мормон 1:2)—е от съществена 
важност за вас и за мен в света, в който живеем и 
този, в който тепърва ще живеем. …

Моля, вземете под внимание значимостта на този 
важен духовен дар. Така, както е използвана в 
Писанията, думата наблюдателен има две основни 
приложения. Едното значение е „да гледаш”, „да 
виждаш” или „да забелязваш”, както научаваме в 
Исаия 42:20. …

Втората употреба на думата наблюдателен означава 
„да спазваш” или „да съблюдаваш”, както се разби-
ра в (Учение и Завети 54:6). …

И така, когато сме много наблюдателни, ние бързо 
гледаме, забелязваме и спазваме. И двата от тези 
основни елемента—да гледаме и да спазваме—са 
съществени за това да сме много наблюдателни. А 
пророкът Мормон е впечатляващ пример на този 
дар в действие” („Quick to Observe”, Ensign, дек. 
2006 г., стр. 31–32).

 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те как тази черта от характера, да бъдете много на-

блюдателни, може да ви помага в ежедневния ви живот.

Прочетете Мормон 1:3–5 и идентифицирайте 
указанията, които Амарон дава на Мормон. Как 
качествата в характера на Мормон - да е сериозен 
и много наблюдателен, му помагат в тези отговор-
ности?

Мормон 1:6–19
Господ забранява на Мормон да проповядва поради 
преднамерения бунт на хората
Губили ли сте някога нещо ценно? Още в младостта 
си, Мормон става свидетел на няколко битки между 
нефитите и ламанитите, както и на разпростране-
нието на голямо нечестие по земята (вж. Мормон 
1:6–13). Мормон записва как нечестието на нефи-
тите става толкова голямо, че те губят ценни дарове 
от Господ.

 2. Направете две колони в дневника си за изучаване 
на Писанията. Озаглавете първата колона „Даровете, 

изгубени от нефитите”. Прочетете Мормон 1:13–14, 18 и от-
крийте какви дарове отнема Господ от нефитите. Запишете 
нещата, които сте открили, в първата колона. Озаглавете вто-
рата колона: „Защо Господ отнема даровете Си”. Прочетете 
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Мормон 1:14, 16–17, 19 и открийте причините, поради които 
Господ отнема даровете Си от нефитите. Запишете нещата, 
които сте открили, във втората колона.

От тези стихове научаваме, че нечестието и без-
верието отблъскват Господните дарове, както 
и влиянието на Светия Дух. Въпреки че бунтът 
на нефитите е краен пример, този принцип също 
така е приложим и за всеки един от нас, когато 
нарушаваме някоя от Божиите заповеди.

Ако бяхте живели по времето на Мормон, за кой от 
даровете, споменати в Мормон 1:13–14, 18, бихте 
съжалявали най-много да изгубите?   
 

Прочетете Мормон 1:15 и открийте какво изпитва 
Мормон, докато останалата част от нефитите губят 
дара на Светия Дух, както и други Божии дарове. 
Защо според вас Мормон успява да се сдобие с ду-
ховни преживявания, въпреки че се намира насред 
голямо нечестие?

Мормон 2:1–15
Мормон ръководи армиите на нефитите и скърби за 
тяхното нечестие
Представете си следната ситуация: Един 30-годи-
шен мъж живее вкъщи при родителите си и избира 
да не си търси работа. Вместо това, той живее на 
гърба на родителите си и техния труд, и си губи 
времето с непродуктивни дейности, като напри-
мер да играе видеоигри през по-голямата част от 
времето. Направете съпоставка на този сценарий с 
описанието на Мормон като малко момче, докато 
изучавате Мормон 2.

Прочетете Мормон 2:1–2 и открийте каква отго-
ворност е възложена на Мормон и на колко години 
е той, когато му бива възложена тя.

Не след дълго, след като Мормон бива назначен за 
предводител на армиите на нефитите, ламанитите 
нападат нефитите с такава сила, че нефитите се 
уплашват и отстъпват. Ламанитите ги прогонват от 
град на град, докато нефитите се събират на едно 
място. В последствие, армията на Мормон устоява 
на ламанитите и ги принуждава да избягат (вж. 
Мормон 2:3–9).

 3. Прочетете Мормон 2:10–15 и открийте в какво ду-
ховно състояние се намират нефитите след тези бит-

ки. След това, запишете отговорите на следните въпроси във 
вашия дневник за изучаване на Писанията:
 а. Защо скърбят нефитите?
 б. Според Мормон 2:14, как знае Мормон, че тяхната скръб 
не е признак за истинско покаяние?

 в. Какви разлики откривате в Мормон 2:13–14 между онези, 
които скърбят за покаяние, и онези, чиято скръб води към 
проклятие (да спрат своето развитие)? 

Тези стихове учат, че ако нашата скръб за греха 
е към покаяние, тя ще ни води да дойдем при 
Христос със смирено сърце. Те също показват и 
принципа, че скръбта само за последствията от 
греха, води до проклятие (да спрем развитието 
си към вечен живот).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Как извършил грях човек може да показва светска 
скръб—този вид скръб, която води към проклятие? 
 б. Как може прегрешил човек да скърби по начин, водещ 
към покаяние?

Размишлявайте върху начина, по който реагирате, 
когато осъзнавате, че сте допуснали грешка или сте 
прегрешили. Ако дойдете при Спасителя със сми-
рено сърце и се покаете, вие можете да чувствате 
мир и да се помирите с Бог.

Мормон 2:16–29
Мормон се сдобива с плочите и пише за нечестието на 
своя народ
Докато продължават битките с ламанитите, Мор-
мон се озовава близо до хълма, където Амарон е 
скрил летописите на нефитите. Той взима плочите 
на Нефи и започва да прави летопис за това, което 
наблюдава между хората още като дете (вж. Мор-
мон 2:16–18). Прочетете Мормон 2:18–19 и отбе-
лежете някои от изразите, описващи духовните 
условия, в които израства Мормон.

От наученото за Мормон, защо според вас той е 
уверен, че ще „бъде вдигнат в последния ден”? 
(Мормон 2:19). (В този контекст, „вдигнат в послед-
ния ден” означава да бъдеш възвисен—възкресен 
със селестиално тяло и доведен в присъствието 
Божие, за да останеш с Него завинаги.)   
 

Животът на Мормон е свидетелство, че ние мо-
жем да избираме да живеем праведно дори и в 
едно нечестиво общество.

Помислете върху следния съвет: „Вие сте отговорни 
за изборите, които правите. Бог се грижи за вас и 
ще ви помага да взимате правилни решения, дори 
когато вашето семейство и приятели използват сво-
бодата си на избор по неправилни начини. Имайте 
моралната смелост да отстоявате твърдо в подчи-
нението на Божията воля, дори и когато трябва 
да отстоявате сами. Като правите това, вие давате 
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пример на другите, който да следват” (За укрепване-
то на младежите (брошура, 2011 г.), стр. 2).

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за момент, когато сте видели ваш приятел или бли-

зък да отстоява твърдо в спазването на Божията воля, дори 
когато другите не са го правили. Също така, запишете мисли-
те си относно това как примерът на този човек или примерът 
на Мормон са ви помогнали.

Девизът на Младите жени е следния: „Отстоявай 
истината и праведността”. В зависимост от това 
дали сте млада жена или млад мъж, помислете си 
за конкретна област от вашия живот, в която бихте 
могли да бъдете по-решителни да отстоявате пра-
вилното. Господ ще ви помага, докато се стремите 
да отстоявате правилното, въпреки че хората около 
вас може да не го правят.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мормон 1–2 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 28: ДЕН 3

Мормон 3–6
Въведение
След като възвръщат земите си от ламанитите, 
нефитите отново се подготвят за битка. Мормон 
увещава нефитите да се покаят; вместо това, те се 
хвалят със собствената си сила и се заричат да си 
отмъстят за своите паднали в битка братя. Господ 
е забранил на Своя народ да си отмъщава и поради 
тази причина Мормон отказва да води армията им 
и те биват победени. Докато упорстват в своето 
нечестие, Бог излива възмездията Си върху тях и 
ламанитите започват да ги помитат от земята. В 
последствие Мормон се завръща да ръководи нефи-
тите в битка, но тъй като те отказват да се покаят, 
биват унищожени от ламанитите. Мормон скърби 
за тяхното падение и нежеланието им да се върнат 
при Исус Христос. Той пророкува, че летописът за 
този народ ще се появи в последните дни и насър-
чава онези, които ще го прочетат, да се покаят и 
подготвят да бъдат съдени от Бог.

Мормон 3–4
Тъй като нефитите увеличават нечестието си, Мормон 
отказва да ръководи армиите им и ламанитите 
започват да помитат нефитите от лицето на земята
Чувствали ли сте някога, че Господ желае да про-
мените нещо в живота си? Смятате ли, че Той ви 
насърчава или помага да промените нещо в живота 
си без вие да осъзнавате това?

По времето на Мормон, нефитите често не успя-
ват да осъзнаят или оценят влиянието на Господ 
в битките им с ламанитите. След като нефитите 
сключват примирие с ламанитите и разбойниците 
на Гадиантон, Господ им позволява да изживеят 
10 години без конфликти. През тези години те се 
подготвят физически за предстоящите атаки (вж. 
Мормон 2:28; 3:1).

Прочетете Мормон 3:2–3 и открийте един по-ва-
жен начин, по който Господ желае нефитите да се 
подготвят за атаките на ламанитите. Как отвръщат 
нефитите? Според Мормон 3:3, защо Господ поща-
дява нефитите в новите им битки, въпреки тяхното 
нечестие?   
 

Както е записано в Мормон 3:4–8, Господ защитава 
нефитите още два пъти по време на битки. Една 
истина на учението, която можем да научим от 
взаимоотношенията на Господ с нечестивия народ 
на нефитите, е че в Своята милост, Господ ни 
дава достатъчно възможности да се покаем от 
греховете си. Тези възможности са доказателство 
за Божието търпение и добрина, както и за жела-
нието Му всички Негови чеда да живеят по начин, 
по който да заслужат пълните благословии на 
Единението.

 1. Отговорете на следните въпроси в дневника си за 
изучаване на Писанията (може да им отговорите в 

личния си дневник, ако отговорите ви са твърде лични):
 а. Как ви е насърчил Господ да се покаете и ви е дал въз-
можности да направите това? На какво ви учи това относно 
Неговия характер?
 б. Какво можете да правите, за да избягвате пренебрежени-
ето или вкоравяването на сърцето си срещу това насърчение, 
както постъпват нефитите в Мормон 3:3?

Възможностите и поканите от Господ да прави-
те промени в живота си могат да идват по-често, 
отколкото си мислите. Например, можете да ги 
получавате, когато взимате от причастието или ко-
гато чувствате подтик от Светия Дух да ставате по-
добри или да служите на околните. Като търсите и 
откликвате на тези възможности, правейки навре-
ме нужните промени, вие ще каните изкупващата 
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сила на Господ в живота си. За да си помогнете в 
разбирането на противопоставянето на нефитите 
на опитите на Господ да достигне до тях, прочете-
те Мормон 3:9–10 и открийте как отвръщат те в 
отговор на множеството си победи над ламанитите. 
(Докато четете, може да ви е от полза да знаете, че 
думата отмъстят в стих 9, означава да си отмъс-
тиш за дадена щета.)

Какво правят нефитите след победите си над лама-
нитите? Прочетете Мормон 3:11–13 и открийте как 
реагира Мормон на клетвата на армията да търси 
възмездие (отмъщение).

Мормон ръководи армиите на нефитите в продъл-
жение на повече от 30 години, въпреки тяхното 
очевидно нечестие. На какво ни учи отказът на 
Мормон да ръкводи армията по това време, относ-
но сериозността на стремежа към възмездие?   
 

Прочетете Мормон 3:14–16 и отбележете изразите, 
съдържащи това, което Господ учи Мормон от-
носно отмъщението (или търсенето на възмездие). 
Една истина, която научаваме от тези стихове е, че 
Господ ни забранява да търсим отмъщение. 

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Искали ли сте някога да си отмъстите или да си го върне-
те на някой за нещо, което ви е причинил? Защо според вас 
това е опасна и неадекватна реакция? Кой според вас би 
бил най-много наранен от вашия стремеж за отмъщение?
 б. Защо трябва да оставим осъждането и възмездието в Гос-
подните ръце, вместо ние да се нагърбваме с това?

Въпреки че можем да знаем, че трябва да се осво-
бождаваме от чувства на възмездие и да имаме 
желанието да правим това, често може да е много 
трудно да преодолеем подобни чувства, когато те 
се появят. Докато четете следния съвет на Прези-
дент Джеймс Е. Фауст от Първото Президентство, 
подчертайте изразите, които ви помагат да знае-
те какво можете да направите, за да преодолеете 
чувствата за възмездие, когато ви обхванат:

„Трябва да признаем и осъзнаем 
гневните чувства. Необходимо е 
смирение да направим това, но ако 
коленичим и помолим Небесния Отец 
за чувство на опрощение, Той ще ни 
помогне. Господ изисква от нас да 

„прощава(ме) на всички човеци” (У. и З. 64:10) за 
наше собствено добро, защото „омразата забавя 
духовния растеж” (Орсън Ф. Уитни, Gospel Themes 
1914 г., стр. 144). Единствено като се освободим от 

омразата и горчивината, Господ може да ни даде 
утеха в сърцата. …

… Когато се случи трагедия, ние не трябва да реа-
гираме, като търсим лично отмъщение, а по-скоро 
да оставим справедливостта да свърши своето и 
да забравим. Не е лесно да забравим и изчистим 
сърцата си от натрупаната обида. Спасителят е 
предоставил на всички нас ценен мир чрез Своето 
Единение, но можем да го получим само ако сме 
готови да отхвърлим отрицателните чувства на 
гняв, огорчение и отмъщение. За всички нас, които 
прощават на „онези, които прегрешават срещу 
нас” (Преводът на Джозеф Смит, Матея 6:13), дори 
онези, които са извършили сериозни грехове, Еди-
нението дава мир и утеха” („Изцеляващата сила на 
опрощението”, Лиахона, май 2007 г., стр. 69).

Размишлявайте как можете да приложите този 
съвет, за да се освободите от каквито и да било гор-
чивина, гняв или отрицателни чувства, които може 
да изпитвате към другите. 

След като отказва да ръководи армиите на нефи-
тите, Мормон се съсредоточава върху воденето на 
записки за онези, които ще прочетат словата му 
в последните дни. Той желае всеки един от нас да 
се покае и подготви да „застан(е) пред съдийския 
престол на Христа” (вж. Мормон 3:18–22).

Прочетете Мормон 4:1–2 и открийте какво се 
случва с нефитската армия, докато се опитват да си 
отмъстят на ламанитите. Прочетете Мормон 4:4 и 
открийте защо нефитските армии не надделяват. 
Прочетете Мормон 4:5 и открийте каквито и да са 
истини, свързани с това да упорстваш в нечестие. 
Какво открихте?   
  
 

Една от истините, които вероятно сте намерили 
е, че възмездията Божии ще застигнат не-
честивите. Често „чрез нечестивите се наказват 
нечестивите” (Мормон 4:5). Нечестивите отхвърлят 
Божията помощ и отказват да търсят божестве-
ната Му защита. Прочетете Мормон 4:11–14, 18 и 
открийте как възмездията Божии се изсипват върху 
нефитите.

 3. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията:

 а. Според вас каква е най-тъжната част от състоянието на 
нефитите в Мормон 3–4?
 б. По какъв начин ученията или истините, които сте изучили 
досега, са свързани помежду си? (Помислете си за връзката 
между покаяние, отмъщение и възмездията Божии.)
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Размишлявайте какво би искал Господ от вас да 
правите, за да прилагате тези истини.

Мормон 5–6
Мормон решава отново да ръководи армията на 
нефитите, но ламанитите побеждават; Мормон скърби 
за унищожението на своя народ
Различава ли се скръбта, съпровождаща смъртта на 
човек, който е живял един праведен живот, от тази 
за някой, който е живял нечестиво и е починал? 
Каква според вас е разликата?

След като отказва в продължение на повече от 13 
години да ръководи армиите на нефитите, Мормон 
отново застава начело. Въпреки това обаче, той ги 
ръководи обезнадежден, защото хората отказват да 
се покаят и да призоват Господ за помощ. След като 
отблъскват няколко вълни от ламанитски атаки, не-
фитите започват да бягат. Онези, които не успяват 
да избягат с нужната бързина, биват унищожени. 
Мормон написва писмо до царя на ламанитите с 
искане той да даде време на нефитите да се съберат 
за една последна битка (вж. Мормон 5:1–7; 6:1–6).

Прочетете Мормон 6:7–11 и се опитайте да раз-
берете скръбта на Мормон, докато става свидетел 
на унищожението на своя народ. Защо според вас 
смъртта може да е ужасяваща за хората, живеещи 
нечестиво?   
 

 4. Прочетете Мормон 6:16–22 и отговорете на след-
ните въпроси във вашия дневник за изучаване на Пи-

санията:
 а. Защо пророците, ръководителите и родителите ни насър-
чават толкова усърдно да се покаем?
 б. Как надеждата за обятията Господни ви помага да се по-
кайвате? (вж. Мормон 6:17)

Размишлявайте дали сега в живота ви има нещо, от 
което Господ би желал да се покаете. Бихте могли 
да напишете за това в личния си дневник и да си 
поставите цели за осъществяването му.

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мормон 3–6 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 28: ДЕН 4

Мормон 7:1–8:11
Въведение
След последната битка между нефитите и лама-
нитите, Мормон пише до бъдещото потомство на 
хората от Книгата на Мормон, за да разберат колко 
е важно да знаят кои са и какво трябва да правят, 
за да бъдат спасени. С голяма любов към бъдещите 
потомци на враговете си, Мормон учи колко е важ-
но да следват Евангелието на Исус Христос, така че 
да бъде „добре за (тях) в съдния ден” (Мормон 7:10). 
След като Мормон умира, Мороний е оставен сам 
да пише за унищожението на своя народ. 

Мормон 7
В последното свидетелство на Мормон, той увещава 
остатъка от ламанитите да повярват в Исус Христос и 
да следват Неговото Евангелие
В Мормон 6 научихте, че погиват 230 000 нефити 
след последната битка с ламанитите. Представе-
те си, че вие оставате живи след подобна голяма 
битка, но приятелите и семейството ви не оцеляват. 
Какво бихте изпитвали към потомците на хората, 
убили обичаните от вас хора и завладели страната 
ви? Прочетете Мормон 7:1–4 и открийте какво 
пише Мормон на потомците на ламанитите.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво желае Мормон да знаят ламанитите и техните по-
томци?
 б. Какво сравнение правите между това и начина, по който, 
според вас, бихте се чувствали относно потомците на хората, 
убили приятелите и семейството ви в тази хипотетична ситу-
ация?
 в. Какво качество на Спасителя откривате в реакцията на 
Мормон към неговите врагове?

Мормон продължава да се обръща към потомците 
на ламанитите. Прочетете Мормон 7:5–7 и отбе-
лежете поне три истини, в които Мормон увещава 
потомците на ламанитите да вярват относно Спа-
сителя Исус Христос.

 2. Изберете си една от тези три истини за Исус Хрис-
тос, които сте определили, и запишете в дневника си 

за изучаване на Писанията как вярването в това учение е 
повлияло на живота ви.
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Мормон може да се е чувствал оправдан да запише 
осъдителни думи към ламанитите, които убиват 
толкова много от хората му, но поради своето 
знание за истината, той им пише, за да ги учи какво 
те (и ние) трябва да правят, за да бъдат невинни 
пред Бог в съдния ден. Прочетете Мормон 7:8–10 
и открийте какво свидетелства Мормон, че трябва 
да прави един човек. Бихте могли да отбележите в 
Писанията си това, което сте открили.

Тези стихове учат, че Господ предлага спасение 
на всички и ще изкупи онези, които приемат 
принципите и обредите на Неговото Еванге-
лие. Може да си отбележите този принцип в Писа-
нията си. Обърнете внимание, че Мормон учи, че 
ние се научаваме да живеем според този принцип 
чрез лично изучаване на Писанията (вж. Мормон 
7:8). Може да ви е от полза да знаете, че изразът 
„този летопис” се отнася за Книгата на Мормон, а 
„летописа, който ще дойде за езичниците” се от-
нася за Библията. Подобно, „тези” в Мормон 7:9 се 
отнася за Книгата на Мормон, а „онези” се отнася 
за Библията. Бихте могли да си отбележите тези 
особености в Писанията.

Завършвайки Мормон 7, отделете момент да по-
мислете върху примера на Мормон за милосърдие 
и състрадание, подобни на Христовите, написвайки 
послание на надежда и насърчение за онези, които 
са негови върли врагове.

 3. Във вашия дневник за изучаване на Писанията, за-
пишете мислите си по следния въпрос: Как мога да 

следвам примера на Мормон и да се отнасям към другите, 
включително и отнасящите се зле с мен, по начин, който от-
разява вечната им същност?

Мормон 8:1–11
Мороний пише за смъртта на своя баща, унищожението 
на своя народ и за това как остава сам
Спомнете си за време, когато сте били сами. Как се 
чувствате, когато сте сами? Представете си да сте 
сами в продължение на много години.

Обърнете внимание на датите в обобщенията на 
всяка глава или в края на страниците в Мормон 7 
и 8. Колко години минават от времето, когато 
Мормон записва последните си слова в глава 7 до 
времето, когато Мороний започва да пише върху 
плочите от глава 8? --------------------
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Прочетете Мормон 8:1–2 и открийте какво се 
случва след голямата битка при Кумора. След което, 
прочетете Мормон 8:3–9 и отбележете изрази-
те, описващи обстоятелствата, в които се намира 
Мороний след унищожението на неговия народ. 
Размишлявайте как бихте се чувствали вие, ако се 
намирахте при подобни обстоятелства.

Спомнете си за време, когато сте се чувствали сами 
във вярванията или стандартите си. Вашата реши-
телност да следвате Спасителя и да спазвате Него-
вите заповеди в онзи момент увеличи ли се, остана 
ли си същата или намаля? Защо?

Върнете се отново към Мормон 8:1, 3, за да открие-
те какво решава да направи Мороний, независимо 
от обстоятелствата си. Неговият пример показва, че 
дори когато сте сами, вие можете да избирате 
да останете верни. Можете да си запишете тази 
истина в Писанията си.

Има и други хора в Книгата на Мормон, които 
подобно на Мороний, остават верни дори когато са 
сами. Авинадий се изправя и свидетелства сам пред 
цар Ной и свещениците му (вж. Мосия 12–17). Алма 
е единственият свещеник, който вярва в думите 
на Авинадий и се опитва да го защити (вж. Мосия 
17:1–4).

Старейшина Ричард Г. Скот споделя следната исто-
рия относно един млад мъж, който избира да бъде 
верен, дори когато се изправя сам:

„Вземете под внимание примера на 
(този) млад мъж. През годините, аз съм 
бил свидетел как родителите му са го 
учили от ранно детство да живее 
непоколебимо според заповедите 
Божии. Чрез пример и наставление те 

подхранваха него и останалите си деца в истината. 
Наставляваха го в развитието на дисциплина и 
жертва за постигане на достойни цели. Този млад 
мъж избра плуването, за да изгради в характера си 
тези качества. Часовете по практика рано сутрин 
изискваха дисциплина и жертва. С течение на 
времето, той се отличи в този спорт.

След което последваха предизвикателствата—като 
например първенство по плуване в неделя. Щеше ли 
да вземе участие? Щеше ли да си намери извинение 
на собственото си правило да не плува в неделя, за да 
помогне на отбора си да спечели шампионата? Не, 
не се поддаваше, дори и под влиянието на изклю-
чителния натиск на своите връстници. Обиждаха 
го и дори го малтретираха физически. Но той не се 
поддаваше. Загубата на приятели, самотата и натис-
ка доведоха до моменти на тъга и сълзи. Но той не 
се поддаваше. Той изпита от първа ръка това, което 
всеки един от нас трябва да разбере—реалността на 
съвета на Павел към Тимотея: „Всички, които искат 
да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат 
гонени” (2 Тимотея 3:12). С течение на годините, 
този постоянен образец за праведен живот—изтъкан 
от стотиците правилни решения, някои в сблъсъка с 
големи предизвикателства—бе развил един характер 
на сила и способност. Сега, като мисионер, той е 
оценяван от връстниците си за способността му да се 
труди, за знанието му за истината, неговата непо-
клатима отдаденост и решителността му да споделя 
Евангелието. Този, който по-рано бе отхвърлян от 
своите връстници, сега бе станал техен уважаван 
водач” („First Things First”, Ensign, май 2001 г., стр. 8).

Прочетете Мормон 8:10–11 и открийте един от 
начините, по които Господ подкрепя Мороний и 
Мормон (пред смъртта му) по време на трудни-
те обстоятелства, с които се сблъскват. Следното 
насърчение от президент Томас С. Монсън може да 
ви помогне в решителността ви да оставате верни, 
дори когато сте сами:

„Почти неизбежно е вярата ни да бъде 
подложена на предизвикателства, 
докато живеем всеки ден от живота си. 
Можем понякога да се окажем сред 
други хора и при все това в малцинство 
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или дори сами да отстояваме какво е приемливо и 
какво не. Имаме ли моралния кураж да отстояваме 
твърдо своите вярвания, дори ако, правейки това, 
трябва да останем сами? …

… Нека винаги бъдем смели и подготвени да от-
стояваме това, в което вярваме, и ако в хода на това 
трябва да останем сами, нека го направим смело, 
укрепени от знанието, че в действителност ние 
никога не сме сами, когато стоим заедно с нашия 
Отец в Небесата” („Имайте смелостта сами до 
отстоявате истината”, Лиахона, ноем. 2011 г., стр. 
60, стр. 67).

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Познавате ли някой друг, който е пример, като остава ве-
рен, дори когато е сам?
 б. Как изказването на президент Монсън ви помага да взе-
мете решение да бъдете верни, дори когато сте сами?

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мормон 7:1–8:11 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 29: ДЕН 1

Мормон 8:12–41
Въведение
След като пише за унищожението на своя народ и 
за смъртта на баща си, Мороний пророкува за поя-
вата на Книгата на Мормон и предупреждава оне-
зи, които я осъждат. Мороний вижда, че летописът 
на нефитите ще се появи в ден на голямо нечестие, 
когато мнозина ще обичат светските притежа-
ния повече от Бог. Той свидетелства, че Книгата 
на Мормон ще е „от голяма стойност” (Мормон 
8:14) по време на опасните духовни обстоятелства в 
последните дни. 

Мормон 8:12–32
Мороний пророкува за появата на Книгата на Мормон
Запишете кои според вас са някои от големите 
дарове, които са ви били дадени:   
 

Помислете защо тези дарове са били благословия за 
вас.

Прочетете следното изявление на президент Езра 
Тафт Бенсън: „Бих искал да говоря за един от 
най-важните дарове, предоставени на човечест-
вото в тези времена. Дарът, който имам предвид, 
е по-важен от всичките изобретения, произлезли 
от индустриалната и технологична революция. 
Това е дар с по-голяма стойност дори от всичките 
прекрасни постижения на съвременната медицина. 
Той е по-ценен за човечеството от постиженията 
във въздухоплаването и космическите пътувания. 
Говоря за дара на   
 .”

За кой дар според вас говори президент Бенсън?  
  
 

Мороний учи относно този дар в Мормон 8. Про-
четете Мормон 8:12–14, за да откриете кой е този 
дар. Изразът „този летопис” се отнася за Книгата 
на Мормон. Книгата на Мормон е дарът, за който 
говори президент Бенсън (вж. „Book of Mormon—
Keystone of our Religion”, Ensign, ноем. 1986 г., стр. 
4). Напишете Книгата на Мормон в празното място 
в края на изказването на президент Бенсън.

Върнете се отново към Мормон 8:12–14, за да 
откриете на какво учи Мормон по отношение на 
ценността на Книгата на Мормон. Какво учи той 
относно финансовата стойност на плочите? Моро-
ний обяснява, че записките върху плочите са от 
изключителна стойност, въпреки че Господ не би 
позволил плочите да бъдат използвани за парично 
облагодетелстване.

Начинът, по който Книгата на Мормон излиза на-
яве, може да ни помогне да разберем колко важна е 
тази книга. Прочетете Мормон 8:15–16 и открийте 
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какво учи Мороний относно начина, по който Кни-
гата на Мормон излиза наяве.

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията:

 а. Какво според вас означава, че Книгата на Мормон може 
да бъде изкарана наяве само от някой, който има „очи, от-
правени единствено към (Божията) слава” (Мормон 8:15)?
 б. Какво означава за вас, че Книгата на Мормон ще се поя-
ви чрез „силата Божия” (Мормон 8:16)? Какво изпитвате 
към Книгата на Мормон, когато четете словата на Мороний 
в Мормон 8:16?

Мороний предупреждава онези, които ще осъдят 
или ще се противопоставят на Книгата на Мормон. 
Открийте предупрежденията му, докато четете 
Мормон 8:17–22. Защо е важно за вас да знаете, че 
„вечните цели на Господа ще продължават хода си, 
додето всичките Негови обещания не бъдат изпъл-
нени” (Мормон 8:22)?

Мороний обяснява, че Господ е сключил завет с 
„тези светии, които са били преди (него)” (Мормон 
8:23)—включително пророците Нефи, Яков, Енос 
и Алма. Господ е сключил завет, че Той ще извади 
наяве словата на тези пророци в последните дни. 
Докато изучавате Мормон 8:23–25, открийте за 
кого се молят тези пророци.

Тези пророци се молят за „братята (си)” (Мор-
мон 8:24), което означава за ламанитите и техни-
те потомци. Те се молят също и за човека, който 
ще „изкара на бял свят тези неща” в последните 
дни (Мормон 8:25; вж. също Мормон 8:16), което 
означава Джозеф Смит, който е избран да извади 
наяве Книгата на Мормон за света в тези последни 
дни (вж. У. и З. 3:5–10). Много от древните пророци 
знаят за Джозеф Смит и се молят за неговия успех в 
превода и публикуването на Книгата на Мормон с 
цел изпълнение на целите Божии (вж. Мормон 8:22, 
24–25; У. и З. 10:46).

Президент Бойд К. Пакър, президент на Кворума на 
дванадесетте апостоли, говори за ролята на Джозеф 
Смит за изваждането наяве на Книгата на Мормон:

„Да считаме, че (Джозеф Смит) е 
създал (Книгата на Мормон) без помощ 
и вдъхновение е нелепо.

Истината е проста: той е Божий про-
рок—нито повече, нито по-малко! 

Писанията не идват толкова от Джозеф Смит, кол-
кото чрез него. Той е проводникът, по който се по-
лучават откровенията. Иначе той е един обикновен 
човек, подобно на пророците от древни времена и 
пророците от наши дни. …

Пророкът Джозеф Смит е едно необразовано фер-
мерско момче. От прочита на някои негови ранни 
писма в оригинал си проличава, че той не владее осо-
бено добре писането, граматиката и изразяването.

Получените чрез него откровения в такъв издър-
жан текст са нищо друго освен истинско чудо” („We 
Believe All That God Has Revealed”, Ensign, май 1974 
г., стр. 94).

Представете си, че вие сте Мороний, който живее 
близо 1 600 години по-рано и чрез силата Божия 
ви е позволено да видите нашите дни. Прочетете 
Мормон 8:35 и открийте какво бихте си помислили 
за духовните обстоятелства в наши дни. След това 
прочетете Мормон 8:26–32, където се съдържа про-
роческото описание на времето, когато Книгата на 
Мормон ще се появи—наши дни.

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те две или повече от описанията на Мороний на на-

шите дни. Също така, напишете защо намирате тези 
конкретни описания за интересни и приложими в наши дни.

Президент Езра Тафт Бенсън учи относно Книгата 
на Мормон:

„Трябва да превърнем Книгата на 
Мормон във фокус на нашето изучаване, 
(защото) тя е написана за нас днес. Нито 
нефитите, нито ламанитите някога са 
разполагали с тази книга в древността. 
Тя е предназначена за нас. …

Всеки от основните автори на Книгата на Мормон 
свидетелства, че я пише за бъдещите поколения. …

Ако те са видели нашето време и са избрали тези 
неща, които са с най-голяма стойност за нас, не е 
ли това начинът, по който ние трябва да изучава-
ме Книгата на Мормон? Трябва постоянно да се 
питаме „Защо Господ е вдъхновил Мормон (или 
Мороний, или Алма) да включи това в летописа си? 
Какъв урок мога да науча от това и как той може 
да ми помогне да живея в този ден и епоха?” („The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, стр. 6).

 3. За да помислите върху стойността на Книгата на 
Мормон за вас лично, отговорете на следните въпроси 

в дневника си за изучаване на Писанията:
 а. Помислете си колко точни са пророчествата на Мороний 
относно условията в наши дни (вж. Мормон 8:26–32). На 
какво ви учат тези пророчества относно стойността на Книга-
та на Мормон в наши дни?
 б. Защо според вас Книгата на Мормон е, както учи прези-
дент Езра Тафт Бенсън, „един от най-важните дарове, пре-
доставени на човечеството в тези времена”? („The Book of 
Mormon—Keystone of Our Religion”, стр. 4).
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 в. Ако приятел ви попита защо Книгата на Мормон е важна 
за вас, как бихте отговорили?

Мормон 8:33–41
Мороний вижда последните дни и осъжда духовното 
нечестие на нашето време
Спомнете си за момент, когато сте видели някой в 
нужда—някой във физическа, емоционална, соци-
ална или духовна нужда. Помислете си какво напра-
вихте или сте могли да направите, за да помогнете 
на този човек. Размишлявайте защо избрахте да 
помогнете или не на този човек. Защо според вас 
хората понякога не помагат на нуждаещите се?

Прочетете Мормон 8:36–41 и открийте причини-
те, поради които според Мороний някои хора в 
последните дни няма да помагат на нуждаещите се. 
Бихте могли да отбележите тези причини в Писа-
нията си. 

Дайте примери за това как младите хора днес мо-
гат да обичат нещата, 
които се купуват с 
пари, и да следват 
светските стремежи 
повече от това да са 
истински последовате-
ли на Исус Христос. 
Изучете Мормон 
8:38, 41 и открийте 
обстоятелствата, с 
които ще се сблъскват 
хората, поради своята 
гордост, нечестие и 
пренебрежение на 
бедните и нуждаещи-
те се.

 4. Напишете един 
принцип в дневника 

си за изучаване на Писани-
ята, който обобщава това, 
което сте научили от Мор-
мон 8:36–41.

Един пример за принцип, преподаван в тези стихо-
ве, е: Бог ще ни държи отговорни за това как се 
отнасяме към бедните и нуждаещите се.

 5. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кои са някои от най-често 

срещаните нужди—физически, социални, емоционални и ду-
ховни—сред младежите във вашето училище или общество? 
След това си помислете за нещо, което можете да направите 

Поставянето на цели за 
прилагане на практика на 
това, което научавате, може 
да ви помага да действате 
с вяра, да извличате повече 
от подготовката си и да 
напредвате духовно. Търсете 
напътствието на Светия 
Дух при поставянето си на 
цели. Уверете се, че вашите 
цели изискват полагането 
на усилия, но са също така 
реалистични и постижими. 
Напишете какво по-конкрет-
но ще направите, кога и как 
планирате да го направите.

Поставяне на цели 
с цел приложение 
на наученото

през идващата седмица, за да се погрижите за някой нужда-
ещ се. Запишете тази цел в дневника си за изучаване на Пи-
санията.

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете:

Аз изучавах Мормон 8:12–41 и завърших този урок на (дата).

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 29: ДЕН 2

Мормон 9
Въведение
Мороний завършва летописа на своя баща, призо-
вавайки хората, които не вярват в Исус Христос, да 
се обърнат към Бог чрез покаяние. Той учи, че Бог е 
Бог на чудеса, Който не се променя. Също така, той 
учи, че чудесата спират само тогава, когато хората 
спрат да имат вяра. Той насърчава цялото човечест-
во да се моли на Отца в името на Исус Христос, за 
да получат нещата, от които се нуждаят.

Мормон 9:1–6
Мороний призовава онези, които не вярват в Исус 
Христос, да се покаят
Представете си какво бихте мислили и чувства-
ли, ако трябваше да влезете в Божието присъст-
вие днес. Как според вас нечестивите хора биха 
се чувствали в Неговото присъствие? Прочетете 
Мормон 9:1–5 и обърнете внимание, че Мороний 
описва какво ще се случи, когато хората, които не 
избират да вярват в Исус Христос, накрая бъдат 
доведени в Божието присъствие.

Президент Джозеф Фийлдинг Смит обяснява, че 
много хора вярват погрешно, че ще се чувстват 
удобно в Божието присъствие, дори ако не са се 
покаяли от греховете си:

„Не може да има спасение без покая-
ние. Човек не може да влезе в Божието 
царство в греховете си. Би било много 
непоследователно човек да може да 
дойде в присъствието на Отца и да 
живее в Божието присъствие в грехове-

те си. …
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Смятам, че има значително много хора по земята, 
много от тях вероятно и в Църквата—или поне 
някои в Църквата—които си въобразяват, че могат 
да живеят този си живот така, както им изнася, на-
рушавайки Господните заповеди, и въпреки това в 
последствие да дойдат в Неговото присъствие. Смя-
тат, че ще се покаят, вероятно в света на духовете.

Те трябва да прочетат следните думи на Мороний: 
„Мислите ли, че ще живеете с Него (Христос) със 
съзнанието за вашата вина? Мислите ли, че бихте 
могли да бъдете щастливи да живеете с това свято 
Същество, когато душата ви е раздирана от съзна-
нието за виновност, че винаги сте злоупотребявали 
с Неговите закони?

Ето, аз ви казвам, че ще бъдете по-окаяни да живе-
ете с един свят и справедлив Бог със съзнанието за 
вашата нечистота пред Него, отколкото да живеете 
с осъдени души в пъкъла. Защото ето, когато бъдете 
доведени да прозрете голотата си пред Бога, а също 
славата Божия и святостта на Исуса Христа, това 
ще запали у вас пламъка на един неугасим огън” 
(Мормон 9:3–5), (Doctrines of Salvation, съч. Брус Р. 
Макконки, 3 тома, 1954 г.–1956 г., том 2, стр.195–196).

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Защо според вас е непра-

вилно да отлагаме покаянието в този живот, вярвайки, че 
можем да се покаем в следващия живот? (Бихте могли да из-
ползвате това, което научавате от Мормон 9:1–5; Алма 12:14 
и Алма 34:32–34 в отговора си.)

Прочетете Мормон 9:6 и открийте какво трябва 
да направят „невярващи(те)”, за да избегнат мъче-
нието, което описва Мороний. Бихте могли да си 
отбележите думите в Мормон 9:6, които описват 
състоянието на хората, които се обръщат към Бог 
и Го молят за прошка. От този стих научаваме: 
Ако се покайваме и призоваваме Бог, ние ще 
бъдем неопетнени, когато отидем в Неговото 
присъствие. Бихте могли да си отбележите този 
принцип в Писанията или в дневника си за изучава-
не на Писанията. 

 2. В дневника си за изучаване на Писанията напише-
те с няколко изречения как си представяте, че бихте 

се чувствали в Божието присъствие, ако знаехте, че сте очис-
тени и неопетнени чрез Единението на Спасителя. 

Чрез покаяние и праведен живот, вие можете да се 
подготвите да се чувствате удобно в Божието при-
съствие. Помислете кое е най-важното нещо, което 
бихте могли да направите, за да се подготвите да се 
срещнете с Бог. 

Мормон 9:7–20
Мороний заявява, че Бог извършва чудеса и отговаря на 
молитвите на вярващите
Били ли сте някога свидетел на чудо или преживели 
ли сте такова? Напишете вашето определение за 
думата чудо:   
  
 

Намерете думата чудо в Ръководство към Писания-
та, за да поясните или добавите към определението 
си. Защо според вас някои хора днес не вярват в 
чудеса? 

Както е посочено в Мормон 9:7–8, Мороний пише 
на хората от последните дни, които ще отрекат, 
че Бог живее, че Той дава откровения и излива 
даровете Си върху верните. Мороний учи със 
сила, че има Бог и че Той е същият „вчера, днес и 
навеки” (Мормон 9:9). Той продължава да извър-
шва чудеса сред вярващите хора от всички епохи. 
Прочетете Мормон 9:9–11, 15–19 и открийте как-
во учи Мороний относно естеството на Бог, с цел 
да помогне на хората да повярват, че Бог все още 
извършва чудеса. 
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 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те какво научавате от Мормон 9:9–11, 15–19, относно 

естеството Божие. Също така, запишете отговора си на след-
ния въпрос: На какво ви учат тези стихове относно желанието 
и способността на Бог да извършва чудеса в живота на хората 
днес? 

Прочетете Мормон 9:20 и открийте причините, 
поради които на някои хора може да не се случват 
чудеса. 

Словата на Мороний, които са записани в Мормон 
9:9–19, учат на следния принцип: Поради това, 
че Бог не се променя, Той ще извършва чуде-
са според вярата на Своите чеда. Може да си 
отбележите този принцип до Мормон 9:19–20 в 
Писанията си. 

Можем да сме свидетели на чудната сила Божия по 
множество начини в нашия живот. След като прави 
преглед на великите чудеса, описани в Писанията, 
сестра Сидни С. Рейнълдс, която е служила в Общо-
то президентство на неделното училище за деца, учи: 

„Също толкова важни като „големите чудеса” са 
„личните чудеса”, защото те учат всеки един от нас 
да има вяра в Господ. Те идват, когато разпознаваме 
и се вслушваме в подтиците на Духа в живота си. …

Аз вярвам, че всички ние можем да свидетелстваме 
за тези малки чудеса. Знаем за деца, които се молят 
за помощ да намерят изгубена от тях вещ и това се 
случва. Знаем за млади хора, които набират смелост-
та да се изправят като свидетели Божий и чувстват 
Неговата подкрепяща ръка. Имаме приятели, които 
плащат десятъка си с последните пари, които са им 
останали, и тогава, посредством чудо, откриват, че 
могат да си платят таксата за училище или наема, 
или пък по някакъв начин се сдобиват с храна за се-
мейството си. Можем да споделим преживявания за 
отговори на молитви и свещенически благословии, 
които са вдъхнали смелост, донесли са успокоение и 
са възстановили здравето. Тези ежедневни чудеса ни 
запознават с Господната ръка в живота ни” („A God 
of Miracles”, Ensign, май 2001 г., стр. 12). 

 4. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за преживяване, което сте имали вие или пък за 

което сте чули, и което потвърждава, че Бог е все още Бог на 
чудеса днес. 

Мормон 9:21–37
Мороний учи относно молитвата и целта на летописа 
на нефитите
Можете ли да си спомните за момент, когато сте 
почувствали, че Небесният Отец ви е помогнал, 

защото сте се молили? Прочетете Мормон 9:21 и 
открийте какво учи Мороний относно това да се 
молим на Небесния Отец за помощ. 

Прочетете следното твърдение и открийте какво 
означава да се молим в името на Христос: „Ние се 
молим на Отца в името на Христос. Наистина сме 
способни да се молим в името на Христос, когато 
нашите желания са и Негови желания”—когато 
Неговото слово се намира в нас (Иоана 15:7). Ние, 
впоследствие, молим за неща, които е възможно 
Бог да ни даде. „Някои молитви остават без отго-
вор, защото те по никакъв начин не представляват 
желанието на Христос, а произлизат от човешкия 
егоизъм” (Ръководство към Писанията, „Молитва”). 

Обмислете вашите молитви въз основа на това, 
което прочетохте. Какво можете да направите, за да 
се молите по-пълноценно в името на Исус Христос? 

За да даде пример за хора, които вярват в Спасителя 
и са способни да извършват чудеса, Мороний цитира 
това, което Исус Христос учи Своите нефитски по-
следователи. Според записаното в Мормон 9:22–25, 
Спасителят заповядва на Своите ученици да отидат 
по цялата земя и да проповядват Евангелието, като 
им обещава, че чудни „знамения ще последват онези, 
които вярват” (Мормон 9:24). След което Мороний 
продължава ученията си относно молитвата. 
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 5. Прочетете Мормон 9:27–29 и открийте какво учи 
Мороний относно това как следва да се молим с вяра. 

Запишете това, което сте научили, в дневника си за изучаване 
на Писанията. След което, напишете няколко изречения, 
описващи как можете да използвате едно от тези учения, за 
да подобрите личните си молитви. 

Бихте могли да напишете следния принцип в Пи-
санията си близо до Мормон 9:27: Ако се молим с 
вяра на Небесния Отец в името на Исус Хрис-
тос, Той ще ни дари с благословии, които ще 
ни помогнат да изработим своето спасение.

Завършвайки своите думи, Мороний изразява 
притеснението си, че някои хора в последните дни 
ще отхвърлят Книгата на Мормон поради, несъ-
вършенствата на онези, които са я написали (вж. 
Мормон 9:30–34). Прочетете Мормон 9:35–37 и 
открийте какви са целите на Книгата на Мормон 
според Мороний. 

Помислете как появата на Книгата на Мормон е 
още едно свидетелство, че Бог е Бог на чудеса и че 
Той отговаря на молитвите. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мормон 9 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 29: ДЕН 3

Етер 1–2
Въведение
Книгата на Етер е съкращението на Мормон на 
историята на яредитите. Яредитите са хора, които 
пристигат в Западното полукълбо векове преди на-
рода на Лехий. След последвалия потоп по времето 
на Ной, много от потомците на онези, които биват 
спасени, стават нечестиви. Една група хора се опит-
ва да построи кула „чийто върх да стига до небето” 
(Битие 11:4). Историята на народа на яредитите 
започва с построяването на Вавилонската кула. Гос-
под се справя с разпространилото се нечестие, като 
обърква общия език и разпръсва хората по лицето 
на земята (вж. Битие 11:5–8; Етер 1:33). Този разказ 
в Книгата на Етер започва с Яред и неговия брат, 
търсещи Господната помощ, когато Той обърква 
езика на хората при Вавилонската кула. Господ 
запазва езика на Яред, неговия брат и семействата 
и приятелите им, и ги води в пустошта към обето-
ваната земя. След това, Господ наставлява брата на 
Яред да построи осем кораба, които да пренесат 
хората през водите. 

Етер 1:1–33
Мороний записва родословието на Етер чак до Яред от 
времето на Вавилонската кула
За да можете да разберете откъде идва Книгата на 
Етер, преговорете „Преглед на Мосия 7–24” от уро-
ка в раздел 12: Ден 1 (страница 123). Вижте пътува-
не 4 и обърнете внимание какво открива народът 
на Лимхий по време на това пътуване. 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Етер
Защо да изучаваме тази книга? 
Докато изучавате Книгата на Етер, вие ще научите за 
яредитите—група хора, които пътуват към Западното 
полукълбо и живеят там в продължение на много 
векове преди пристигането на народа на Лехий. Тази 
книга ще ви помогне да научите важни принципи 
относно молитвата, откровението и връзката 
между упражняването на вяра в Исус Христос и 
получаването на духовно знание. Ще ви помогне да 
разберете ролята на пророците в убеждаването на 
хората да се покаят, както и последствията, които 
сполетяват хората, които отхвърлят Исус Христос и 
Неговите пророци. 

Кой написва тази книга? 
Мороний съкращава тази книга от 24 златни плочи, 
наречени плочите на Етер. Тя е наречена на пророка 
Етер, който е последният пророк на яредитите и 
който създава летопис за тяхната история (вж. Етер 
15:33–34). В дните на цар Мосия, някои от хората 
на Лимхий откриват плочите на Етер, докато търсят 
земята Зарахемла (вж. Мосия 8:7–11; Етер 1:2). 
Нефитските пророци и летописци предават плочите 
на Етер през поколенията, докато те попадат в 
притежание на Мороний. Мороний заявява, че той 
не е включил „и една стотна част” от летописа в 
своето съкращение (Етер 15:33).

Кога и къде е написана книгата? 
Първоначалните източници, използвани за 
създаването на Книгата на Етер, са написани векове 
преди Мороний да направи своето съкращение. 
Първият яредитски летопис е създаден, когато братът 
на Яред написва за видението, което получава преди 
неговият народ да прекоси моретата (вж. Етер 4:1). 
Не се споменават никакви други летописци измежду 
яредитите до Етер (вж. Етер 13:3; 15:33). Мороний 
съкращава Книгата на Етер (вж. Мормон 8:3–6; 
Мороний 10:1). Мороний не казва къде се намира, 
докато прави това съкращение, въпреки че пише, че 
яредитите са унищожени в „тази северна страна” 
(Етер 1:1), показвайки, че той може да се е намирал в 
земята, където те биват унищожени. 
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Вижте началото на Книгата на Етер и открийте 
краткото описание на книгата под заглавието. Това 
описание обяснява, че летописът на яредитите е взет 
от 24 златни плочи, намерени от народа на Лимхий. 

След като Мороний завършва летописа на своя ба-
ща, той взима летописа на яредитите и създава една 
по-кратка негова версия, която да включи в Кни-
гата на Мормон. Прочетете Етер 1:1–4 и открийте 
какво Мороний не е включил в своята версия на 
яредитския летопис. След което прочетете Етер 1:5 
и открийте коя част от историята Мороний не е 
включил в своя летопис. Кулата, за която се говори 
в Етер 1:5, е Вавилонската кула. Както е обяснено в 
Етер 1:33, Господ „обърк(ва)” (разбърква или смес-
ва) езика на хората, които се опитват да построят 
кулата, за да не могат да се разбират, и ги разпръсва 
по цялата земя. 

Както е записано в Етер 1:6–33, един човек на име 
Етер написва летописа на яредитите. Мороний за-
писва потеклото на Етер чак до един човек, наречен 
Яред, който живее по времето на Вавилонската кула. 

Етер 1:33–43
Братът на Яред се моли за помощ и неговите близки и 
приятели получават милост и напътствие
Били ли сте някога в страна или район, където хо-
рата говорят език, който не разбирате? Как мисли-
те бихте се чувствали, ако не можехте да разберете 
езика, който говорят хората около вас? Ако мо-
жехте да си изберете само няколко човека, с които 
да общувате в тази ситуация, кого бихте избрали? 
В същата ситуация се намират един човек на име 
Яред и неговият брат, както и техните семейства, 
които живеят по време на Вавилонската кула. Про-
четете Етер 1:33–37 и открийте с кои хора желае 
да е в състояние да общува Яред. След като Яред 
получава обещание от Господ, че техният език няма 
да бъде объркан (вж. Етер 1:34–35), той се моли за 
своите приятели (вж. Етер 1:36–37). Както е пока-
зано от брата на Яред, една от характеристиките на 
вярващите хора е да се молят техните приятели да 
получат Господните благословии. 

Господ благославя семействата на Яред, на неговия 
брат и на приятелите им, така че езикът им да не 
бъде объркан. След което Яред моли брат си да 
попита Бог накъде трябва да отидат семействата им 
(Вж. Етер 1:38–40).

Прочетете Етер 1:40–43 и открийте какви указания 
дава Господ на яредитите, за да ги води по време на 

пътуването им. Защо според вас е важно за Яред и 
брат му да следват получените от Господ указания? 

Етер 2:1–12
Яредитите започват пътуването си към обетованата земя
Прочетете Етер 2:1–3, за да откриете как реаги-
рат яредитите на получените указания от Господ 
относно подготовката за пътуване към обетованата 
земя (вж. Етер 1:41–42). След което прочетете Етер 
2:4–6 и открийте какво се случва впоследствие. 
Забележете, че поради послушанието на яредитите 
на Господните указания, Той им дава допълнителни 
напътствия. Размишлявайте върху благословиите и 
напътствието, които получават яредитите, защото 
следват Господните напътствия. 

От тяхното преживяване можем да научим следния 
принцип: Като действаме с вяра според напът-
ствието, което Господ ни е дал, ние можем 
да получаваме допълнително напътствие от 
Него. Може да си отбележите този принцип в Пи-
санията си до Етер 2:6.

Можете ли да се сетите за впечатление или под-
тик, който сте получили от Господ, докато сте се 
молили, изучавали Писанията или присъствали на 
църковно събрание? Мислете за това впечатление 
или подтик, докато четете следното изказване на 
старейшина Ричард Г. Скот от Кворума на дванаде-
сетте апостоли, за това как често бива отговаряно 
на нашите молитви: „Рядко ще получите пълен 
отговор (на молитвата) веднага. Той ще идва късче 
по късче, така че вие да израствате в способности-
те си. Като следвате с вяра всяко късче, ще бъдете 
отведени до други части, докато получите целия 
отговор. Този модел изисква да упражнявате вяра 
в способността на нашия Отец да отговаря. Макар 
понякога да е много трудно, това води до значимо 
лично израстване” („Да използваме божествения 
дар на молитвата”, Лиахона, май 2007 г.,стр. 9). 

 1. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та как реагирахте (или можете да реагирате) на ду-

ховния подтик, за който се сетихте преди малко. Бихте могли 
също така да включите получените от вас благословии (или 
благословии, които можете да получите), действайки според 
този подтик. 

Както е записано в Етер 2:7–12, Господ казва на 
брата на Яред, че когато той и хората му пристиг-
нат в обетованата земя, те ще трябва да „служат 
на Него, истинския и единствен Бог, или ще бъдат 
пометени” (Етер 2:8).
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Етер 2:13–15
Господ смъмря братя на Яред, защото не Го призовава 
в молитва
Прочетете Етер 2:13–15 и открийте какво се случва, 
когато яредитите пристигат до голямото море, 
разделящо земите. Те биват напътствани от Господ 
през пустошта, защото се вслушват в Него и спазват 
заповедите Му. Въпреки това, след като живеят в 
шатрите си до голямото море в продължение на 
четири години, Господ се явява на брата на Яред и 
го укорява, че не се моли. 

Етер 2:14–15 ни помага да научим следните прин-
ципи: Господ е недоволен, когато не се обръ-
щаме към Него в молитва. Господ желае да Го 
призоваваме редовно в молитва.

Докато четете следното изявление на старейши-
на Доналд Л. Стахели, който служи като член на 
Седемдесетте, си помислете колко често се молите: 
„Всекидневните пламенни молитви в търсене на 
опрощение и на специална помощ и напътствие са 
съществено важни за нашия живот и за подхранва-
нето на нашите свидетелства. Когато започнем да 
бъдзаме, да се повтаряме, станем безразлични или 
нехайни в нашите молитви, ние губим близостта на 
Духа, която е така жизнено важна при постоянното 
напътствие, от което се нуждаем, за да се справяме 
успешно с предизвикателствата на нашия всеки-
дневен живот” („Да заздравим свидетелствата си” 
Лиахона, ноем. 2004 г.,стр. 39). 

В личния си дневник или на отделен лист хартия, 
отговорете на следните въпроси: 

• Как оценявате честотата на личните си молитви? 
• Как оценявате искреността на личните си молитви? 
• По отношение на вашите лични молитви, чувст-

вате ли, че истински общувате с Небесния Отец? 
Защо или защо не? 

• Ако можехте да промените едно нещо, за да 
подобрите личните си молитви, какво би било то? 

Както е записано в Етер 2:16, братът на Яред се по-
кайва от греховете си и се моли на Господ за своите 
близки и приятели. Господ му казва, че му е просте-
но, но той трябва да продължава в праведност, за да 
може да бъде воден към обетованата земя. 

Етер 2:16–25
Яредитите построяват кораби, за да прекосят океана 
към обетованата земя
Помислете си за някое важно лично решение, 
което се изпречва пред вас или ще се изпречи в 
бъдеще, като например, как да се справите с трудна 

семейна или приятелска ситуация, как да се справя-
те в училище, с кого да сключите брак или на каква 
професия да се отдадете. Мислили ли сте си как би 
могъл да ви упъти или помогне Господ в тази ситу-
ация? Докато изучавате останалата част на Етер 2, 
размишлявайте върху решението, което сте взели, 
и открийте принципите, които ще ви помогнат да 
получите Господната подкрепа. 

Прочетете Етер 2:16–17 и открийте какво иска Гос-
под да направят яредитите, за да продължават към 
обетованата земя. Братът на Яред се сблъсква с три 
проблема, свързани със строежа на корабите. Про-
четете Етер 2:18–19 и отбележете трите проблема, 
които братът на Яред споменава на Господ. 

 2. За да си помогнете 
с визуализирането на 

това, което сте прочели в Етер 
2:16–19, нарисувайте кораби-
те в дневника си за изучаване 
на Писанията така, както си 
мислите, че са изглеждали те. 

Следната таблица ще ви 
помогне да разберете как 
Господ помага на брата 
на Яред с проблемите, 
свързани с корабите. 
Изучете стиховете от 
Писанията в таблицата, 
след което използвайте 
информацията, за да 
попълните колоната от 
таблицата, озаглавена: 
„Решение на проблема”. 

Когато си създавате виз-
уална предствава или 
обмисляте наум това, което 
се случва в дадена история 
от Писанията, съответни-
те случки стават много 
по-действителни и живи. 
Визуализирането може да 
ви помага да ставате по-
съпричастни към хората или 
ситуациите от Писанията, 
като в резултат на това, да 
ви помага по-ефективно да 
анализирате и разбирате 
това, което се случва. 

Визуализиране
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Стихове 
от Писа-
нията

Проблем с 
корабите

Решение на проблема

Етер 
2:20–21

Няма въздух

Етер 
6:4–9

Неуправляемост

Етер 
2:22–3:6

Няма светлина

Това, което прави Господ, и това, което Той изисква 
от брата на Яред да направи, е различно за всеки 
един от проблемите. Всеки проблем и решение ни 
учат на определена истина относно Господната по-
мощ, когато се нуждаем от нея. Сравнете решени-
ята, които записахте в таблицата, с тези от следния 
списък: 

Няма въздух (Етер 2:20–21). За да реши този про-
блем, Господ наставлява брата на Яред как следва 
да постъпи. В резултат на това, братът на Яред се 
сдобива с нужната вяра, за да последва Господните 
указания. 

Неуправляемост (Етер 6:4–9). За да реши този 
проблем, Самият Господ предоставя решение на 
проблема. 

Няма светлина (Етер 2:22–3:6). За да реши този 
проблем, Господ наставлява брата на Яред. След 
което братът на Яред трябва да намери решение 
на проблема—въз основа на информацията, с която 
разполага—и да помоли за Господното одобрение и 
помощ за нейното осъществяване. 

От преживяването на брата на Яред можем да 
научим следния принцип: Като се стремим да 
изпълним зависещото от нас за решаване на 
нашите проблеми, ние можем да получаваме 
Господната помощ. Връщайки се към личното 
решение, за което се бяхте сетили по-рано, как 
знанието за този принцип ви помага да получите 
помощ и напътствие относно това решение? Какво 
мислите би очаквал Господ да направите, за да 
вземете решение? 

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те един абзац, обясняващ какво сте научили от 

преживяванията на брата на Яред относно молитвата и полу-
чаването на Господната помощ и напътствие в живота си. 

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 1–2 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 29: ДЕН 4

Етер 3
Въведение
Господ пита брата на Яред: „Какво искаш да на-
правя, за да имате светлина във вашите плавател-
ни съдове?” (Етер 2:23) В отговор, братът на Яред 
внимателно приготвя 16 камъка и смирено се моли 
Господ да ги докосне „да могат да светят в тъмни-
ната” (Етер 3:4). Поради голямата си вяра, братът 
на Яред вижда пръста на Спасителя, докато Той 
докосва камъните. След което, Господ се явява на 
брата на Яред и му заповядва да напише това, което 
е видял и чул. 

Етер 3:1–20
Господ докосва камъните, за да даде светлина на 
корабите на яредитите и се явява на брата на Яред
Дайте примери за неща, за които се молите ис-
крено вие или други млади хора. Изберете си едно 
нещо и го напишете тук:   
 

Докато изучавате примера на брата на Яред в 
Етер 3, се опитайте да откриете прозрения, които 
ще помогнат на вас или ваш приятел да получите 
помощ от Господ. 

Помислете си за молитвата на брата на Яред, от-
правена към Господ за получаването на светлина за 
корабите, както и за Господния отговор към него. 
Прегледайте Етер 2:22–3:1. След което съставете 
заглавие за всяка една от следните картини, опис-
ващи това, което прави Яред от своя страна, за да 
реши проблема с липсата на светлина. 
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 1. В дневника си за изучаване на Писанията, запише-
те това, което ви впечатлява относно усилията на бра-

та на Яред да разреши проблема със светлината в корабите. 
Помислете си колко ефективни биха били камъните на Яред 
в предоставянето на светлина без помощта на Господ, въпре-
ки големите усилия, които полага. 

Прочетете Етер 3:2–5, след което направете следното: 

• Открийте или отбележете изразите, които 
показват, че братът на Яред е смирен и осъзнава 
зависимостта си от Бог. Може да ви е от полза да 
знаете, че изразът: „нашето естество стана непре-
станно зло” се отнася за нашето грешно състо-
яние на земята. Поради падението на Адам, ние 
сме отделени от Бог физически. Също така сме 
склонни към грях. Ние не можем да се върнем в 
Божието присъствие без небесна помощ. 

• Открийте какво братът на Яред моли Господ да 
направи. 

• Открийте или отбележете това, което братът на 
Яред свидетелства, че знае относно Бог. 

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Какво доказателство откривате в Етер 3:1–5 за това 
че братът на Яред вярва, че Господ може да му помогне в 
решаването на проблема? 
 б.  Как примерът му може да ви помогне да осъзнаете 
зависимостта си от Господ, като Го молите за помощ? 

Прочетете следното изказване на старейшина 
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте 
апостоли, което набляга на вярата на брата на Яред: 
„Със сигурност Бог, както и читателят, долавя нещо 
удивително в детинската невинност и пламенна 
вяра на този човек. „Ето, о, Господи, Ти можеш да 
направиш това” (Етер 3:5). Вероятно не съществува 
друга по-силна и изпълнена с вяра реплика, изри-
чана от човек в Писанията. … Колкото и несигурен 
да е пророкът в собсвтените си способности, той 
не изпитва никаква несигурност относно Божията 
сила” („Rending the Veil of Unbelief”, в Nurturing Faith 
through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. 
Sperry Symposium 1995 г., стр. 12). 

Прочетете Етер 3:6 и си представете какво би било 
да се намираш в ситуацията, описана в този стих. 

Прочетете Етер 3:9 и се опитайте да откриете защо 
Господ се съгласява да докосне камъните и защо 
братът на Яред успява да види пръста Господен. 

Довършете следното твърдение, според наученото 
от вас до момента в Етер 3: Като призоваваме 
Господ смирено, Той ще ни отговаря според 
нашата -------------------- и Своята воля.

 3. Отговорете на един или и на двата от следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Върнете се към това, което записахте в началото на 
този урок относно нещата, за които се молите вие или други 
млади хора. Как може някой да показва вяра в Господ, като 
той или тя търси Господната помощ и напътствие в съответ-
ната ситуация? 
 б.  Какво преживяване от вашия живот ви е довело до 
знанието за истинността на принципа, че като се молим 
смирено на Господ, Той ще отговаря според вярата ни и Сво-
ята воля? 

Отделете момент и си направете оценка наум в 
каква степен се доверявате на Господ. Прочетете 
Етер 3:9–12, открийте и отбележете доказателство-
то за вярата, която има братът на Яред в Господ. 
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Прегледайте Етер 3:11 и си помислете дали вие 
имате достътъчно вяра в Господ, за да обещаете да 
вярвате и следвате нещата, които ще ви разкрие Той 
дори преди да ви ги е разкрил. 

Прочетете следното изказване на 
старейшина Джефри Р. Холанд и 
подчертайте какво трябва да правим, за 
да упражняваме вяра, подобна на тази 
на брата на Яред: „Подготвителната 
вяра се оформя от минали преживява-

ния—от известното, което предоставя една основа 
за вярване. Но изкупителната вяра често пъти тряб-
ва да бъде упражнявана въз основа на преживява-
ния в бъдещето—неизвестното, което предоставя 
възможност за чудото. … Вяра, подобна на тази на 
брата на Яред, предшества чудото и знанието. Той е 
трябвало да повярва преди Бог да говори. Трябвало е 
да действа преди да е налице способността да 
извърши определената дейност. Трябвало е да се 
посвети предварително на пълното преживяване, 
още в самото начало на неговото осъзнаване. 
Вярата е да се съглясяваш безусловно—и предвари-
телно—каквито и условия да постави Бог в близко-
то или далечно бъдеще” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon 1997 г., 
стр. 18–19). 

Помислете си за преживяванията на брата на Яред, 
започвайки с Вавилонската кула. Какви преживя-
вания вероятно са допринесли за увеличаването на 
вярата му в Господ? Как според вас тези преживява-
ния са го подготвили да упражнява „така извънред-
на вяра” (Етер 3:9) в дадения момент? 

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Какво преживяване от вашия живот е увеличило 
вярата ви в Господ? 
 б.  Как даденото преживяване ви е подготвило да 
упражнявате още по-голяма вяра в бъдещето? 

Прочетете Етер 3:13–20 и открийте благословиите, 
които получава братът на Яред поради вярата си. 
Какво научава братът на Яред относно Спасителя 
от това забележително преживяване? Друг важен 
принцип, който научаваме от Етер 3, е следният: 
Като упражняваме вяра в Господ, ние ще се 
доближаваме до Него. Бихте могли да си отбеле-
жите този принцип в Писанията си до Етер 3:11–20.

Старейшина Джефри Р. Холанд коментира Етер 
3:15–16 и вероятното объркване, което може да се 
породи от това преживяване: 

„(Един) въпрос, който изисква кратко пояснение, 
произтича от възклицанието на Господ: „Никога 
досега не е идвал пред Мене човек с такава извън-
редна вяра, каквато ти имаш; защото, ако това не 
беше тъй ти не би могъл да видиш пръста Ми”. И 
по-късно: „И никога не съм се показвал на човек, 
когото съм сътворил, защото никога човек не е вяр-
вал в Мене така, както ти вярваш” (Етер 3:9, 15).

Вероятността за объркване тук произтича от осъз-
наването, че много (и вероятно всички) от главните 
пророци, живяли преди брата на Яред, са видели 
Бог. И как тогава можем да си обясним заявлението 
на Господ? …

Този въпрос е обсъждан обстойно от писатели 
светии от последните дни и съществуват няколко 
обяснения, всяко едно—или всички те—могат да 
изяснят по-значимата истина в този откъс. Въпреки 
това, без допълнително откровение или коментар 
по този въпрос, всяка догадка си остава такава, би-
дейки по този начин неадекватна и непълна. …

Някои вярват, че това което има предвид Господ 
е, че никога преди това Той не Се е разкривал в 
такава степен или цялост. Тази теория предполага, 
че божествените появи на ранните пророци не са 
били в същата „пълнота” и че никога преди заве-
сата не се е вдигала, за да предостави такова пълно 
откровение за Божието естество и същност. …
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Последното обяснение, което е и най-убедително 
по отношение на вярата на брата на Яред, е че 
Христос казва на брата на Яред: „Никога не съм се 
показвал на човек по този начин, не по моя воля, а 
подтикнат само от вярата на очевидеца”. Като пра-
вило, пророците биват канени в Господното при-
съствие, канени са от Него да влязат в присъствието 
Му и само с Негово позволение. Братът на Яред, от 
друга страна, като че ли се е хвърлил през завесата, 
не като не добре дошъл гост, а по-скоро в смисъл 
на неканен гост. Йехова казва: „И никога досега не 
е идвал пред Мене човек с такава извънредна вяра, 
каквато ти имаш; защото, ако това не беше тъй, ти 
не би могъл да видиш пръста Ми. … Никога човек 
не е вярвал в Мене така, както ти вярваш”. Явно 
е, че самият Господ прави връзка между несрав-
нимата вяра с несравнимото видение. Ако самото 
видение не е уникално, то тогава са несравними 
вярата и начина, по който е получено видението. 
Единственият начин, по който вярата може да бъде 
толкова забележителна, е нейната способност да 
отведе пророка, неканен, там, където другите са 
могли да отидат само с Божията покана” (Christ and 
the New Covenant, стр. 20–23). 

Етер 3:21–28
Господ заповядва на брата на Яред да запише нещата, 
които вижда, и да запечата своя летопис
Прочетете Етер 3:25–26 и открийте какво друго 
показва Господ на брата на Яред. Както е записано 
в Етер 3:21–24, 27–28, Господ заповядва на брата на 
Яред да напише нещата, които е получил във виде-
ние, и да ги запечата. Също така, Господ обяснява, 
че Той ще открие начин записките на брата на 
Яред да бъдат преведени в бъдеще. Един от начи-
ните, по които това пророчество бива изпълнено, е 
когато пророкът Джозеф Смит превежда Книгата 
на Етер от златните плочи като част от Книгата на 
Мормон и прави летописа на яредитите достъпен 
за четене от всички хора.

Размишлявайте как можете да прилагате наученото 
днес и какво можете да правите, за да показвате 
вярата си в Господ. Като упражнявате вяра в Исус 
Христос, Бог ще излива благословии върху ви, така 
както направи и с брата на Яред. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 3 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 30, ДЕН 1

Етер 4–5
Въведение
Господ заповядва на Мороний да пише и след това 
да запечата своя летопис за видението на брата на 
Яред. Мороний обяснява, че тези писания ще бъдат 
открити, когато хората имат толкова вяра, колко-
то тази на брата на Яред. В допълнение, Мороний 
пророкува, че трима свидетели ще споделят сви-
детелство за истинността на Книгата на Мормон в 
последните дни. 

Етер 4:1–7
Мороний записва и запечатва пълния разказ за 
видението на брата на Яред
Помислете си за предмет, който е от особена стой-
ност за вас или вашето семейство и който бихте 
искали да държите настрана от малки деца. Какво 
трябва да научи или направи едно дете, преди да 
можете да му/й се доверите с този предмет? 

Подобно на това, Господ притежава ценни истини, 
които желае да сподели с нас, но изчаква, дока-
то станем готови да ги получим. Като изучавате 
Етер 4, открийте какво учи Мороний, което може 
да ви помогне да се подготвите да получите по-го-
ляма истина и напътствие от Господ. 

Както четете в Етер 3, Господ показва видение на 
брата на Яред с всички жители на земята—минали, 
текущи и бъдещи—и всички неща, отнасящи се за 
земята. След което на брата на Яред му бива запо-
вядано да напише видяното и да запечата записките 
си. Прочетете Етер 4:4–5 и открийте описанието 
на Мороний на това, което е показано на брата на 
Яред. Мороний пише относно това, което вижда 
братът на Яред и което му е заповядано от Господ 
да запечата, за да може да излезе наяве в подхо-
дящото за Господ време. Видението, за което се 
отнасят тези стихове, е включено в така наречената 
запечатана част от Книгата на Мормон. 

Мороний пророкува за условията, които трябва да 
съществуват преди откровението, дадено на бра-
та на Яред, да бъде оповестено. Бихте могли да си 
отбележите тези условия в Етер 4:6–7.

 1. За да си помогнете в размишляването какво озна-
чава да „упражнява(ш) вяра в (Господ), тъкмо тъй, 

както направи братът на Яред” (Етер 4:7), прегледайте Етер 
1–3 и избройте в дневника си за изучаване на Писанията 
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начините, по които Яред показва вяра и доверие в Господ. 
Изберете и опишете един от примерите, които ви правят най-
голямо впечатление и обяснете защо. 

Точно както вие бихте доверили на дете определен 
ценен предмет само при определени условия, така 
и Господ споделя допълнителни истини със Своите 
чеда само когато засвидетелстваме духовната си 
подготовка, вярваме в ценните истини, които Той 
вече е открил, и упражняваме вяра в Него. 

Етер 4:8–19
Мороний учи какво трябва да правим, за да 
получаваме допълнително откровение
Погледнете щорите или завесите в стаята, в коя-
то се намирате. Помислете си как те ограничават 
кръгозора ви. 

Мороний използва символа на завесата, за да ни 
учи на принципи, които определят как всеки от нас 
може да получава откровение. Прочетете Етер 4:15 
и открийте израза, който съдържа думата завеса. 
Забележете, че Мороний сравнява неверието със 
завеса. По какви начини неверието е подобно на 
завеса?   
  
 

Представете си какво би било, ако можехте да раз-
късате завесата между вас и знанието за Господ. 

Мороний описва нещата, които помагат да 
„разкъса(ме) тази завеса на неверие”, и ни позволя-
ват да получаваме допълнително откровение. Той 
започва като ни предупреждава срещу отношение-
то, което ни пречи да получаваме допълнително 
откровение. Прочетете Етер 4:8 и отбележете какво 
би накарало Господ да се въздържи от откровение и 
да не „покаж(е) по-големи неща”. 

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Какво според вас означава да „се противи(ш) на 
словото Господне”? (Етер 4:8)
 б.  По какви начини един млад човек днес може да 
„се противи на словото Господне”? 

Мороний включва думите на самия Господ, за да 
опише как да получаваме допълнително открове-
ние от Него. Изучете Етер 4:11, 13–15 и отбележете 
изразите, които ни учат какво трябва да правим, за 
да каним Господното откровение и как ще отвръща 
Той, ако правим тези неща. 

Какви принципи научавате от тези стихове относ-
но откровението и това как да го каним в живота 
си? Бихте могли да си отбележите един принцип, 
който научавате от тези стихове, в Писанията си до 
Етер 4:11.

Един важен принцип, който можем да научим от 
съвета на Господ е, че като упражняваме вяра 
в словото Господне, Той ще ни благославя с 
допълнително откровение в избрани от Него 
време и начин.

 3. В дневника си за изучаване на Писанията обяснете 
защо смятате, че трябва да показвате вяра в Божието 

слово, което вече сте получили, преди Господ да ви разкрие 
повече неща. След което си направете самооценка от 1 до 10 
(10 означава „много ефективен”) за това колко добре според 
вас упражнявате вяра в Господ, търсейки и следвайки Негово-
то слово във всяка една от следните области: 
 а.  Ежедневна молитва
 б.  Следване на подтиците, които получавате чрез 
Светия Дух
 в.  Подкрепяне и следване на ръководителите във ва-
шия клон, район, окръг или кол
 г.  Изучаване на Божието слово по време на събрания или 
Семинара
 д.  Самостоятелно изучаване на Писанията
 е.  Следване словата на пророците и живот според за-
поведите

 4. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те как подчиняването на Бог в една от гореспоменати-

те области ви е помогнало да получите допълнително 
откровение от Господ. 
Размишлявайте как бихте могли да включите този 
принцип за упражняване на вяра в словото Господ-
не в усилията си да каните допълнително открове-
ние и напътствие от Господ. 
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Етер 5
Мороний заявява, че трима свидетели ще видят и 
свидетелстват за плочите
Прочетете Етер 5:1–3. Какво пише Мороний в тези 
стихове за пророка Джозеф Смит—човекът, който 
един ден ще преведе летописа от плочите? Пред-
ставете си какво е било усещането за Джозеф Смит 
да прочете тези стихове, докато превежда Книгата 
на Мормон. 

Прочетете следното изявление на 
президент Хенри Б. Айринг от Първото 
Президенство и открийте един израз, 
който ви прави впечатление относно 
свидетелството на тримата очевидци: 
„Тримата очевидци никога не открек-

ли своите свидетелства за Книгата на Мормон. Те 
не могли, защото знаели, че те са истинни. Напра-
вили жертви и се сблъскали с трудности отвъд това, 
което повечето хора познавали. Оливър Каудъри 
споделил същото свидетелство за божествения 
произход на Книгата на Мормон на смъртния си 
одър. … Това, че те продължили да твърдят онова, 
което видели и чули по време на това чудно прежи-
вяване през дългия период на отчуждаване от 
Църквата и от Джозеф, прави тяхното свидетелство 
още по-силно” („Едно трайно свидетелство за 

мисията на Пророка Джозеф” Лиахона, ноем. 2003 
г., стр. 90). 

Според Етер 5:2–3, каква привилегия относно пло-
чите ще бъде предоставена на Джозеф Смит? 

 5. Подобно на тримата мъже, които са имали приви-
легията да станат свидетели за съществуването на 

златните плочи, така и вие можете да станете свидетел за ис-
тинността на Книгата на Мормон. В дневника си за изучаване 
на Писанията, запишете няколко начина, по които вие също 
можете да бъдете свидетел за Книгата на Мормон. В допъл-
нение напишете как вашето свидетелство за Книгата на Мор-
мон може да повлияе на хората около вас. 

Чрез молитва потърсете възможности тази седмица 
да споделите свидетелството си за Книгата на Мор-
мон с друг човек. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 4–5 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 30, ДЕН 2

Етер 6
Въведение
След като се подготвят според Господните запове-
ди, яредитите се качват на плавателните си съдове 
и се доверяват на Господ да ги преведе в безопас-
ност през трудното им пътуване към обетована-
та земя. Господ изпраща ветрове, които блъскат 
корабите по вълните и ги потапят много пъти в 
морето, и въпреки това, същите тези ветрове ги 
тласкат към обетованата земя. След като се устано-
вяват в новата земя, хората си избират цар, въпреки 
предупрежденията на брата на Яред. 

Етер 6:1–12
Господ тласка корабите на яредитите с вятър към 
обетованата земя
Има моменти, когато може да чувстваме, че ни е 
трудно да правим това, което Господ иска от нас, 
като например да споделим Евангелието с някой 
приятел, да се пазим морално чисти, да си избира-
ме приятели с високи морални стандарти и да си 
поставяме правилни приоритети в живота. Можете 
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ли да се сетите за други примери, когато може да е 
трудно да правим това, което Господ желае?   
  
 

Историята за пътуването на яредитите към обето-
ваната земя учи на принципи, които могат да ви 
ръководят, когато ви се струва трудно да вършите 
това, което Господ ви заповядва. Прочетете Етер 
2:24–25 и открийте това, което според Господ ще 
направи пътуването на яредитите към обетованата 
земя трудно. 

За да могат да устоят на тези трудности, Господ 
заповядва на яредитите да направят корабите така, 
че да са „непроницаеми като чиния” (Етер 2:17), с 
дупки в горната част и дъното, за да могат да ги от-
пушват за въздух. Прочетете Етер 6:1–4 и открийте 
други начини, по които Господ кара яредитите да 
се подготвят за трудностите на пътуването. 

Може да ви е от полза да раберете, че „предавайки 
се в ръцете на Господа, техния Бог” (Етер 6:4) озна-
чава, че яредитите се доверяват на Бог да се грижи 
за тях и да ги запази. 

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Защо може да е било трудно за яредитите да се до-
верят на Господ в тази ситуация? 
 б.  Защо според вас подготовката и упованието им в 
Господ са от съществено значение? 

Докато четете Етер 6:5–11, опитайте се да си пред-
ставите какво е било чувството да пътуваш в един 
яредитски кораб. 

 2. За да се подготвите да разпознавате евангелските 
принципи, които можете да научите от тази история, 

отговорете на следните въпроси в дневника си за изучаване 
на Писанията: 
 а.  Как показват яредитите доверието си в Господ по 
време на своето трудно пътуване? (вж. Етер 6:7, 9)
 б.  Как ги благославя Бог по време на тяхното пътува-
не? 

След близо година във водата, пътуването на яреди-
тите най-накрая приключва. Прочетете Етер 6:12 
и открийте как се чувстват те, когато пристигат в 
обетованата земя. Обобщете това, което сте нау-
чили дотук от този урок, като довършите следно-
то твърдение: Като се доверяваме на Господ и 
изпълняваме Неговата воля, Той ще   
 .

Един начин, по който можете да довършите това 
твърдение е с израза: „направлява живота ни”. 
За да увеличите разбирането си за този принцип, 
върнете се към изброените в началото на този урок 
ситуации, в които можем да считаме за трудно да 
правим това, което иска Господ. Така, както по-
стъпва с яредитите, Господ ни подготвя да прео-
доляваме трудностите, с които ще се сблъскваме в 
живота, като се молим, следваме пророка и спазва-
ме заповедите. 

 3. В дневника си за изучаване на Писанията напише-
те как човек може да се доверява на Господ. Въз осно-

ва на примера на яредитите, как трябва да постъпваме, 
когато се сблъскваме с трудна заповед от Господ? 

 4. Размишлявайте върху следния принцип: Ако се 
доверяваме на Господ, несгодите и трудностите 

могат да ни помагат да се развиваме и да достигнем до 
обещаните благословии. (Бихте могли да си отбележите 
това в Писанията до Етер 6:5–10.) Отговорете на следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията: 
 а.  Как според вас сте се развили и получили благо-
словии, издържайки с вяра на трудностите, с които сте се 
сблъскали или с които се сблъсквате в живота си сега? 
 б.  Как по-добре можете да се доверявате на Господ и 
да следвате Неговите напътствия в трудните ситуации, с кои-
то се сблъсквате? 

Етер 6:13–18
Яредитите учат децата си да вървят смирено пред 
Господ
Представете си, че вие, подобно на яредитите, сте 
прекосили океан и сте пристигнали в една напълно 
нова за вас земя. Прочетете Етер 6:13–18 и помис-
лете върху следните въпроси: Дайте примери за 
това какво означава да ходиш смирено пред Господ. 
Как родителите ви и други хора са ви окуражавали 
да ходите смирено пред Господ? Каква според вас е 
връзката между това да ходиш смирено и да бъдеш 
поучаван свише? Кога сте чувствали, че сте „поуча-
вани свише”? (Етер 6:17)

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 6 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 30, ДЕН 3

Етер 7–11
Въведение
Въпреки че братът на Яред пророкува, че избира-
нето на яредитски цар ще доведе до робство, думи-
те му не се изпълват веднага. Първият яредитски 
цар, Ория, управлява в праведност. Въпреки това, 
един човек на име Яред, става цар две поколения 
по-късно, сформирайки таен заговор. По време на 
царуванията на техните царе, яредитите премина-
ват през няколко периода на вслушване в пророци-
те и праведен живот и отхвърляне на пророците и 
живот в нечестивост. 

Етер 7
Корихор отнема царството от баща си, неговият брат 
Сул си го възвръща, а пророците осъждат нечестието 
на хората
Как според вас би се чувствал човек, живеещ в 
плен? Изпитвали ли сте някога подобно чувство на 
ограничение поради неправилните избори, които 
сте направили? Опитайте се да откриете начини, 
по които можете да избягвате физическия и духо-
вен плен, изучавайки Етер 7–11. 

Когато Яред и брат му остаряват, яредитите искат 
цар. Братът на Яред предупреждава хората, че 
царуването на цар ще доведе до пленничество (вж. 

Етер 6:19–23). Пророците винаги са пророкували 
срещу действия, които ни отвеждат към физическо 
и духовно пленничество. 

 1. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та един или два примера за действия, срещу които 

предупреждават съвременните пророци и как тези действия 
могат да доведат до физическо и духовно пленничество. 

Въпреки предупреждението на брата на Яред, 
хората избират да имат цар. Прочетете Етер 7:1–2, 
за да научите дали пророчеството на брата на Яред 
е изпълнено в дните на Ория, който е син на Яред. 
Помислете си какво бихте казали на човек, който 
живее по времето на цар Ория и който не вярва, че 
пророчеството на брата на Яред ще се изпълни. 

В рамките на две поколения пророческото пре-
дупреждение на брата на Яред бива изпълнено. 
Прочетете Етер 7:3–7 и открийте как Кив и хората 
му живеят в пленничество под властта на Корихор, 
чието егоистично желание да стане цар води до 
бунта му срещу неговия баща. Това пленничество е 
резултат на егоизъм и бунт. 

 2. В дневника си за изучаване на Писанията напише-
те какво бихте казали на хората днес, които не се 

вслушват в съвета на пророците и в същото време не смятат, 
че се намират в духовно пленничество. (В отговора си бихте 
могли да включите идеята, че онези, които попадат в духов-
но пленничество, често пъти последни си дават сметка за то-
ва. Дайте примерна ситуация в наши дни за нещо, което би 
могло да постави човек в духовно пленничество.) 

Тази част от историята на яредитите илюстрира 
принципа, че отхвърлянето на думите на про-
роците води до пленничество. Размишлявайте 
върху начини, по които вероятно сте изпитали 
духовно пленничество, поради неподчинение на 
заповедите или пророчески съвет. 

Бунтът на Корихор срещу баща му, Кив, води до 
непрестанни спорове и войни. Вече стар, Кив се 
сдобива с още един син—Сул. Когато Сул пораства, 
той се бие срещу своя бунтуващ се брат—Корихор. 

 3. Представете си, че сте репортер, чиято задача е да 
заснеме историята на Сул. Прочетете Етер 7:8–13 и 

напишете кратък абзац в дневника си за изучаване на Писа-
нията, даващ отчет на основните неща, върху които бихте се 
спряли относно живота на Сул. 

По време на неговото царуване, множество про-
роци идват измежду хората и ги предупреждават 
за тяхното нечестие. Прочетете Етер 7:23–25 и 
открийте какво пророкуват пророците и как ре-
агират хората. Как реагира Сул? Как защитата на 
пророците от страна на Сул благославя народа му? 
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Прочетете Етер 7:26–27 и открийте какво се случва, 
когато хората се вслушват в думите на пророците. 
Сул „си спомняше великите неща, които Господ 
бе направил за бащите им” (Етер 7:27). Когато си 
спомняте великите неща, които Господ е направил 
за вас, тогава вие сте по-склонни да сте Му благо-
дарни и да живеете праведно. 

Тези събития свидетелстват за един важен принцип: 
Като се покайваме за нашите беззакония, ние 
започваме да преуспяваме. Думата преуспяват 
означава „да се надяват” и също „да успяват” и тя 
„често пъти бива използвана в смисъл на матери-
ален успех, (но) не означава непременно изобилие 
от материални блага—нито дори един сравнително 
удобен живот, без всякакви проблеми. …

Истински праведните наистина преуспяват в 
смисъл че имат увереност, която превръща вярата 
в действие и създава ползотворни обстоятелства 
от по-неприятните такива. Те не чакат Господ да 
им дава или въздържа награди, а вместо това Го 
призовават за напътствие относно това, което ще 
е най-ползотворно за тях, както материално, така 
и духовно. Подобно напътствие може да доведе до 
смяна на работното място, преместване в друг ра-
йон, получаване на образование или нови умения, 
или приемането на нещата такива каквито са и в 
същото време, полагане на усилия в рамките на 
съответните ограничения и следване напътствието 
на Духа по различни начини” (Alan Webster, „I Have 
a Question”, Ensign, апр. 1990 г., стр. 52–53). 

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Били ли сте благославяни, вслушвайки се в словата 
на пророците? 
 б.  Какво можете да направите, за да се вслушвате по-
добре в словата на пророците и да си заслужите Господните 
благословии? 

Етер 8:1–9:12
Яред и след това Акис стават царе на яредитите 
посредством тайни заговори
Прочетете следния списък: музиката, която слуша-
те; мислите, които допускате; как се държите в учи-
лище; филмите, които гледате; поведението ви по 
време на срещи; нещата, които правите с приятели; 
това, което правите, когато никой не ви наблюдава. 
Защо някой, който проявява нечестиво поведение, 
би желал да скрие от своите приятели, родители 
или ръководители как участва в една или повече от 
тези дейности? Каква е опасноста от участието ни в 
подобни потайни и неправедни дейности? 

Според Етер 8, Омер става цар след смъртта на Сул, 
а синът на Омер - Яред - „се разбунтува против 
баща си” (Етер 8:2) и „сърцето му принадлежеше на 
царството и светската слава” (Етер 8:7). Дъщерята 
на Яред скроява план заедно с баща си, чрез който 
той да се сдобие с царството. Тя е красива жена и 
когато танцува пред един човек на име Акис, той 
поисква да се ожени за нея. Яред казва на Акис, че 
може да се ожени за дъщеря му, „ако (му) донес(е) 
главата на (неговия) баща, царят” (Етер 8:12). Акис 
се включва в таен заговор с приятелите си да убие 
цар Омер. Таен заговор е когато двама или повече 
хора се заклеват да пазят в тайна неправедните си 
дела, за да избегнат последствията от тях. 

Прочетете Етер 8:15–18 и открийте думите и изра-
зите, които описват някои от мотивите и методите 
на онези, които се отдават на тайни заговори. 

 5. Отговорете на два или повече от следните въпроси 
във вашия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Защо някои хора участват в тайни заговори? 
 б.  Защо според вас е опасно да вярваш, че можеш да 
извършваш „всякакъв вид нечестие” (Етер 8:16) или „всичко 
това”, което желаеш (Етер 8:17), без да се сблъскаш с какви-
то и да са последствия? 
 в.  Кой израз в Етер 8:18 показва какво изпитва Господ 
към тайните заговори? Защо според вас подобни заговори се 
считат за „най-мерзк(и)”? 

Прочетете Етер 8:20–22, 25 и Етер 9:5–6, 11–12, 
търсейки последствията от подкрепянето на тайни 
заговори. Обобщете наученото:   
  
 

Една от истините, които може да сте открили в 
тези стихове, е: Подкрепянето на тайни загово-
ри води до унищожението на отделните хора 
и общества.

Мороний прекъсва разказа за войните на яредити-
те, за да се обърне към нас. Прочетете Етер 8:23–
24, 26 и открийте как Мороний насърчава хората 
в наши дни да се вслушат в предупрежденията му 
относно тайните заговори. 

Обмислете отговорите си на следните въпроси: 
Защо според вас един народ, общество или друга 
група се намира в „ужасн(о) положение” (Етер 
8:24), когато се занимава с тайни заговори? Как 
потайнството вдъхва сила на тези заговри? Как 
знанието на истината за тайните заговори може да 
помогне на хората да се освободят от това зло? 

 6. Върнете се към списъка с действия, посочен в на-
чалната част на този урок. Въпреки че вземането на 
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неправедни решения в тези области от живота ви не може 
непременно да бъде категоризирано като таен заговор, в 
дневника си за изучаване на Писанията напишете за опас-
ността, произтичаща от избора да се отдаваме на подобни 
дейности, което води до нуждата да пазим тайни от другите 
хора. 

Етер 9:13–11:23
Един цар наследява друг—някои са праведни, други 
нечестиви 
Както е записано в Етер 9–11, много царе управля-
ват яредитите, някои правят това в праведност, а 
други в нечестие. Прочетете Етер 9:26–35 (по време 
на царуването на цар Хет) и Етер 11:1–8 (по време 
на царуването на Ком и Сивелом), като се опитате 
да откриете доказателство за истинността на прин-
ципа, че отхвърлянето на словата на пророците 
води до пленничество, което бе обсъдено по-ра-
но в този урок. 

Спомнете си за начина, който ви дойде наум как 
по-добре да се вслушвате в словата на пророците. 
През идващите дни, изпълнете тази цел и открийте 
възможности да споделите свидетелството си за 
важността от това да се вслушваме в пророците. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 7–11 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 30, ДЕН 4

Етер 12
Въведение
След като записва много години от историята на 
яредитите, Мороний представя служението на про-
рока Етер. След това Мороний прекъсва истори-
ческия си разказ и записва някои от благословиите, 
които получават хората, които упражняват вяра в 
Исус Христос. Също така споделя и едно опасение. 
Тревожи се, че хората, които ще прочетат Книгата 
на Мормон в последните дни, няма да я приемат 
поради неговите слабости в писането, както и на 
другите летописци. Господ обещава на Мороний, че 
Той ще направи слабите страни да станат силни на 
всичи онези, които се смиряват пред Него и имат 
вяра. 

Етер 12:1–4
Етер пропровядва покаяние на яредитите
Защо е важно една лодка да разполага с котва? С 
какви опасности или трудности би се сблъскала 
лодката, ако не разполага с котва? Надпишете 
лодката на рисунката Моят живот. Помислете над 
следните въпроси: 

• Ако лодката представлява вашия живот, на какво 
биха могли да бъдат оприличени вълните? 

• Ако сравним вълните с трудностите и нечестие-
то, какво би представлявал животът на човек, ако 
той или тя не разполага с котва? (Вж. Мормон 
5:18)

• Какво ви е предоставил Господ, което да ви 
помага да се държите здраво на място като котва? 
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Докато изучавате Етер 12, открийте какво трябва 
да правите, за да бъдете като лодка с котва—устой-
чиви и сигурни, въпреки вълните и трудностите, с 
които се сблъсквате. Етер 12 започва с представяне-
то, което прави Мороний на пророка Етер, живеещ 
по време, когато хората отричат пророците и жи-
веят в нечестие. Прочетете Етер 12:1–3 и открийте 
това, което ви прави впечатление относно постъп-
ките на Етер в тези трудни обстоятелства. 

Докато обикаля и увещава хората да се покаят, Етер 
учи на какво може да се надява човек, вярващ в Бог, 
въпреки че е заобиколен от трудности и нечестие. 
Прочетете Етер 12:4 и отбележете каква е тази на-
дежда. (Докато четете, може да ви е от полза да зна-
ете, че да имаш „място от дясната страна на Бога” 
означава да се завърнеш в Божието присъствие и да 
получиш вечен живот.) 

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Как според вас да изпитваш „със сигурност” надеж-
да се различава от това просто да желаеш нещо? 
 б.  Как вярата в Исус Христос ни позволява да се надя-
ваме „със сигурност” за място от дясната страна на Бог? 
 в.  Кои изрази в Етер 12:4 описват действията на чо-
век, имащ надежда и вяра в Исус Христос? 

На снимката с лодката в началото на този урок, 
надпишете котвата с думите вяра и надежда.

Етер 12:4 учи на принципа, че когато имаме на-
дежда и вяра в Исус Христос, ние ще получава-
ме сила да бъдем постоянни и да изобилстваме 
в добри дела.

Помислете си за моменти, в които ви е трудно да 
бъдете постоянни и да изобилствате в добри дела. 
За да си помогнете в тези ситуации, както и през 
целия си живот, открийте начини, по които да уве-
личавате вярата си в Исус Христос, докато продъл-
жавате да изучавате Етер 12.

Етер 12:5–22
Мороний разказва за чудеса и могъщи дела, 
произтичащи от вярата

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, довър-
шете следното изречение с истини от Евангелието, за 

които търсите духовно свидетелство: Бих искал да получа ду-
ховно свидетелство за …

Някои хора смятат, че първо трябва да получат 
доказателство за определена истина и тя да им бъде 
доказана, преди да живеят според нея. Етер говори 
за този вид отношение в Етер 12:5–6. Прочетете 

тези стихове и отбележете онези части от съвета 
му, които ви правят впечатление. (Етер 12:6 е стих 
за овладяване от Писанията.) 

Според Етер 12:6 какво трябва да направим, преди 
да получим свидетелство от Господ? Какво ви идва 
наум, когато си мислите относно „докато вярата ви 
не бъде изпитана”? 

Някои хора погрешно тълкуват, че 
„докато вярата ви не бъде изпитана” 
винаги се отнася за трудности. Старей-
шина Ричард Г. Скот от Кворума на 
дванадесетте апостоли дава следното 
прозрение за това, какво означава 

„докато вярата ви не бъде изпитана”: „Можете да 
се научите да използвате вярата по-ефективно, като 
прилагате следния принцип, даден от Мороний: 
„… няма да получите никакво свидетелство докато 
вярата ви не бъде изпитана” (Етер 12:6; курсив 
добавен). Така, всеки път, когато изпитвате вярата 
си, което значи да действате с достойнство по 
собствено усмотрение, вие ще получите потвър-
ждаващо доказателство от Духа. Тези чувства ще 
усилят вярата ви. Когато повторите този модел, 
вашата вяра ще стане по-силна” („Подкрепящата 
сила на вярата във времена на несигурност и 
изпитания”, Лиахона, май 2003 г., стр. 76). 

Прочетете следния откъс от Писанията и открий-
те благословиите, които идват след като хората са 
упражнили вяра: 

• Етер 12:11. Каква е благословията?   
 

• Етер 12:12–13. Каква благословия получават Алма 
и Амулик?   
 

• Етер 12:19–22, 30–31. Какви благословии получава 
брата на Яред чрез вяра?   
  
 

Може да ви е от полза да обърнете внимание на 
употребата на думата след като в Етер 12:7, 12, 17, 
18 и 31.

 3. Въз основа на изученото в Етер 12, с ваши думи за-
пишете в дневника си за изучаване на Писанията как-

во според вас учи Мороний относно получаването на духовни 
свидетелства от Господ. 

Един от принципите, на които учи Мороний, е: 
Ако желаем свидетелство, тогава ние трябва 
най-напред да упражним вяра в Исус Христос.
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 4. Прочетете следните сценарии, след което запише-
те в дневника си за изучаване на Писанията как човек 

в две или повече от тези ситуации би могъл да покаже вяра в 
Господ: 
 а.  Млада жена желае да получи свидетелство за исти-
ността на Книгата на Мормон. 
 б.  Млад мъж има силното желание да помогне на 
обичаните от него хора да приемат Евангелието. 
в.  Млада жена моли Господ да благослови болния й баща. 

 5. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та за момент, когато вие или някой, когото познавате, 

е получил свиделество или чудо, след като е показал вяра. 
Спомнете си за принципа или учението, за което 
бихте искали да получите духовно свидетелство (вж. 
задача 2 в този урок). Какво можете да направите, 
за да покажете вярата си преди да получите свиде-
телство? 

Стих за овладяване от 
Писанията—Етер 12:6 

 6. За да можете по-лесно да запомните Етер 12:6, 
прочетето го няколко пъти, след което, напишете кол-

кото можете да си спомните от него в дневника си за изуча-
ване на Писанията. След това сравнете написаното от вас със 
самия стих. Изучете стиха отново и го запишете за втори път 
в дневника си за изучаване на Писанията. 

Етер 12:23–41
Мороний изразява загрижеността си за това как ще 
реагират езичниците на Книгата на Мормон
Както е записано в Етер 12:23–41, Мороний се 
тревожи, че хората, които ще прочетат Книгата на 
Мормон в последните дни, няма да я приемат, по-
ради неговите слабости в писането, както и поради 
слабостта на другите летописци. Докато четете 
Господния отговор на притеснението на Мороний 
в Етер 12:26–27, открийте по какъв начин слабите 
страни ще станат силни. (Етер 12:27 е стих за овла-
дяване на Писанията.) 

Писанията понякога показват принцип от Еванге-
лието, използвайки думите ако и тогава. Думата ако 
описва какво трябва да правим, а тогава обяснява 
какво ще се случи в резултат от нашите действия. 
Прочетете Етер 12:27, открийте един принцип ако–
тогава и го запишете по-долу. 

Ако ние,   
  

тогава Господ ще   
 .

Ще обсъдите тези стихове в по-голяма дълбочина 
с учителя си тази седмица. Също така ще изучите 
и научите повече относно казаното от Мороний за 
вярата, надеждата и милосърдието, намиращо се в 
Етер 12:28–41.

Стих за овладяване на 
Писанията—Етер 12:27 
За да можете да си спомните идеите от Етер 12:27, 
препишете следното на лист хартия: И ако … дой-
дат … покажа … слабост. … давам … слабост … 
смирени; … благодат … всички човеци … се смиряват 
… ако … се смирят … повярват … слабите … силни.

Прочетете отново Етер 12:27, като обръщате 
вниание на тези думи. Повторете колкото се може 
повече от стиха, като поглеждате само към думите 
на вашия лист. Поставете листа хартия на мяс-
то, където ще го виждате по-късно днес или утре 
(например, в джоба си или във вашите Писания). 
Преглеждайте Етер 12:27 всеки път, когато виждате 
листа хартия, докато научите този откъс на изуст. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 12 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 31: ДЕН 1

Етер 13–15
Въведение
Пророкът Етер пророкува за Новия Ерусалим. 
Също така, той предупреждава Кориантумър, цар 
на яредитите, че народът му ще бъде унищожен 
поради нечестие и увещава него и народа му да се 
покаят. Когато Кориантумър и народът му отказват 
да се покаят, войните и нечестието се увеличават 
в продължение на много години, докато целият 
народ на яредитите бива разрушен. Оцеляват само 
Етер и Кориантумър, които стават свидетели на 
изпълнението на пророчеството на Етер. 
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Етер 13:1–12
Мороний записва пророчествата на Етер за Новия и 
стария Ерусалим 
Помислете си за някои градове днес, които имат 
допълнителни имена, показващи нещо характерно 
за града. Например Париж, Франция, е известен 
още и като градът на светлините. Като начало, 
вижте дали можете да групирате градовете по-долу 
с правилните им допълнителни имена (отговорите 
са предоставени в края на урока). 

Кайро, Египет Градът на ветровете

Манила, Филипините Градът с хиляда минарета

Чикаго, САЩ Вечният град

Мексико Сити, Мексико Перлата на Ориента

Рим, Италия Градът на замъците

Днешният урок обръща внимание на два значими 
града в последните дни: (1) Ерусалим и (2) Нови-
ят Ерусалим. В последните дни тези два града ще 
станат известни заради праведността си. Етер учи 
яредитите, че земята, върху която живеят, е мястото 
за един бъдещ град, наречен Новият Ерусалим. 

Прочетете Етер 13:2–8. Господ разкрива на проро-
ка Джозеф Смит, че Новият Ерусалим, споменат в 
Етер 13:6, ще бъде построен в окръг Джаксън, щата 
Мисури, САЩ (вж. У. и З. 57:1–4; 84:1–4). Какво 
казва Етер относно тези градове в Етер 13:3, 5? 
Размишлявайте какво би било да живееш в подобен 
град. Изучете Етер 13:10–11, за да научите какво 
трябва да изпита човек, за да живее в светите гра-
дове на Новия Ерусалим и Стария Ерусалим (който 
ще бъде свят, когато е построен наново в Господа; 
вж. Етер 13:5).

Друго име за Новия Ерусалим е Сион (вж. Моисей 
7:62; Символът на Вярата 1:10). Дори и да не живеят 
в Ерусалим или в Новия Ерусалим, всички члено-
ве на Църквата могат да се стремят да изграждат 
Сион. Можем да се подготвяме да живеем на свети 
места, включително и в Божието царство, като ста-
ваме чисти чрез Единението на Исус Христос. 

Етер 13:13–15:34
Яредитите отхвърлят Етер и упорстват в нечестие и 
войни, докато биват унищожени
Прочетете Етер 13:13–19 и открийте какви са 
условията на живот в обществото на яредитите по 
времето на Етер. Прочетете Етер 13:20–22, за да 
откриете посланието на Етер към Кориантумър и 
реакцията на Кориантумър и народа му. 

 1. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  По какви начини сте виждали хора в наши дни да 
вкоравяват сърцата си и да отхвърлят Господните служители? 
 б.  Какво ще направите, за да се поддържате силни във 
вярата и да се вслушвате в словата на пророците? 

Според записаното в Етер 13:23–14:20, Корианту-
мър се сражава в битки с няколко мъже, които се 
опитват да му отнемат царството, включително 
Саред, Галаад и Лив. Впоследствие, целият народ на 
яредитите са въвлечени във война. Последният враг 
на Кориантумър е човек на име Сиз. Степента на 
разрушение измежду яредитите в последствие на 
тези войни е описана подробно в Етер 14:21–25 и 
Етер 15:1–2. 

Прочетете Етер 15:3–6, за да откриете какво се 
опитва да направи Кориантумър, за да спаси оста-
налата част от хората от разрушение. Помислете си 
защо Сиз отхвърля предложението на Кориантумър 
и защо хората и от двете армии отказват да се пре-
дадат (вж. също Етер 14:24).

Прочетете Етер 15:12–17 и открийте подробнос-
ти относно обстоятелствата на яредитите. Какво 
намирате за особено трагично или тъжно относно 
тяхното състояние? Спомнете си, че Етер прекарва 
години наред, предупреждавайки хората да се пока-
ят (вж. Етер 12:2–3; 13:20). Прочетете Етер 15:18–19 
и открийте какви са последствията на отхвърлянето 
на Господните призиви към покаяние. Въз основа 
на прочетеното от вас, довършете следното твър-
дение: Ако отхвърляме Господните призиви към 
покаяние, тогава   
  
 .



328

В мястото по-горе, може да сте записали принцип, 
подобен на: Ако отхвърляме Господните при-
зиви към покаяние, Неговият Дух се оттгеля и 
Сатана се сдобива със сила над нашите сърца.

 2. Използвайки Етер 15:19 и принципа, който научава-
ме от него, обяснете защо са погрешни следните изви-

нения, които хората използват днес в отказа си да се покаят. 
 а.  Знам, че филмите, които гледам не са в хармония 
с църковните стандарти, но те изглежда не ми влияят. 
 б.  Не е чак толкова лошо да пия алкохол с приятели-
те си. Ние просто се забавляваме. 
 в.  Това е само малко порнография. Не е като да из-
лизам и да върша неморални неща. Освен това, мога да 
спра когато си пожелая. 
 г.  Не е нужно да се покая сега. Това може да изчака преди 
да отида на мисия или да сключа брак в храма. 

Етер 15:20–32 разказва как двете армии на яреди-
тите се сражават една с друга, докато остават само 
техните водачи, Кориантумър и Сиз. След което 
Кориантумър убива Сиз. 

Историята на яредитите дава ясен пример за това, 
какво се случва с хората, когато те колективно 
отхвърлят постоянните Божии усилия да ги убеди 
да се покаят. Въпреки че може и да не сблъскаме с 
мигновенно физическо унищожение, като отказ-
ваме да се покаем, ние ще изпитваме чувства на 
вина ако отхвърляме Господните предупреждения 
за покаяние. 

Размишлявайте върху следното твърде-
ние на старейшина Нийл Л. Андерсън 
от Кворума на дванадесетте апостоли: 
„Свидетелствам, че Спасителят е 
способен и има силното желание да 
прости нашите грехове. Освен грехове-

те на онези, които избират гибелта, след като са 
познали пълнотота, няма грях, който да не може да 

бъде простен. Каква прекрасна привилегия е за 
всеки един от нас да се отвърне от греховете си и да 
дойде при Христа! Божественото опрощение е един 
от най-сладките плодове на Евангелието, премахва-
нето на вината и болката от нашите сърца и 
заместването им с радостта и спокойната съвест” 
(„Покайте се … за да мога да ви изцеля” Лиахона, 
ноем. 2009 г., стр. 40–41). 

Направете си равносметка дали ваши действия 
пречат на влиянието на Светия Дух в живота ви. 
Помислете си как можете да разчитате на силата на 
Единението на Исус Христос, за да направите про-
мените, които ще ви помогнат да получите Духа и 
да устоявате на силата на Сатана. 

От Етер 13–15 научаваме, че гневът и отмъщени-
ето ни карат да правим избори, които нараня-
ват нас и околните. Прочетете или препрочетете 
следните откъси и отбележете думите или изра-
зите, които учат на тази истина: Етер 13:27; 14:24; 
15:6, 22, 28.

Размишлявайте какви последствия може да има 
необузданият гняв върху семейството или други 
взаимоотношения. Помислете си за ситуация във 
вашия живот, в която има нужда да изоставите 
чувствата на гняв или отмъщение. 

Докато четете следното изказване на старейшина 
Дейвид Е. Соренсън, почетен член на Седемдесетте, 
открийте как можете да преодолеете чувства на 
гняв или желанието да търсите отмъщение: „Кога-
то някой е наранил нас или хората, които обичаме, 
тази болка може да бъде почти съкру шаваща. Може 
да почувстваме, че сякаш болката или несправед-
ливостта са най-важното нещо в света и че няма-
ме друг избор освен да потърсим отмъщение. Но 
Христос, Князът на мира, ни учи на един по-добър 
път. Може да е много трудно да простим на някого 
вредата, която ни е причинил, но когато го напра-
вим, ние откриваме пред себе си достъп до едно 
по-добро бъдеще. Злото, извършено от друг човек, 
повече не контролира нашия път. Когато простим 
на другите, това ни освобождава да изберем как да 
живеем собствения си живот. Да простим означава, 
че проблемите от миналото вече не диктуват на-
шите съдби и ние можем да се съсредоточим върху 
бъдещето със сърца, изпълени с Божията любов” 
(„Прошката ще превърне горчивината в любов” 
Лиахона, май 2003 г., стр. 12). 

 3. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Кога вие или някой, кого-

то познавате, сте изпитали изцеление и свобода, след като 
сте избрали да простите? 



329

Можете да преодолеете всякакви чувства на гняв 
и отмъщение, ако се обърнете към Исус Христос и 
получите силата на прошката и утеха чрез Негово-
то Единение. Помнете да се обръщате към Господ в 
молитва за помощ, когато тя ви е нужна в подобни 
ситуации. 

 4. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Етер 13–15 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

Отговори към задачата за съчетаване в началото на 
този урок: Кайро, Египет (Градът с хиляда мина-
рета); Манила, Филипините (Перлата на Ориен-
та); Чикаго, САЩ (Градът на ветровете); Мексико 
Сити, Мексико (Градът на замъците); Рим, Италия 
(Вечният град). 
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ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ  

Мороний
Защо да изучаваме тази книга? 
Докато изучавате Книгата на Мороний, можете да 
черпите сила от силния пример и свидетелство на 
Мороний. В допълнение, от ученията на Мороний 
и неговия баща, Мормон, ще научите за основни 
обреди и обичаи на Църквата на Исус Христос, 
колко е важно да вършите добри дела с истинско 
намерение, как да отсъждате между добро и злото, и 
връзката между вярата, надеждата и милосърдието. 
Също така, ще прочетете увещанието на Мороний 
да се молите, за да узнаете за себе си за истинността 
на Книгата на Мормон и да „(дойдете) в Христа и 
станете съвършени в Него” (Мороний 10:32).

Кой написва тази книга? 
Мороний написва тази книга, която включва 
неговите думи, словата на Исус Христос към 
дванадесетте Му ученика (вж. Мороний 2), както 
и думите на неговия баща, Мормон (вж. Мороний 
7–9). Преди да бъдат унищожени нефитите, Мороний 
служи като военен и църковен водач сред тях (вж. 
Мормон 6:12; Мороний 8:1). Подобно на други 
главни автори и съставители на Книгата на Мормон, 
Мороний е свидетел за Спасителя. Той свидетелства: 
„Аз видях Исуса и … Той говори с мене лице в 
лице” (Етер 12:39). Мороний е верен на своето 
свидетелство и набляга на готовността си по-скоро 
да бъде убит, отколкото да отрече Христос (вж. 
Мороний 1:1–3).

През 1823 година, приблизително 1400 години след 
като завършва летописа на Книгата на Мормон, 
Мороний се явява на пророка Джозеф Смит като 
възкресена личност и го информира, че летописът 
е поставен на един хълм, близо до дома на Джозеф 
Смит. По това време и през следващите няколко 
години, Мороний също така дава напътствия на 
Джозеф Смит „относно това, което Господ ще прави, 
как и по какъв начин трябва да бъде ръкводено 
царството Му в последните дни” (Джозеф Смит—
История 1:54).

Кога и къде е написана книгата? 
Най-вероятно Мороний написва и съставя тази книга 
между 401 г.сл. Хр. и 421 г. сл. Хр. (вж. Мормон 8:4–
6; Мороний 10:1), докато се скита за безопасността 
на живота си (вж. Мормон 1:1–3).

РАЗДЕЛ 31: ДЕН 2

Мороний 1–5
Въведение
След като завършва съкращението си на плочите на 
Етер, Мороний обяснява, че „смята(л) да не пиш(е) 
повече” (Мороний 1:1). Обаче е запазен, за да „(за)
пиш(е) още някои неща, които може би … ще имат 
стойност” за хората в последните дни (Мороний 1:4). 
Мороний 1–5 потвърждава верността на Мороний 
към Исус Христос. Тези глави също така споменават 
кои са важните обреди на Евангелието, включително 
и раздаването на причастието. 

Мороний 1
Мороний се скита за безопасност и продължава 
записките си
Старейшина Дейвид Е. Соренсън, почетен член на 
Седемдесетте, разказва следната история за една 
млада жена, която има смелостта да се застъпи за 
вярванията си: 

„Моята внучка, Дженифър, бива поканена да излезе 
с няколко приятелки от училище на вечеря и на 
кино. Всички момичета се споразумяват кой филм 
ще гледат и Дженифър не вижда нищо нередно да 
отиде. Обаче момичето, което си тръгва от вечеря-
та, за да закупи билети за групата, се връща с биле-
ти за различен филм от планирания. Тя казва: „Ще е 
много забавен, не се препоръчва за деца”. 

Дженифър, изненадана, не може да повярва, че си-
туацията се е променила толкова бързо. Но за щас-
тие взела решение преди още да се озове в подобна 
ституация, че няма да гледа филми, неподходящи за 
деца. Решително казва на приятелките си: „Не мога 
да гледам филми, неподходящи за деца. Родителите 
ми не биха го одобрили”. На което момичетата от-
връщат: „Хайде, стига! Родителите ти няма никога 
да разберат!” Изправена пред тази ситуация, Дже-
нифър отвръща: „Всъщност, няма значение дали 
родителите ми ще разберат. Аз просто не искам да 
гледам неподходящи за деца филми!” 

Приятелките й са недоволни и се опитват да я убе-
дят. Казват й, че „разваля всичко”. Когато виждат, 
че няма да се откаже, те хвърлят билета и рестото в 
лицето й, и я изоставят, за да гледат неподходящия 
за деца филм. Вечерта й завършва самотна и изпъл-
нена с неодобрение от страна на приятелките й. 
Но за Дженифър и нашето семейство това е велик 
момент! Тя се сдоби с увереност, самоуважение и 
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духовна сила” („You Can’t Pet a Rattlesnake”, Ensign, 
май 2001 г., стр. 42). 

Прочетете Мороний 1:1–3 и открийте как Моро-
ний защитава вярванията си. Мороний, както и 
внучката на старейшина Соренсън, дават пример 
за начини, по които хората могат да избират да 
се застъпват за това, което са приели за правилно. 
Вие също можете ежедневно да взимате решения, 
на пръв поглед незначителни, за да показвате вяра, 
послушание и желание да следвате Христос. 

 1. Опишете в дневника си за изучаване на Писанията 
момент, когато сте избрали да се застъпите за вашите 

вярвания или да покажете вяра чрез послушание. 

Помислете как можете по-успешно да се застъпвате 
за вярата си в Исус Христос. Прочетете Мороний 
1:4, за да откриете защо Мороний избира да про-
дължи да пише. Какво можем да научим от приме-
ра на Мороний и мотивацията му да продължи да 
пише за потомците на хората, търсещи да отнемат 
живота му? Какво бихте могли да напишете вие на 
собствените си потомци, което ще е благословия 
за тях? Докато изучавате Мороний 2–5, преценете 
по какъв начин нещата, които Мороний избира да 
напише, са от „стойност” за вас (Мороний 1:4).

Мороний 2
Мороний предоставя указания за даване дара на 
Светия Дух
Спомнете си за вашето преживяване, когато бяхте 
потвърдени като член на Църквата и получихте 
дара на Светия Дух чрез полагане на ръце върху 
главата ви. Какво си спомняте за този обряд? Про-
четете Мороний 2:1–3 и си помислете как дара на 
Светия Дух е бил благословия в живота ви. 

Една евангелска истина, която можем да научим от 
тези стихове, е: Достойни членове, носители на 
съответната свещеническа власт, могат да да-
ват дара на Светия Дух на кръстили се членове 
чрез полагане на ръце.

Мороний 3
Мороний предоставя указания за ръкополагане на 
отделните хора в свещенически санове
Виждали ли сте някога свещеническата линия на 
власт на някой човек? Тази линия показва кой е 
ръкоположил дадения човек в свещеничеството, 
както и кой е ръкоположил ръкполагащия и така 
чак до Исус Христос. Вероятно разполагате с копие 
на собствената си линия на властта или с тази на 
вашия брат или баща. Помислете колко е важно 

да можете да проследите тази линия на властта 
директно до Исус Христос, докато четете следното 
твърдение на старейшина Джефри Р. Холанд от 
Кворума на дванадесетте апостоли: 

 „Очевидно да се действа с божествена 
власт изисква повече от обикновен 
договор между хора. Тя не може да бъде 
генерирана чрез теологическо обуче-
ние или чрез упълномощаване от 
конгрегацията. Не, в овластеното от 

Бог дело трябва да има власт, по-велика от вече 
притежаваната от хората в конгрегациите, на 
улиците или в семинарите—факт, който мнозина 
честни религиозни мислители са знаели и открито 
са признавали поколения наред, докато се стигнало 
до Възстановяването. …

… Ние, във възстановената Църква на Исус Христос, 
можем да проследим линията на свещеническата 
власт, упражнявана от най-новия дякон в района, 
епископа, който председателства над него, и до 
пророка, който председателства над всички нас. Тази 
линия в непрекъсната верига се връща обратно до 
служещите ангели, дошли от Самия Син Божий, 
носещи този несравним дар от небесата” („Нашата 
най-характерна черта” Лиахона, май 2005 г., стр. 44). 

Всеки човек, получаващ свещеничеството на Мел-
хиседек, е също така ръкположен и в свещенически 
сан с определени отговорности. Прочетете Моро-
ний 3:1–4 и открийте как биват ръкоположени в 
свещенически санове хората, включително и в сана 
на свещеник или учител. 

Бихте могли да запишете следната истина в Писа-
нията си до тези стихове: Хората биват ръкопола-
гани в свещенически санове чрез полагане на 
ръце от притежаващите тази власт.

 2. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Защо според вас е необходимо човек да бъде ръко-
положен в свещеническа власт от някой, който вече е носи-
тел на свещеничеството? 
 б.  Каква стойност има за вас властта на свещеничест-
вото в Църквата или във вашето семейство? 

Мороний 4–5
Мороний обяснява как следва да бъде раздавано 
причастието

 3. Помислете си за символите на причастието и за ва-
шите преживявания, вземайки от него. След което, в 

дневника си за изучаване на Писанията, направете следното: 
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 а.  По памет, по възможно най-добрия начин, запише-
те една от причастните молитви за хляба или за водата. 
 б.  След като прегледате тези свещени молитви (вж. 
Мороний 4:3; 5:2) и проверите написаното от вас в първата 
част на тази задача, напишете за тази част от молитвата за 
причастие, която ви прави най-силно впечатление и обясне-
те защо точно тя е значима за вас. 

Мороний включва в летописа си молитвите за 
раздаване на причастието, защото чувства, че 
„ще имат стойност” за хората „в един бъдещ ден” 
(Мороний 1:4). Прочетете Мороний 4:1–3 и 5:1–2, и 
открийте изразите, обясняващи какво символизи-
рат хляба и водата на причастието. Докато четете, 
може да ви е от полза да си спомните, че днес Цър-
квата използва вода вместо вино за причастието в 
резултат на откровение, дадено на пророка Джозеф 
Смит (вж. У. и З. 27:2).

Обобщете целта на причастието, като довършите 
следното твърдение: Символите на причастието ни 
помагат да помним   
 .

Размишлявайте защо тялото и кръвта на Спасителя 
са от значение за вас. 

Физическото страдание, смъртта и Възкресени-
ето на тялото на Спасителя, както и Неговото 
изключително духовно страдание, показано чрез 
проливането на кръвта Му, са направили възможно 
опрощението на греховете на всички хора, които 
упражняват вяра в Него и се покайват. Символите 
на причастието ни помагат да помним Едине-
нието на Исус Христос.

 4. Отговорете на един или повече от следните въпро-
си във вашия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Как ви е помогнало или усилило духовно размиш-
ляването върху Единението на Спасителя по време на събра-
нието за причастие? 

 б.  Какво можете да направите, за да се съсредоточите 
по-добре върху Единението на Спасителя по време на събра-
нието за причастие? 

За да си помогнете в разбирането на това, което 
обещавате да правите, вземайки от причастието, 
прегледайте Мороний 4:3 и довършете следната 
таблица: 

Аз сключвам 
завет да

Какво означава 
според мен да 
спазвам тази 
част от завета

Това, което 
мога да правя, 
за да спазвам 
по-пълно тази 
част от завета

1.

2.

3.

Също така, от Мороний 4:3 научаваме, че като 
бъдем верни и спазваме нашата част от завета за 
причастието, ние винаги можем да имаме Господ-
ния Дух да бъде с нас. 

Докато четете следното изказване на старейши-
на Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте 
апостоли, помислете как сте чувствали дара на Све-
тия Дух по начините, споменати от него: „Духът 
Господен може да бъде наш водач и ще ни благо-
славя с напътствия, наставления и духовна защита 
по време на нашия земен път” („За да може винаги 
да имаме Неговия Дух да бъде с нас”, Лиахона, май 
2006 г., стр. 31). 

Размишлявайте върху Единението на Спасителя, 
докато взимате от причастието в неделя. Постарай-
те се да спазвате частите от завета, които записахте 
в таблицата, за да може винаги да имате Господния 
Дух да бъде с вас. 
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 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 1–5 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 31: ДЕН 3

Мороний 6
Въведение
Мороний почти завършва записките си върху пло-
чите, обяснявайки някои от условията, които човек 
трябва да изпълни, за да се подготви за кръщение в 
Църквата. След това той изтъква отговорностите на 
членовете на Църквата в грижата им за останалите 
членове. Мороний също така обяснява и целта на 
църковните събрания и набляга на нуждата тези 
събрания да бъдат водени от влиянието на Светия 
Дух. 

Мороний 6:1–3
Мороний излага изискванията за кръщение
Представете си, че имате седем-годишен брат или 
сестра, който/която ще се кръсти след няколко 
месеца. Вашите родители са ви помолили да 
изнесете урок за семейната домашна вечер относно 
подготовката за кръщението. 

 1. Ако трябваше да изнесете този урок точно сега, 
какво бихте преподавали, за да помогнете да вашия 

роднина да се подготви за кръщение? Запишете мислите си 
във вашия дневник за изучаване на Писанията. 

След като завършва с молитвите за причастието в 
летописа си (вж. Мороний 4–5), Мороний добавя 
указания относно обреда кръщение. Прегледайте 
Мороний 6:1–3, като се опитате да откриете изис-
кванията за кръщение. Бихте могли да отбележите 
това, което откриете, в Писанията си. 

Какво според вас означава, че хората, желаещи да се 
кръстят, трябва да „прин(есат) плод, съответствен 
на това, че са достойни”? (Мороний 6:1)   
  
 

Размишлявайте какво означава според вас да имаш 
„съкрушено сърце и каещ се дух” (Мороний 6:2) 
преди да се кръстиш. Както е записано в Мороний 

6:1–3, Мороний обяснява, че чрез кръщението 
ние сключваме завет да вземем върху си името 
на Исус Христос и да Му служим до края. Какво 
правите вие, за да поддържате и усилвате решител-
ността си да служите на Исус Христос? 

 2. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те някои от начините, по които сте се опитвали след 

кръщението си да поддържате и усилвате решителността си 
да служите на Исус Христос. 

Мороний 6:4
Мороний обяснява как да се грижим и да подхранваме 
духовно членовете на Църквата
След като обяснява изискванията, на които трябва 
да отговарят хората преди да се кръстят, Мороний 
обяснява и как новопокръстилите се остават верни 
на своите завети. Прочетете Мороний 6:4 и от-
крийте какво е направено в помощ на новопокръс-
тилите се, за да останат верни. 

Обобщете това, което научавате от Мороний 6:4 
относно вашите отговорности към членовете на 
Църквата.   
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Кои са благословиите, които според Мороний 6:4 
ще дойдат в резултат на подхранването с Божието 
слово? 

Важна истина, която научаваме в Мороний 6:4, е 
че ние имаме отговорността да помним и да 
подхранваме духовно останалите членове на 
Църквата.

Старейшина Джефри Р. Холанд, от Кворума на 
дванадесетте апостоли, свидетелства колко е важно 
да се подхранваме взаимно с Божието слово: „По-
голямата част от хората не идват на църква просто 
за да открият някои нови евангелски факти или 
за да се видят със стари приятели, въпреки че е 
важно всичко това. Те идват в търсене на духовни 
преживявания. Те искат мир. Искат вярата им да 
бъде укрепена и надеждите им да бъдат подновени. 
Накратко, те искат да бъдат подхранени с добро-
то слово Божие и да бъдат укрепени със силата 
на небесата. Онези от нас, които са призовани да 
говорят, учат или ръководят, имат задължението да 
помагат за предоставянето на тези неща по въз-
можно най-добрия начин” („A Teacher Come from 
God”, Ensign, май 1998 г., стр. 26). 

Мислили ли сте си някога за огромния брой хора, 
които се молят за вас, подготвят уроци за вас, оку-
ражават вас и дейността ви в Църквата и ви пома-
гат през предизвикателствата? 

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за двама или трима човека, които са ви служили по 

един значим начин или са ви подхранили духовно. 

В близко бъдеще, обсъдете с близък или приятел 
как сте били благословени поради това, че някой ви 
е служил и подхранил с Божието слово. 

Президент Хенри Б. Айринг от Първото Президент-
ство, разказва историята за един дякон в неговия 
район, който разбрал нуждата да изпълни отговор-
ността си към останалите членове на своя кворум: 

 „Един член от кворума на този дякон 
живееше близо до моя дом. Това 
съседско момче никога не беше ходило 
на събрание на кворума, нито пък беше 
правило нещо с неговите членове. 
Доведеният му баща не беше член, а 

майка му не ходеше на църква. 

Президентството на неговия кворум на дяконите 
се събраха една неделна сутрин. … По време на 
събранието им тези 13-годишни пастири си спом-
ниха момчето, което никога не идваше. Обсъждаха 
колко много се нуждае той от това, което бяха 

получили те. Президентът постави задача на своя 
съветник да последва тази изгубена овца. 

Познавах съветника и знаех, че той е срамежлив, 
както знаех и за трудността на неговата задача и 
така гледах с удивление през прозореца си как той 
стъпваше тежко покрай дома ми, отправяйки се 
нагоре по пътя към дома на момчето, което никога 
не идваше на църква. Пастирят беше пъхнал ръце в 
джобовете си. Бе забил очи в земята. Вървеше бав-
но, така както би вървял човек, несигурен, че иска 
да стигне там, накъдето се бе запътил. След около 
20 минути, той се върна надолу по пътя с изгубения 
дякон, вървящ до него. Тази сцена се повтори още 
няколко недели. След това изгубеното и намерено 
момче се премести. 

… Години по-късно присъствах на една конферен-
ция на кол, на един континет разстояние от стаята, 
в която се бе събрало президентството да се съвет-
ва. Един мъж, с посивяла коса, се приближи и ми 
каза тихичко: „Моят внук живя в района ви преди 
години”. Разчувстван, той ми разказа за живота 
на това момче. И след това, попита дали мога да 
открия дякона, който се бе изкачил бавно по пътя. 
Чудеше се дали можех да му благодаря и да му кажа, 
че неговият внук, сега вече пораснал мъж, все още 
си спомняше” („Watch with Me”, Ensign, май 2001 г., 
стр. 38–39). 

Помислете си за конкретни хора, за които Господ 
би искал от вас да си „спомните” и да „подхрани-
те”. Измислете начин, по който да помогнете за 
духовното им подхранване. Напишете имената им 
на лист хартия и го поставете на място, където ще 
можете да се сещате за тях. 

Мороний 6:5–9
Мороний описва целта на църковните събрания и как 
следва да бъдат провеждани те
Представете си, че сте родител на тийнейджър, 
който през последните няколко седмици твърди, че 
не желае да ходи на църква, защото му/й се струва 
безполезно и скучно. Помислете си какво бихте 
казали, за да насърчите детето си да ходи на цър-
ква и да разбере правилните причини за редовно 
посещение. 

В летописа си, Мороний бива вдъхновен да опише 
причините, поради които се събират по негово 
време членовете на Църквата. Изучете Мороний 
6:5–6 и открийте как можете да довършите след-
ното твърдение: Като членове на Църквата, ние 
трябва да се събираме често, за да   
  
 .
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Старейшина Далин Х. Оукс, от Кворума на двана-
десетте апостоли, споделя част от едно писмо на 
приятел, който изразява промененото си отноше-
ние във връзка с ходенето на църква: 

 „Един мъдър приятел пише: 

„Преди години промених отношението 
си относно ходенето на църква. Аз по-
вече не ходя на църква заради себе си, 
а за да мисля за другите. Наблягам на 
това да кажа „здравей” на хора, които 

седят сами, да посрещам с добре дошли посетители 
… да съм доброволец за разни задачи. …

Накратко, всяка седмица ходя на църква с наме-
рението да съм активен, не пасивен, и да нося 
положителна промяна в живота на хората. Затова 
посещението на църковните събрания за мен е тол-
кова по-приятно и носи удовлетворение”. 

Всичко това илюстрира вечния принцип, че ние 
сме по-щастливи и изпитваме повече удовлетворе-
ние, когато действаме и служим за това, което дава-
ме, а не което получаваме („Безкористна служба”, 
Лиахона, май 2009 г., стр. 96). 

Може да сте довършили твърдението по-горе с 
някои от следните идеи. 

Като членове на Църквата, ние трябва да се 
събираме често, за да: 

• Постим и се молим.
• Се укрепваме един другиму духовно.
• Вземаме от причастието, за да си спомняме за 

Единението на Исус Христос.

Размишлявайте върху преживяванията, които са ви 
научили за важността от молитвата и постта заедно 
с членовете на вашия район или клон. 

 4. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: 

 а.  Как би се променило преживяването ви по време 
на събрания, ако посещавате с желанието да укрепвате ду-
ховно своите ближни? 
 б.  Защо е важно да взимаме от причастието във въз-
поменание на Исус Христос? 
 в.  Как ходенето на църква поради по-горе изброените 
причини спомага да „(сме) задържа(ни) в правия път”? (Мо-
роний 6:4)

Прочетете Мороний 6:7–8 и открийте по отно-
шение на какво са „точни в съблюдаването” или с 
други думи, на какво обръщат особено внимание 
членовете на Църквата по времето на Мороний. 
Защо според вас е важно да се учим и насърчаваме 
взаимно да избягваме греха и да се покайваме от 
него? 

Мороний свидетелства, че ще ни бъде прощава-
но толкова често, колкото се покайваме и търсим 
прошка с истинско намерение. Бихте могли да си 
отбележите тази истина в Мороний 6:8.

Мороний завършва тази глава, учейки как трябва 
да се провеждат църковните ни събрания. Про-
четете Мороний 6:9 и открийте кой трябва да 
ръководи нашите църковни събрания. Спомнете 
си за момент, когато действително сте чувствали 
присъствието на Светия Дух по време на църковно 
събрание. 

Как може да приложите принципа, че църковните 
събрания трябва да бъдат водени от силата на Све-
тия Дух? Ако ви помолеха да изнесете реч или урок 
по време на събрание в църквата, по какъв начин 
можете да сте сигурни, че това, което ще кажете, 
ще допринесе за напътствието и влиянието на Све-
тия Дух по време на това събрание? 

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, съставе-
те план за това как ще подходите към църковните си 

събрания през идващата неделя. Може да включите начини, 
по които да поканите Светия Дух в поклонението си и начи-
ни, по които можете да си спомняте и подхранвате околните 
чрез присъствието си. 

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 6 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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РАЗДЕЛ 31: ДЕН 4

Мороний 7:1–19
Въведение
Мороний записва проповедта на своя баща, Мор-
мон, която той изнася на „(своите) възлюбени 
братя” години по-рано (Мороний 7:2). Този урок 
обхваща първата част от проповедта на Мормон, 
намираща се в Мороний 7. Тя представя ученията 
му относно вършенето на праведни дела с истин-
ско намерение, както и обяснение на това как да 
различаваме доброто от злото. В следващия урок ще 
изучавате останалата част от проповедта на Мор-
мон, намираща се в Мороний 7.

Мороний 7:1–10
Мормон учи последователите на Исус Христос относно 
делата и намеренията
Давали ли сте си някога сметка, че нещо не е било 
толкова добро отвътре, колкото е изглеждало 
отвън? Пример за това може да е определен плод, 

като ябълка, която е кисела или презряла. Избройте 
други два или три примера, за които се сещате:   
  
 

Помислете как могат да се сравнят тези примери 
за неща, които отвън изглеждат добре, а всъщност 
не е така, с външните изяви и вътрешните подбуди 
на хората. Мороний записва думите на своя баща, 
Мормон, относно състоянието на нашите сърца, 
когато вършим праведни дела. Прочетете Мороний 
7:2–3, за да откриете към кого се обръща Мормон. 

Мормон има предвид братята си, за които казва, 
че са „мирни последователи на Христа” (Мороний 
7:3). Прочетете Мороний 7:4–5, за да откриете как 

разбира Мормон, че тези нефити са истински по-
следователи на Спасителя. 

Смятате ли, че човек може просто да се преструва 
на праведен? Защо или защо не? 

Мормон говори по този въпрос в Мороний 7:6. 
Докато изучавате този стих, бихте могли да си 
отбележите израза „искрено намерение”. Следното 
обяснение на старейшина Далин Х. Оукс от Квору-
ма на дванадесетте апостоли, може да ви помогне 
да разберете какво значи да имаш искрено намере-
ние. Подчертайте онези части в неговото обясне-
ние, които ви правят впечатление. 

„Ние не само трябва да вършим това, което е пра-
ведно. Ние трябва да действаме според праведни 
подбуди. Съвременният термин е добър мотив. 
Писанията често обозначават това подходящо умст-
вено отношение с думите пълно намерение в сърцето 
или искрено намерение.

Писанията дават ясно да се разбере, че Бог разбира 
мотивите ни и ще съди постъпките ни според тях” 
(Pure in Heart 1988 г., стр. 15). 

Мормон описва резултата, когато човек върши доб-
ри дела без искрено намерение. Изучете Мороний 
7:7–10 и открийте какво се случва, когато вършим 
праведни дела без искрено намерение. От тези 
стихове научаваме, че за да бъдем благославяни 
за добрите си дела, ние трябва да ги вършим 
с искрено намерение. Искреното намерение 
включва добри дела в резултат на любов към Бог и 
околните. 

 1. Отговорете на следния въпрос във вашия дневник 
за изучаване на Писанията: Каква разлика сте забеля-

зали, когато сте вършили добри дела с искрено намерение и 
когато сте правили нещо добро с егоистично намерение? 

 2. За да можете по-добре да разберете принципа, че 
за да бъдем благославяни за добрите си дела, трябва 

да ги вършим с искрено намерение, обмислете следния сце-
нарий: Един приятел, който чете Книгата на Мормон, ви мо-
ли за помощ, за да разбере Мороний 7:9 и казва: „Чета, че 
ако човек не се моли с искрено намерение, „това не му е от 
полза, защото Бог не приема такива”. Често чувствам, че не 
се моля с искрено намерение. Да спра ли да се моля тога-
ва?” В дневника си за изучаване на Писанията запишете как 
бихте отвърнали на този въпрос и обяснете как бихте обос-
новали отговора си. 
Президент Бригъм Йънг дава следния полезен съвет 
за това как да се сдобием с желанието да се молим с 
искрено намерение: „Няма значение дали вие или аз 
имаме желание да се молим; когато дойде времето 
за молитва, молете се. Ако не ни се моли, трябва да 
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се молим, докато го пожелаем” (Teachings of Presidents 
of the Church: Brigham Young 1997 г., стр. 45). 

Помислете как съветът на президент Йънг се отнася 
и за спазването на други заповеди освен молитвата. 
Често пъти, вършенето на правилното може да ни 
доведе до желанието да продължаваме да спазваме 
определената заповед поради правилните причини. 

 3. За да приложите ученията на Мормон относно 
важността за вършенето на добри дела с искрено на-

мерение, изберете една от следните заповеди: пост, плащане 
на десятък, служба на ближните, изучаване на Писанията, 
почитане на родителите, да се пазим морално чисти. (Да бъ-
дем морално чисти включва да сме целомъдрени, докато из-
ползваме интернет или социалните медии. Също така 
включва въздържанието от неща, водещи до сексуално пре-
грешение.) След това, запишете отговорите на следните въ-
проси във вашия дневник за изучаване на Писанията: 
 а.  Били ли сте благославяни, когато сте се стремили 
да спазвате тази заповед с искрено намерение? 
 б.  Какъв съвет бихте дали на връстниците си за това 
как да спазват тази заповед с искрено намерение? 

Мороний 7:11–19
Мормон учи как да различаваме доброто от злото
Как можем да преценим, че нещо е лошо, без на 
практика да го опитваме? Мормон ни дава съвет, 
който да ни помага в подобна ситуация. 

 4. Прочетете Мороний 7:11–13 и открийте как можем 
да отсъждаме между доброто и злото. Бихте могли да 

си отбележите изразите, които ви правят впечатление. Обоб-
щете какво научавате от тези стихове, като довършите следни-
те твърдения в дневника си за изучаване на Писанията: 
 а.  Това, което е от Бога …
 б.  Това, което е от дявола …

Мормон потвърждава, че Бог ни приканва и насър-
чава да вършим постянно добри неща. Обърнете 
внимание, че според Мороний 7:12, даволът също 
ни приканва и съблазнява. Помислете си за някои 
от начините, по които дявола ви приканва и съ-
блазнява да вършите грях. 

Старейшина Джефри Р. Холанд, от 
Кворума на дванадесетте апостоли, 
обсъжда мотивите на Сатана в стреме-
жа му да ни съблазнява да вършим зло 
непрестанно: „Сатана или Луцифер, 
или бащата на лъжите—няма значение 

как го наричаме—реално съществува, той е самото 
олицетворение на злото. Неговите мотиви са 
винаги злонамерени. … Той вечно ще се противо-
поставя на Божията любов, Единението на Исус 

Христос и делото на мир и спасение. Той ще воюва 
против тези неща при всяка предоставена му 
възможност. Той знае, че накрая ще бъде разгромен 
и низвергнат, но е решен да повлече със себе си 
възможно най-много хора („Призовани сме от Бог”, 
Лиахона, ноем. 2011 г., стр. 44). 

 5. За да можете да се подготвите да прилагате уче-
нията на Мормон относно преценката между добро и 

зло, направете списък в дневника си за изучаване на Писани-
ята на любимите си телевизионни предавания, песни, музи-
кални групи, интернет страници, програми, видео игри или 
лични вещи. (Бихте могли да нагодите този списък според 
интересите си.) Ще се върнете отново към тези записки в 
дневника си по-късно в този урок. 

Прочетете Мороний 7:15–17 и открийте истините, 
които ще ви помагат да знаете как да преценявате 
дали едно нещо е от Бог или от дявола. 

Духът на Христос бива наричан още и светлината 
на Христа (вж. Мороний 7:18). Президент Бойд K. 
Пакър, президент на Кворума на дванадесетте апос-
толи, дава следното обяснение, което може да ви по-
могне по-добре да разберете светлината на Христа: 

 „Светият Дух и светлината Христова 
се отличават едно от друго. Макар 
понякога в Писанията те да са описва-
ни с едни и същи думи, това са две 
различни, отделни неща. …

Колкото повече знаем за светлината Христова, тол-
кова повече ще разбираме живота, а обичта ни към 
човешкия род ще бъде по-дълбока. …

Независимо дали тази вътрешна светлина, това 
познание за добро и зло, е наричано светлината 
Христова, чувство за морал или съвест, то може да 
ни направлява да сме умерени в действията си—
освен ако не го подтискаме или заглушаваме. …

Всеки мъж, жена и дете от всеки народ, вяра или 
раса—всеки, независимо къде живее, в какво вярва 
или какво работи—има в себе си нетленната светли-
на Христова. В този смисъл, всички хора са създадени 
равни. Светлината Христова у всеки е свидетелство, 
че Бог не показва предпочитание” („Светлината 
Христова”, Лиахона, апр. 2005 г., стр. 8–10). 

Кръстилите се членове на Църквата разполагат съ-
що така и с дара на Светия Дух, който да им помага 
да различават доброто от злото. Президент Пакър 
учи: „Светият Дух може да действа чрез светлината 
Христова” („Светлината Христова”, стр. 10). 

Изучете Мороний 7:18–19, за да откриете съвета на 
Мормон за това как да отвръщаме на светлината 
Христова вътре в нас. Бихте могли да си отбележите 
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думите или изразите в тези стихове, показващи че 
като усърдно се стремим да следваме светлина-
та Христова, ние можем да различаваме добро-
то от злото.

Върнете се към списъка, който направихте в днев-
ника си за изучаване на Писанията в задача 5. Вни-
мателно размишлявайте върху нещата, изброени 
в списъка ви и „търс(ете) усърдно в светлината на 
Христа” (Мороний 7:19), за да прецените дали тези 
неща идват от Бог или не. Следните въпроси може 
да са ви от полза: 

• Колко успешно тези неща ви приканват да вър-
шите добро, да вярвате в Христа, да обичате Бог и 
да Му служите? 

• Убеждава ли ви което и да е от тези неща да 
„вър(шите) зло, … да не вярват(е) в Христа, … 
да го отричат(е), (или) да не служ(ите) на Бога”? 
(Мороний 7:17)

• Смятате ли, че трябва да премахнете от живота 
си което и да е от тези неща? Ако е така, как ще 
направите това? 

Мормон обещава, че като избирате да се освобож-
давате от всяко недобро нещо в живота си и като се 
стремите да „се хва(щате) за всяко добро нещо”, вие 
ставате „чеда Христови” (Мороний 7:19).

 6. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 7:1–19 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 32: ДЕН 1

Мороний 7:20–48
Въведение
Както е записано в Мороний 7:20–48, Мормон про-
дължава проповедта си в синагогата, учейки своите 
слушатели как да „се хва(щат) за всяко добро нещо” 
(Мороний 7:20–21, 25). Той обяснява колко важни 
са вярата, надеждата и милосърдието. Той завършва 
своята проповед с молба слушателите му да се мо-
лят на Отца с цялата сила на сърцата си за дара на 
милосърдието—който той определя като „чистата 
любов Христова” (Мороний 7:47).

Мороний 7:20–39
Мормон учи относно вярата в Исус Христос
Прочетете отново Мороний 7:12–13 и вземете под 
внимание това, което сте научили в предишния 
урок относно начините за различаване на добрите 
от злите неща. В предоставеното място направете 
списък на добри неща (неща, произлизащи от Бог 
и убеждаващи ни да вярваме в Христа) и зли неща 
(неща, убеждаващи ни да не вярваме в Христос и да 
не служим на Бог): 

Добри неща Зли неща

Обърнете внимание, че Мормон ни насърчава да 
„се хва(щаме) за всяко добро нещо” (Мороний 7:19). 
Обмислете какво според вас означава да се хващаме 
за всяко добро нещо. 

Мормон задава на своите слушатели един много 
важен въпрос, на който в последствие дава отговор. 
Прочетете Мороний 7:20 и открийте въпроса, кой-
то Мормон планира да засегне. След което проче-
тете Мороний 7:21–26, като се опитате да откриете 
отговора на този въпрос. 

Докато преглеждате Мороний 7:21, 25, отбележете 
думите и изразите, които учат на следния принцип: 
Като упражняваме вяра в Исус Христос, ние 
можем да се хващаме за всяко добро нещо.

 1. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията: 

 а.  Според Мороний 7:22–26 по какви начини Небес-
ният Отец се опитва да ни помага да изграждаме вяра в 
Исус Христос? 
 б.  Кога вашата вяра в Исус Христос ви е помогнала да 
се хванете за едно добро нещо или да отхвърлите нещо зло? 

Мормон продължава, като описва някои от добрите 
неща, които получават хората, които упражняват 
вяра в Исус Христос. Прочетете Мороний 7:32–34 и 
отбележете поне една благословия във всеки от сти-
ховете, която произхожда от вярата в Исус Христос. 

 2. Помислете и се помолете за нещо, което можете 
да направите, за да упражнявате по-голяма вяра в 

Исус Христос. Когато си поставите цел, запишете я в дневни-
ка си за изучаване на Писанията. Тази цел може да се изра-
зява в извършването на нещо конкретно, което ще ви помага 
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да следвате словата на пророците (вж. Мороний 7:23), да се 
молите с по-голяма вяра (вж. Мороний 7:26), или да се по-
кайвате от греха (вж. Мороний 7:34). Докато си записвате 
целта, включете и конкретни детайли относно плана ви на 
действие за нейното постигане. Също така, запишете как тази 
цел ще донесе добри неща в живота ви. 

Мороний 7:40–43
Мормон учи за надеждата
В проповедта, записана в Мороний 7, Мормон опре-
деля три божествени принципа, нужни за вечен 
живот. Старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на 
дванадесетте апостоли учи, че тези „три божестве-
ни принципа поставят основа, върху която можем 
да градим структурата на нашия живот”. Той заявя-
ва, че тези три принципа „заедно, ни дават опора, 
подобно на краката на трикрак стол” („The Joy of 
Hope Fulfilled”, Ensign, ноем. 1992 г., стр. 33).

Следният материал ще ви помогне да откриете 
трите принципа, за които говори Мормон. Първият 
принцип е вяра - това, което изучихте току-що в 
Мороний 7:20–39. Надпишете един от краката на 
стола по-горе с Вяра в Исус Христос. Открийте 
какво представлява втория крак, прочитайки 
Мороний 7:40. Напишете този принцип върху друг 
крак на стола. 

Прочетете Мороний 7:41–42 и открийте на какво 
според Мормон трябва да се надяваме. (Мороний 
7:41 е стих за овладяване на Писанията.) Бихте мог-
ли да добавите „вечен живот” към надписа, който 
сложихте върху втория крак на стола, така че да се 
чете: „Надежда за вечен живот”. 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото Прези-
дентство говори относно надеждата, която има 
предвид Мормон: 

 „Надеждата е дар от Духа. Това е 
надеждата, че чрез Единението на 
Христа и силата на Неговото възкресе-
ние ще бъдем вдигнати във вечен 
живот и това поради нашата вяра в 
Спасителя. …

Надеждата не е познание, а по-скоро трайно упо-
вание, че Господ ще изпълни Своите обещания 
към нас. Тя е увереност, че ако сега живеем според 
Божиите закони и словата на пророците Му, ние ще 
получим желаните благословии в бъдеще. Тя е вяра и 
очакване на нашите молитви да бъде отговорено. Тя 
се проявява чрез увереност, оптимизъм, ентусиазъм 
и търпеливо постоянство” („Неизчерпаемата сила на 
надеждата”, Лиахона, ноем. 2008 г., стр. 21–22). 

Принцип, който научаваме от Мороний 7:40–42, е: 
Ако упражняваме вяра в Исус Христос, ние мо-
жем да се сдобием с надежда чрез Единението 
на Исус Христос да бъдем вдигнати във вечен 
живот.

Прочетете Мороний 7:43 и открийте качествата, 
които се изискват, за да може човек да има вярата и 
надеждата, за които говори Мормон. 

Да бъдем „крот(ки) и смирен(и) по сърце” озна-
чава да бъдем истински смирени, мили и покорни 
на Господната воля. Защо според вас кротостта и 
смирението по сърце са нужни, за да имаме вяра и 
надежда в Единението на Исус Христос? 

 3. В дневника си за изучаване на Писанията, опише-
те как вярата ви в Исус Христос и Неговото Единение 

ви дават надежда? 

Мороний 7:44–48
Мормон учи за милосърдието
Върнете се към диаграмата на стола в началото на 
урока. Прочетете Мороний 7:44 и открийте третия 
принцип, изложен от Мормон. Надпишете послед-
ния крак на стола с този последен принцип: 

Както е записано в Мороний 7:44–48, Мормон дава 
едно въздействащо обяснение на милосърдието. 
Прочетете Мороний 7:45–47 и отбележете думи-
те и изразите, които използва Мормон, за да даде 
определение на милосърдието. (Мороний 7:45, 
47–48 е стих за овладяване на Писанията.) За да мо-
жете по-добре да разберете това, което учи Мор-
мон, бихте могли да напишете някои от следните 
определения в Писанията си: „дълго търпи” озна-
чава да издържа търпеливо, „не завижда” означава 
положително отношение към чуждото, „не се въз-
гордява” означава да бъдеш покорен и смирен, „не 
търси своето си” означава да слагаш Бог и другите 
на първо място, „не се дразни лесно” означава да 
не се гневиш лесно и „вярва на всичко” означава да 
приемаш цялата истина. 

 4. Отговорете на един или повече от следните въпро-
си във вашия дневник за изучаване на Писанията: 
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 а.  Въз основа на определението в Мороний 7:45–47, 
защо според вас милосърдието е най-великият дар, който 
можем да получим? 
 б.  Какво според вас означава, че милосърдието нико-
га не свършва? 
 в.  Защо според вас ние сме нищо, ако нямаме мило-
сърдие? 

След като споменава учението на апостол Павел 
относно милосърдието в 1 Коринтяните 13, старей-
шина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте 
апостоли обяснява: „Причината, поради която ми-
лосърдието никога не отпада и е по-велико дори и 
от най-значителното деяние на доброта, както каз-
ва той, е това, че милосърдието е „чистата любов 
Христова” (Мороний 7:47), това не е постъпка, а е 
състояние на даден човек. Милосърдието се постига 
чрез извършването на постъпки, които водят до об-
ръщане във вярата. Милосърдието е нещо, в което 
някой се превръща. Затова Мороний заявява: „Ако 
човеците нямат милосърдие, те не могат да насле-
дят” мястото, приготвено за тях в обиталищата на 
Отца (Етер 12:34; курсив добавен)” („The Challenge 
to Become”, Ensign, ноем. 2000 г., стр. 34.) 

Прочетете следните ситуации и обмислете как 
бихте реагирали, ако не притежавате дара на мило-
сърдието и как бихте реагирали, ако сте изпълнени 
с милосърдие: 

• Други ученици се подиграват на вас или на някой 
друг в училище. 

• Имате брат или сестра, който/която често ви 
досажда. 

• Не ви харесва един от новите съветници в 
кворума или класа, колкото ви е харесвал 
предишния ръководител. 

След като обяснява колко важно е да развиваме 
милосърдие в живота си, Мормон обяснява как 
можем да се сдобием с тази съществена черта на 
характера. Прочетете Мороний 7:48 и отбележете 
думите и изразите, които учат на следния принцип: 
Ако се молим на Отец с цялата сила на сърцето 
си и живеем като истински последователи на 
Исус Христос, ние можем да бъдем изпълнени 
с милосърдие. Размишлявайте защо е важно да се 
молим за дара на милосърдието с цялата сила на 
сърцето си, а не да сме несериозни, молейки се за 
този дар. 

 5. В дневника си за изучаване на Писанията, напише-
те за момент, когато сте почувствали, че Господ ви е 

помогнал да станете по-милосърдни. Или напишете за мо-
мент, когато сте видели някой да бъде милосърден. В допъл-
нение, поставете си конкретна цел как можете да станете 

по-добри в едно от качествата на милосърдието, изброени в 
Мороний 7:45. Молете се за дара на милосърдието, докато 
се стремите да постигнете целта си. 

Овладяване на стихове от 
Писанията—Мороний 7:41 
Запишете целия стих на лист хартия. Рецитирайте 
стиха няколко пъти. Изтривайте (или задрасквайте) 
думи или изрази, докато можете да цитирате целия 
стих по памет. 

Овладяване на стихове от 
Писанията—Мороний 7:45, 47–48 
Напишете първата буква на всяка дума от тези 
три стиха на лист хартия. Връщайте се към листа, 
за да си помагате в рецитирането на стиховете. 
След като сте ги изрецитирали няколко пъти, 
изтрийте или задраскайте букви, докато можете 
да рецитирате стиховете по памет. След което, си 
изберете една от следните групи хора, към които 
бихте желали да изпитвате по-голямо милосърдие: 
близки, членове на кворума или класа в Църквата, 
съученици, приятели или съседи. Докато четете 
Мороний 7:45, си мислете за избраните от вас хора 
и обмислете начини, по които можете да им засви-
детелствате любов, подобна на Христовата. 

 6. Запишете в дневника си за изучаване на Писания-
та един или два начина, по които ще показвате по-го-

лямо милосърдие към тези хора. Молете се за помощ от 
Господ през идващата седмица за развиване на по-голямо 
милосърдие към тях. В края на седмицата, споделете прежи-
вяването си с приятел или близък. 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 7:20–48 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 32: ДЕН 2

Мороний 8–9
Въведение
Мороний 8 е послание (писмо), което Мормон 
пише до сина си Мороний, в което обяснява защо 
малките деца не се нуждаят от кръщение. В това 
послание Мормон учи и за начина, по който можем 
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да се подготвим да живеем с Бог. Той завършва 
изразявайки загрижеността си за нечестието и 
неизбежното унищожение на нефитите. Мороний 9 
съдържа последното записано послание на Мормон 
към неговия син. Той изразява скръбта си за нечес-
тивото състояние на нефитите и увещава Мороний 
да се труди старателно, за да помогне на нефитите 
да се покаят. Въпреки поквареното състояние на 
своя народ, той насърчава сина си да бъде верен на 
Христос и да позволи обещанието за вечен живот 
винаги да бъде в ума му. 

Мороний 8:1–24
Мормон пише на сина си Мороний за това кои хора се 
нуждаят от кръщение
Чудели ли сте се някога защо децата в Църквата на 
Исус Христос на светиите от последните дни не биват 
кръщавани, докато не навършат осемгодишна въз-
раст? В писмо до сина си Мороний, Мормон учи на 
някои важни истини относно спасението на малките 
деца и кръщението, включително и защо децата не 
биват кръщавани, докато не навършат осемгодишна 
възраст. Мормон започва писмото си към Мороний, 
говорейки относно спора, който съществува сред 
нефитите. Прочетете Мороний 8:4–6 и открийте 
учението, което предизвиква спор сред нефитите. 

Прочетете Мороний 8:7 и открийте как постъпва 
Мормон, когато научава за този проблем. Спасите-
лят отговаря на молитвата на Мормон, обяснявайки 
защо малките деца не се нуждаят от кръщение пре-
ди да достигнат до отговорна възраст. Прочетете 
Мороний 8:8–9 и открийте защо според Спасителя 
бебетата и малките деца не биват кръщавани. 

В Мороний 8:8, „проклятието на Адам” се отнася за 
отделянето на Адам от Божието присъствие в ре-
зултат на Падението. Явно е, че някои от нефитите 
не разбират учението за кръщението. Ето защо, те 
неправилно вярват, че малките деца са недостой-
ни да влязат в Божието присъствие без обряда на 
кръщение и желаят да ги кръстят, докато са още 
много малки. За разбирането на този стих, може 
да е от полза да се обърне внимание, че грехът е 
„умишлено неподчинение на Божиите заповеди” 
(Ръководство към Писанията, „Грях”, scriptures.lds.
org). За да разберете по-пълно учението в този стих, 
бихте могли да направите взаимна препратка на 
Мороний 8:8 с втория символ на вярата. 

Прочетете Мороний 8:10 и открийте думите, които 
довършват следната истина: Покаянието и кръ-
щението са нужни за всички онези, които  
  
 .

Поради това, че покаянието и кръщението са нуж-
ни само на онези хора, които носят отговорност и 
са способни да извършват грях, Мормон учи, че е 
грешно да се кръщават малки деца, преди те да са 
станали отговорни. Прочетете Мороний 8:11–13, 
18–22 и открийте обяснението на Мормон защо 
кръщението на малките деца е грешно. Тези сти-
хове учат на следния принцип: Малките деца са 
спасени чрез Единението на Исус Христос.

Господ е определил възрастта, когато детето вече 
носи отговорност—осем години (вж. У. и З. 68:25–
27; Преводът на Джозеф Смит, Битие 17:11). Преди 
да навършат осемгодишна възраст, децата не могат 
да извършват грях, защото на Сатана не е дадена 
сила да изкушава малките деца (вж. У. и З. 29:46–
47). Каквито и грешки да правят децата преди да 
навършат осем години, те не се считат за грехове. 

Старейшина Далин Х. Оукс от Кворума 
на дванадесетте апостоли обяснява 
защо малките деца не са способни да 
извършват грях: „От нашето учение 
разбираме, че преди възрастта на 
отговорност едно дете не е „способн(о) 

да върш(и) грях” (Мороний 8:8). През това време, 
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децата могат да правят грешки, дори сериозни и 
накърнителни, които трябва да бъдат поправяни, 
но действията им не се считат за грях” („Sins and 
Mistakes”, Ensign, окт. 1996 г., стр. 65). 

Като част от своето послание, Мормон също така 
свидетелства, че малките деца са „живи в Христа” и 
че ако те починат преди да са навършили осемго-
дишна възраст, те биват изкупени чрез Единението 
на Исус Христос (вж. Мороний 8:12–15, 22).

Докато обяснява защо бебетата и малките деца не 
се нуждаят от кръщение, Мормон сведетелства за 
следния принцип: Бог е съвършено справедлив 
в отношенията Си със Своите чеда. Това озна-
чава, че Бог ще се погрижи всеки един човек да е 
имал справедлива и честна възможност да получи 
спасение. 

 1. Следната дейност може да ви помогне да се нау-
чите да обяснявате ученията, изложени в първата част 

на Мороний 8. Изберете една (или и двете) от ситуациите по-
долу и в дневника си за изучаване на Писанията открийте 
един или два стиха от Мороний 8:8–24, които биха били в 
помощ на възникнали притеснения в конкретната ситуация. 
След което напишете един или два абзаца, подходящи за си-
туацията. Използвайте стихове от Писанията в отговора си. 
 а.  Като мисионер, вие се срещате с човек, искрено 
търсещ истината. Обяснява ви, че през целия си живот е бил 
учен, че малките деца са грешни, защото са родени в резул-
тат на прегрешението на Адам. Той е убеден, че когато бебе-
та умират без да бъдат кръстени, те са грешни и не могат да 
бъдат спасени. 
 б.  Един новопокръстил се е съгласен, че осемгодиш-
ната възраст е добра идея, но пита: „Нали наистина няма 
значение дали хората биват кръщавани, когато са на осем 
месеца или на осем години?” 

Мороний 8:25–30
Мормон учи какво трябва да правим, за да живеем с Бог
След като учи защо малките деца не се нуждаят от 
кръщение, Мормон учи, че хората, които са достиг-
нали отговорна възраст, трябва да бъдат кръстени. 
Също така обяснява какво трябва да правим след 
кръщението си, за да живеем с Бог. 

Прочетете Мороний 8:25–26 и открийте какво 
трябва да правим и какви качества трябва да разви-
ваме, за да живеем с Бог. Бихте могли да си отбе-
лежите тези неща в своите Писания. Може да ви е 
от полза, за разберете, че „кротост” означава да се 
покоряваш на Божията воля. 

Бихте могли да напишете следния принцип в Писа-
нията си до Мороний 8:25–26: Чрез послушание 

с вяра на заповедите, ние можем да получим 
Светия Дух, който ни подготвя да живеем с Бог.

 2. Следните въпроси ще ви помогнат по-добре да 
разберете Мороний 8:25–26. Обмислете всички въ-

проси, след което си изберете два или повече от тях, на кои-
то да отговорите в дневника си за изучаване на Писанията: 
 а.  Защо според вас да получите опрощение на грехо-
вете си може да доведе до кротост и смиреност на сърцето? 
 б.  Как това да сме кротки и смирени по сърце кани 
Светия Дух в живота ни? 
 в.  Как спътничеството на Светия Дух може да ви по-
мага да се подготвите да живеете с Бог? 
 г.  Мормон учи, че ако желаем да бъдем изпълнени с трай-
на любов, ние трябва да се молим усърдно. Защо според вас 
усърдната молитва е необходима, ако искаме да бъдем из-
пълнени с любов? 

Както е записано в Мороний 8:27, Мормон осъж-
да греха на гордостта сред нефитите. Прочетете 
Мороний 8:27 и открийте резултата от гордостта 
на нефитите. След това сравенете този резултат 
с резултатите от това да си кротък и смирен по сър-
це, намиращи се в Мороний 8:26.

Мормон насърчава Мороний да се моли за нефи-
тите, така че те да се покаят и да получат благо-
словиите, описани в писмото му (вж. Мороний 
8:28–30). Използвайки съвета на Мормон към своя 
син, помислете си за конкретни хора, за които да се 
молите, които познавате и знаете, че се нуждаят да 
получат благословиите на Евангелието, и потърсете 
начини, по които да им помогнете. 

Мороний 9:1–20
Мормон описва нечестието на нефитите и ламанитите
Спомнете си за момент, когато сте се опитвали 
да помогнете на някой и този човек е отхвърлил 
усилията ви. Как биха реагирали някои хора, когато 
добрите им намерения повторно биват отхвър-
ляни от хората, на които се опитват да помогнат? 
Докато изучавате второто послание на Мормон 
към сина му Мороний, намиращо се в Мороний 9, 
открийте какво казва Мормон, за да насърчи сина 
си да не губи надежда относно нефитите. 

Прочетете Мороний 9:1 и открийте думата, която 
използва Мормон, за да опише ситуацията, която 
ще обсъди по-късно в писмото си. Както е записано 
в Мороний 9:2–19, Мормон описва някои от обез-
покояващите неща, случващи се сред хората, показ-
ващи колко нечестиви са станали те. Подобно на 
Етер, който е пророк сред яредитите, Мормон става 
свидетел на гнева и нечестието, които обземат 
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хората. Той се страхува, че Господният Дух вече не 
обитава сред тях (вж. Мороний 9:4).

Размишлявайте защо Мормон продължава да се 
труди сред нефитите, въпреки че са вкоравили сър-
цата си към словото Божие и са отхвърлили усилия-
та на пророците да им помогнат. 

Мормон дава на Мороний много въздействащ съвет 
за това как да служи на хората, чиито сърца са 
вкоравени. Прочетете Мороний 9:3–6 и отбележете 
думите и изразите, които учат на следния принцип: 
Ние трябва да се трудим усърдно в Божието 
дело дори когато хората, на които служим, не 
отвръщат положително. Стих 6 е наистина поле-
зен в преподаването на този принцип. 

Мороний 9:21–26
Мормон насърчава Мороний да бъде верен
Помислете си за събития, случили се наскоро във 
вашето общество, страна или по света, които веро-
ятно обезкуражават хората. Прочетете Мороний 
9:25–26, за да откриете какъв съвет дава Мормон на 
Мороний за това как да постъпва в обезкуражител-
ни обстоятелства. 

 3. Запишете отговорите на следните въпроси във ва-
шия дневник за изучаване на Писанията: Какво казва 

Мормон на Мороний, че трябва да „почив(а) в (неговото) съ-
знание навеки”? (Мороний 9:25) Как спомена за Спасителя 
и Единението Му могат да ви помагат, когато се намирате в 
трудност или сте заобиколени от нечестие? 

От съвета на Мормон към Мороний научаваме 
следния принцип: Ако сме верни на Исус Хрис-
тос, Той може да ни дава сили, дори когато сме 
заобиколени от трудности и нечестие. Да сме 
„вер(ни) в Христа” означава да се стремим вина-
ги да действаме като истински последователи на 
Спасителя, спомняйки си Него и Единението Му, и 
спазвайки с вяра Неговите заповеди. 

 4. В дневника си за изучаване на Писанията опишете 
преживяване от живота си или от живота на близък за 

вас човек, което показва, че предшестващият принцип е исти-
нен. 

Помислете за един начин, по който можете да 
бъдете по-верни на Христос, когато бивате заоби-
колени от нечестие или трудни обстоятелства. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 8–9 и завърших този урок на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 32: ДЕН 3

Мороний 10:1–7, 
27–29
Въведение
Мороний увещава ламанитите и всички онези, кои-
то ще прочетат неговото свидетелство, да разберат 
за себе си истинността на словото му, допитвайки 
се до Бог. Той учи, че свидетелство за Книгата на 
Мормон и Исус Христос се получава чрез силата 
на Светия Дух. Мороний дръзко заявява, че ще се 
срещне с читателите си пред съда Божий, където 
Бог ще потвърди думите му. 

Мороний 10:1–7
Мороний ни увещава да се сдобием със свидетелство за 
Книгата на Мормон и Исус Христос
Направете преглед на началните уроци за Книгата 
на Мормон в раздел 1 на този наръчник. Можете ли 
да си спомните целта на ключовия камък в арката и 
каква е връзката му с Книгата на Мормон? Върнете 
се към въведението на Книгата на Мормон (нами-
ращо се в началото на книгата) и прочетете твър-
дението на пророка Джозеф Смит в шести абзац. 

Пророкът Джозеф Смит описва Книгата на Мор-
мон като „ключовия камък” на нашата религия, 
което означава, че свидетелството ни за Книгата 

Ключов камък
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на Мормон държи и укрепва свидетелството ни за 
всички останали истини на възстановеното Еван-
гелие. Прочетете последния абзац от въведението 
на Книгата на Мормон и открийте с какви истини 
може да се сдобие човек, получавайки свидетелство 
за Книгата на Мормон. Точно както един ключов 
камък придържа арката, как Книгата на Мормон 
придържа и усилва вашето свидетелство? 

Около 1400 години преди Джозеф Смит да получи 
златните плочи, Мороний завършва летописа на 
своя баща, записвайки последното му увещание към 
хората, които ще получат Книгата на Мормон в по-
следните дни (вж. Мороний 10:1–2). Думата увеща-
ние означава силно да насърчаваш някой. Мороний 
използва тази дума осем пъти в последната глава на 
Книгата на Мормон. Той увещава всички, които по-
лучат Книгата на Мормон, да търсят свидетелство 
за нейната истинност и божественост. 

Прочетете Мороний 10:3–4 и открийте какви неща 
според Мороний трябва да правим, за да се сдоби-
ем със свидетелство за Книгата на Мормон. Бихте 
могли да си ги отбележите в Писанията. Изучете 
следната информация относно всяко нещо, което 
Мороний казва, че трябва да правим: 

„четете тези неща” 
Първата стъпка за получаване на свидетелство, че 
Книгата на Мормон е истинна, е да я четем. 
Старейшина Тад Р. Калистър от Президентството на 
Седемдесетте споделя как една млада жена извлякла 
полза от четенето на Книгата на Мормон: 

„Едно 14-годишно момиче … казва, че споделила 
разговор по религиозна тема с приятелка в 
училище. Приятелката й казала: „Ти към коя 
религия принадлежиш?” 

Тя отговорила: „Църквата на Исус Христос на 
светиите от последните дни, познати също като 
мормони”. 

Приятелката й отговорила: „Знам за тази Църква и 
знам, че не е истинна”. 

„И как знаеш?” - попитала тя. 

„Защото - рекла приятелката - аз съм я проучила”. 

„Чела ли си Книгата на Мормон?” 

„Не - бил отговорът - не съм”. 

След това тази прекрасна девойка отвърнала: 
„Значи не си проучила моята Църква, защото 
съм изчела всяка страница на Книгата на 
Мормон и знам, че тя е истинна” („Книгата на 

Мормон—книга, дадена от Бог”, Лиахона, ноем. 
2011 г., стр. 76). 

Защо според вас е нужно да четем Книгата на 
Мормон, за да се сдобием със свидетелство за 
нейната истинност?   
 

„Да си спомните колко милостив е бил Господ” 
Следващата стъпка в процеса е „да си спомн(яме) 
колко милостив е бил Господ”. Спомняйки си 
милостта Господна в нашия живот, сърцата ни биват 
смекчени и ние се подготвяме да получим Светия 
Дух. Размишлявайте върху моментите, когато сте 
изпитали Господната милост в живота си. 

В началото на Книгата на Мормон, Нефи заявява, 
че чрез своите записки, той ще ни покаже нежните 
милости Господни (вж. 1 Нефи 1:20). В края на 
Книгата на Мормон, Мороний ни моли да си 
спомняме колко милостив е бил Господ към нас (вж. 
Мороний 10:3). Бихте могли да запишете взаимната 
препратка 1 Нефи 1:20 до Мороний 10:3.

 1. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията: 

 а.  Какво доказателство сте получили за Господните 
милости във вашия живот? 
 б.  Как според вас помненето на Господните милости 
помага на човек да получи свидетелство за Книгата на 
Мормон? 

Спомняйки си Господните милости към другите 
и нас самите ни подготвя да размишляваме върху 
посланието на Книгата на Мормон за нас. 

„И ще размислите върху тях в сърцата си” 
Следващата стъпка, на която ни учи Мороний, е да 
„размисли(м) върху тях в сърцата си”. Старейшина 
Марвин Дж. Аштън от Кворума на дванадесетте 
апостоли обяснява как размисълът може да ни 
помогне да се сдобием със Светия Дух в живота си: 

„Като изучавам Писанията, аз съм 
докоснат и към мен е отправено 
предизвикателство от думата 
размишлявам, толкова често използвана 
в Книгата на Мормон. Според 
речниците размишлявам означава да 

преценявам умствено, да разсъждавам дълбоко, да 
обмислям. … Мороний използва този термин, 
завършвайки своя летопис (вж. Мороний 10:3).

Като размишляваме, ние предоставяме възможност 
на Духа да ни внушава впечатления и да ни 
напътства. Размишляването е силна мощна връзка 
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между сърцето и ума. Като четем Писанията, на 
сърцата и умовете ни се въздейства. Ако използваме 
дара на размишляване, ние можем да приемем 
тези вечни истини и да разберем как можем да ги 
прилагаме при ежедневните си действия. … 

Размишляването е прогресивен умствен стремеж. 
То е велик дар за хората, които се научават да го 
използват. Сдобиваме се с разбиране, прозрение и 
практическо приложение, ако използваме дара на 
размишляването” („There Are Many Gifts”, Ensign, 
ноем. 1987 г., стр. 20). 

 2. Отговорете на следните въпроси във вашия днев-
ник за изучаване на Писанията: 

 а.  Как размишляването, докато сте изучавали Книгата 
на Мормон, ви е помагало да чувствате Светия Дух? 
 б.  Какво бихте могли да направите, за да размишля-
вате по-редовно и ефективно, докато изучавате Писанията? 

„И ако попитате с искрено сърце, с искрено намерение 
и вярвайки в Христа” 
Когато хората „се молят искрено и имат истинско 
намерение”, това означава, че „възнамеряват да 
действат според отговора, който получават от Бог” 
(Preach My Gospel 2004 г., стр. 125). 

Един човек на име Родолфо Армандо Перез Бония 
научава колко е важно да се молиш с искрено 
намерение. Той се кръщава на деветгодишна 
възраст, но семейството му не е активно в 
Църквата. Когато става тийнейджър, той започва 
да рамишлява върху Евангелието и се сдобива със 
следното преживяване: 

„От време на време се бях молил, за да разбера 
кое е правилното, но това по-скоро бе мимолетна 
мисъл, отколкото искрен въпрос. Но една нощ 
реших да се моля с „истинско намерение”. 

Казах на Небесния Отец, че исках да Го опозная и 
да бъда част от Неговата истинна Църква. Обещах: 
Ако Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни е истинната Църква, аз ще я 
последвам и никога няма да се откажа”. 

Не получих никакво драматично проявление, но 
почувствах мир и си легнах. Няколко часа по-късно 
се събудих с ясната мисъл: „Джозеф Смит наистина 
е пророк и Книгата на Мормон е истинна”. 
Мисълта беше придружена от едно невероятно 
чувство на мир. Аз отново си легнах, за да се събудя 
отново със същите тези мисъл и чувство. 

От онзи момент никога не съм се съмнявал, че 
Джозеф Смит е истинен пророк. Знам, че това 
е делото на Спасителя и че Небесният Отец ще 
даде отговор на нашите искрени въпроси” („How I 
Know”, Ensign, окт. 2011 г., стр. 64). 

 3. Помислете си колко силно искате да имате силно 
свидетелство за истинността на Книгата на Мормон. 

Запишете в дневника си за изучаване на Писанията някои от 
нещата, които вече сте направили, за да се сдобиете със сви-
детелство за Книгата на Мормон. След което напишете какво 
бихте могли да направите, за да се сдобиете с по-силно сви-
детелство за Книгата на Мормон. 

Изучете Мороний 10:4 и открийте какво свидетел-
ства Мороний, че ще направи Бог за хората, които 
следват този процес на четене, спомняне, размиш-
ляване и питане. Може да си отбележите това обе-
щание в Писанията си. (Мороний 10:4–5 са стихове 
за овладяване на Писанията.) 

Прочетете Мороний 10:5–7 и открийте какво 
друго обещава Мороний, че можем да знаем чрез 
Светия Дух. 

Един от принципите, които научаваме от Моро-
ний 10:3–7, е: Ако търсим с вяра, ние можем да 
получим свидетелство за Книгата на Мормон 
и Исус Христос чрез Светия Дух. Бихте могли да 
запишете това в Писанията си до тези стихове. 

 4. Направете следното в дневника си за изучаване на 
Писанията: 

 а.  Напишете как четенето, спомнянето, размишлява-
нето и молитвата тази година са усилили свидетелството ви 
за Книгата на Мормон и истините, на които учи тя или как 
са ви помогнали да се сдобиете със свидетелство за нея. 
 б.  Спомнете си кога сте почувствали Светия Дух да ви 
свидетелства за истинността на Книгата на Мормон или дру-
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га евангелска истина. Важно е да помните, че по-голяма част 
от откровението не се получава по един грандиозен начин. 
Повечето хора чувстват тихите и едва доловими нашепвания 
на Светия Дух, като например чувство на топлина, мир или 
увереност за истината. Духът също може да свидетелства за 
евангелските истини ред по ред, като ни помага да научава-
ме истините постепенно с течение на времето. Напишете за 
момент, когато сте почувствали потвърждаващото свидетел-
ство на Светия Дух. 

Мороний 10:27–29
Мороний свидетелства, че ще ни срещне пред съда Божий
Прочетете Мороний 10:27–29 и помислете как тези 
стихове учат на следния принцип: Хоата, които са 
получили Книгата на Мормон, ще бъдат от-
говорни пред Бог за отношението си към нея. 
Представете си, че имате възможността да се срещ-
нете с Мороний пред съда Божий. Размишлявайте 
какво бихте му казали относно Книгата на Мормон 
и как тя е повлияла на живота ви. 

Овладяване на стихове от 
Писанията—Мороний 10:4–5 
Запаметяването на Мороний 10:4–5 може да ви е от 
голяма полза в споделяне на посланието на Книгата 
на Мормон с хората около вас. Бихте могли да заде-
лите известно време, за да го научите наизуст. Един 
начин да постигнете това е като прочетете няколко 
пъти на глас този откъс. След това го напишете 
дословно три пъти на лист хартия или в дневника 
си за изучаване на Писанията. Когато свършите, 
проверете дали можете да рецитирате по памет 
тези стихове. 

 5. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 10:1–7, 27–29 и завърших този урок на 
(дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:

РАЗДЕЛ 32: ДЕН 4

Мороний 10:8–26, 
30–34
Въведение
След като учи как да получим свидетелство за ис-
тинността на всички неща чрез Светия Дух, Моро-
ний насърчава хората, които ще прочетат неговите 
думи, да разпознават и да получават духовни дарове. 
Мороний завършва летописа на Книгата на Мор-
мон, увещавайки всички хора да дойдат при Исус 
Христос, да се сдобият с всеки добър дар, който 
предлага Той, и да станат съвършени чрез Него. 

Мороний 10:8–26
Мороний учи за даровете на Духа и целите им в 
Господното дело
Спомнете си за момент, когато сте били благосло-
вени от Небесния Отец да можете да направите 
нещо, което иначе самостоятелно не бихте могли. 
В заключителната глава Мороний свидетелства за 
помощта и силата, които ни дава Господ. Прочетете 
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Мороний 10:8 и открийте израза, който описва 
духовните способности или благословии, които 
Небесният Отец дарява на верните Си чеда. 

„Дарбите Божии”, за които говори Мороний в Мо-
роний 10:8, са известни също така и като „дарбите 
на Духа” или „духовни дарби”. Бихте могли да си 
отбележите израза „дарбите Божии” в Писанията 
си. Запишете следната истина в Писанията си до 
Мороний 10:8: Бог дарява дарбите на Духа за 
полза на Своите чеда. 

Прочетете Мороний 10:9–16 и отбележете всяка 
духовна дарба, която споменава Мороний. Важно 
е да се знае, че духовните дарби, за които говори 
Мороний, са само няколко примера за множество-
то духовни дарби, които съществуват. Старейшина 
Марвин Дж. Аштън от Кворума на дванадесетте 
апостоли учи: „Бог е дал на всеки един от нас един 
или повече специални таланти”: 

 „Една от големите трагедии на живо-
та, струва ми се, е когато някой се 
определи като човек без таланти или 
дарби. … Да заключим, че нямаме 
дарби, като се оценяваме по ръст, 
интелигентност, среден успех, богат-

ство, власт, позиции или външен вид, е не само 
несправедливо, но и неприемливо. …

… Съвсем произволно, нека споделя няколко даро-
ве, които не винаги са явни или достойни за внима-
ние, но които са от съществено значение. Сред тях, 
може да са и вашите—не толкова явни, но въпреки 
всичко, реални и ценни. 

Нека направим преглед на тези не толкова оче-
видни дарове: дарът на питане, дарът на слушане, 
дарът на чуване и разпознаване на тихия тънък 
глас, дарът да сме способни да плачем, дарът за 
избягване на раздора, дарът да бъдем любезни, 
дарът да избягваме напразните повторения, дарът 
да търсим праведното, дарът да не съдим, дарът да 
търсим Бог за напътствие, дарът да бъдем ученици, 
дарът да се грижим за другите, дарът да можем да 
размишляваме, дарът да отправяме молитва, дарът 
да даваме силно свидетелство и дарът да получава-
ме Светия Дух. 

Трябва да помним, че на всеки човек е даден дар 
от Божия Дух (вж. У. и З. 46:11–12). Наше право 
и отговорност е да приемаме даровете си и да ги 
споделяме. Божиите дарове и сили са достъпни за 
всички нас” („There Are Many Gifts”, Ensign, ноем. 
1987 г., стр. 20). 

Прочетете Мороний 10:17 и обърнете внимание 
на учението на Мороний, че всеки един верен член 
на Църквата притежава поне един духовен дар (вж. 
също У. и З. 46:11). Старейшина Робърт Д. Хейлз от 
Кворума на дванадесетте апостоли учи, че: „дарове-
те на Духа … ще помогнат на всеки един от нас да 
достигне до целта си—вечен живот. 

Тези дарове на Духа са обхванати от 
дара на Светия Дух. Светият Дух е 
третият член на вечното Божество и е 
известен като такъв. Този Свят Дух е 
дар от Бог да ни помага да взимаме 
решения, които ще ни помагат да 

открием и изпълним нашата мисия. …

В тези последни дни на нас ни е дадено разбира-
нето за даровете на Духа чрез откровение, както е 
записано в раздел 46 от Учение и Завети. Раздел 46 
определя конкретните дарове на Духа, както следва: 

„Защото всички нямат всеки дар да им е даден, 
защото има много дарове и на всеки човек е даден 
дар от Духа Божий” (стих 11). 

Било ни е казано много ясно, че на всеки един от нас 
е даден дар или дарове. Знаем ли какъв дар ни е бил 
даден? Опитваме ли се да открием нашите дарове?” 
(„Gifts of the Spirit”, Ensign,, фев. 2002 г., стр. 12). 

 1. Помислете за духовните дарове, които сте получи-
ли от Бог, след което отговорете на въпросите в днев-

ника си за изучаване на Писанията: 
 а.  Каква полза сте извлякли от даровете на Духа, кои-
то сте получили? 
 б.  Какви примери на духовни дарове виждате в Цър-
квата днес? 
 в.  Как можете да използвате духовните си дарове, за 
да благославяте живота на другите хора? Как е бил благо-
словен живота ви чрез дарбите на околните? 

Помислете как духовните дарове са лесно различи-
ми в появата на Книгата на Мормон. В предоста-
веното място, определете духовните дарове, които 
присъстват в живота на Джозеф Смит според всяка 
от картините: 
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Мороний 10:11 -----------------------------------

Мороний 10:14 -----------------------------------

Мороний 10:16 -----------------------------------

Мороний свидетелства, че трябва да имаме вяра, 
за да се сдобием с духовни дарове. Той учи, че Бог 
„действа чрез сила според вярата на чедата човеш-
ки по един и същи начин—днес и утре, и навеки” 
(Мороний 10:7). Прочетете Мороний 10:19, 24 и 
открийте какво пречи на хората да получават и 
разпознават духовните дарове. 

 2. Запишете в дневника си за изучаване на Писанията 
защо според вас хората, намиращи се в неверие, не мо-

гат да разпознават или получават силата и даровете Божии. 

Прочетете Мороний 10:20–23. Открийте какво 
учи Мороний относно важните духовни дарове на 
вяра, надежда и милосърдие. Той свидетелства, че 
духовният дар на вярата води към една прекрасна 
благословия. Прегледайте стих 23, за да откриете 
каква е тя. Обърнете внимание, че думата угодно 
означава „желано”, а изразът „всичко, което Ми 
е угодно” може да означава „всички неща, кои-
то желая от вас да направите”. Бихте могли да си 
отбележите изречението в Мороний 10:23, което 
учи на следния принцип: Ако имаме вяра, ние ще 
можем да вършим това, което Небесният Отец 
желае от нас.
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Изучете Мороний 10:30–33, и открийте (a) това, което трябва 
да направим, за да станем чисти и в последствие съвършени 
и (б) това, което Бог обещава да направи за нас. Запишете 
това, което откриете в съответната колона от вашата таблица. 
Запишете следното твърдение под таблицата в 
дневника си за изучаване на Писанията или в Писа-
нията си до Мороний 10:32–33: Като идваме при 
Исус Христос, ние можем да бъдем пречистени 
и усъвършенствани чрез Неговото Единение.

Да дойдем при Христос е процес, продължаващ цял 
живот, който започва с вяра в Него и след това про-
дължава в смирено търсене на Неговото влияние в 
живота ни. Този процес продължвава, като приемем 
Евангелието Му, примем Него като наш Спасител, 
покаем се, сключим завети с Него чрез обредите на 
Евангелието и издържим до края с вяра и послуша-
ние на Неговите заповеди през целия си живот. В 
крайна сметка, ние ще дойдем при Христос, когато 
станем като Него; тогава ще можем да живеем с 
Него за вечността. 

Старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на 
дванадесетте апостоли обобщава последната покана 
на Мороний да дойдем при Христа, намираща се в 
Мороний 10:30–33:

 „Последното свидетелство на Мороний 
набляга на вярата в Христос, надеждата 
му в Христос, милосърдието в Христос, 
съпътствани от молитвата, че тези три 
велики християнски добродетели, тези 
три ненадминати християнски прин-

ципа, ще ни водят към непорочност. …

Този последен, самотен призив на ключовия камък 
на нашата религия и най-правилната книга, писана 
някога, е да не се докосваме до никакво нечисто не-
що, а да бъдем свети и неопетнени, да бъдем чисти. 
Тази чистота може да дойде само чрез кръвта на 
Агнеца, Който понесе нашите скърби и страдания; 
Агнецът, Който бе наранен за нашите прегрешения 
и страда за нашите несъвършенства; Агнецът, Кой-
то беше презиран и измъчван, и Когото не оцених-
ме (вж. Мосия 14). …

Чистота—чрез кръвта на Агнеца. За това умоля-
ва (Книгата на Мормон)” („A Standard unto My 
People” (симпозиум на ОСЦ с тема Книгата на 
Мормон, авг. стр. 9, 1994 г.), стр. 15, si.lds.org). 

Прегледайте Мороний 10:32–33 и отбележете 
изразите, които наблягат, че единственият начин, 
по който можем да бъдем съвършени, е да бъдем 
съвършени „в Христа”. Това означава, че не можем 
да достигнем съвършенство сами по себе си; трябва 
да разчитаме на силата и милостта на Единението 

 3. За да осъзнаете как този принцип е бил изпълнен 
или би могъл да се изпълни в живота ви, напишете 

няколко изречения в дневника си за изучаване на Писанията 
в отговор на едно или и двете от следните твърдения: 
а.  Убедих се в обещанието на Мороний 10:23, когато …
 б.  Обещанието, намиращо се в Мороний 10:23, може 
да ми помогне с …

 4. Помислете си за двата принципа, които сте научи-
ли в Мороний 10:8–26: Бог предоставя даровете на 

Духа за полза на Своите чеда. Ако имаме вяра, ние ще 
можем да вършим това, което Небесният Отец желае от 
нас. Отговорете на следните въпроси във вашия дневник за 
изучаване на Писанията: 
 а.  Как познанието за тези два принципа може да ви 
помогне точно сега в живота ви? 
б.  Как тези принципи могат да ви помогнат при определени 
възможности, възникващи в бъдеще? 

Мороний 10:30–34
Мороний завършва своя летопис, приканвайки всички 
да дойдат при Христа и да станат съвършени в Него

Смятате ли, че е възможно да станете 
съвършени в този живот? Президент 
Джеймз Е. Фауст от Първото Прези-
дентство обяснява заповедта да станем 
съвършени: „Съвършенството е една 
вечна цел. Въпреки че не можем да 

бъдем съвършени в смъртността, да се стремим към 
това е заповед, която, в крайна сметка, чрез Едине-
нието, можем да спазваме” („This Is Our Day”, 
Ensign, май 1999 г., стр. 19). 

Както учи президент Фауст, съвършенството е цел, 
върху която можем да се трудим сега и която да 
постигнем в следващия живот с помощта на Спа-
сителя. Мороний завършва своето свидетелство, 
учейки какво можем да направим, за да поканим 
пречистващата сила на Спасителя в живота си сега 
и в крайна сметка, да станем съвършени чрез Него-
вото Единение. 

 5. Начертайте следната таблица в дневника си за из-
учаване на Писанията: 

Това, което мога да 
направя

Това, което обещава Бог



350

на Спасителя. Размишлявайте защо се нуждаем от 
Единението на Исус Христос, за да станем чисти и 
съвършени. Бихте могли да си отбележите изразите 
в Мороний 10:32–33, които намирате за насърчава-
щи, докато се стремите към чистота и вечната цел 
на съвършенството. 

Върнете се към това, което записахте под „Това, 
което мога да направя” в таблицата в дневника си 
за изучаване на Писанията. Изберете едно дейст-
вие, записано там, и размишлявайте как можете да 
станете по-усърдни в тази област от живота си. 

Прочетете Мороний 10:34 и открийте доказател-
ство за вярата на Мороний в Исус Христос и на-
деждата за вечен живот. Ние също можем да имаме 
вяра и надежда като превърнем изучаването на 
Книгата на Мормон в стремеж за цял живот и при-
лагаме истините, научавани от нейните страници. 

 6. В заключение на това изучаване на Книгата на 
Мормон, отговорете на следните въпроси в дневника 

си за изучаване на Писанията и се подгответе да споделите 
отговорите си с вашия учител: 
 а.  Какво значение е оказало в живота ви изучаването 
на Книгата на Мормон? 
б.  Какви уроци или принципи са ви помогнали да „дойдете 
в Христа” и да усилите вярата си в Спасителя? 
в.  Какво е вашето свидетелство за Книгата на Мормон? 

 7. В долната част на вашия дневник за изучаване на 
Писанията със задачите от днес, запишете: 

Аз изучавах Мороний 10:8–26, 30–34 и завърших този урок 
на (дата). 

Допълнителни въпроси, мисли и прозрения, които бих искал 
да споделя с моя учител:
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