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Въведение към
Ръководство за учителя в
Семинара: Нов завет
Нашата цел
Целта на Семинара и Института по религия гласи:

„Нашата цел е да помогнем на младежите и пълнолетните младежи да
разберат ученията и Единението на Исус Христос и да се уповават на тях, да
бъдат достойни за благословиите на храма и да подготвят себе си, своите
семейства и ближни за вечен живот с техния Отец в Небесата“ (Преподаване и
изучаване на Евангелието: ръководство за учители и ръководители в Семинара и
Института по религия 2012 г., с. 1).

За да постигнем нашата цел, ние преподаваме на учениците ученията и
принципите на Евангелието, както са изложени в Писанията и словата на
пророците. Тези учения и принципи се преподават по начин, който води до
разбиране и назидание. Ние помагаме на учениците да изпълняват своята
роля в процеса на обучение и ги подготвяме да преподават Евангелието на
други хора.

За постигането на тези цели, насърчаваме вас и вашите ученици да включвате
следните основни принципи на преподаването и изучаването на Евангелието,
докато изучавате заедно Писанията:

• Преподавайте и изучавайте чрез Духа.

• Създавайте учебна среда, изпълнена с обич, уважение и целенасоченост.

• Изучавайте Писанията всеки ден и четете текста за курса. (Графици за
прочитането на целия Нов завет може да бъдат намерени заедно с New
Testament Scripture Mastery Cards на LDS.org и на store.lds.org (№ 10480).)

• Имайте разбиране за контекста и съдържанието на Писанията и словата
на пророците.

• Откривайте, разбирайте и усещайте истинността и важността на
евангелските принципи и учения и ги прилагайте.

• Обяснявайте, споделяйте и свидетелствайте за ученията и принципите на
Евангелието.

• Овладявайте ключови откъси от Писанията и Основните учения“ (Gospel
Teaching and Learning, с. 10).

Освен постигането на тези цели, вие трябва да помагате на учениците да
бъдат предани на Евангелието на Исус Христос и да се учат да различават
истината от заблудата. Учениците може да имат въпроси за учението на
Църквата, нейната история или позиция по социални проблеми. Може да
подготвяте учениците си да си отговарят на такива въпроси, като им помагате
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да „търс(ят) познание тъкмо чрез учение, също и чрез вяра“ (У. и З. 88:118) и
като използвате материалите в раздел Seek Truth на si.lds.org.

Това ръководство за учителя е изготвено, за да ви помогне да постигнете
тези цели.

Подготовка на урока
Господ заповядва на проповядващите Неговото Евангелие: „да поучават на
принципите на Моето евангелие, които са в Библията и Книгата на Мормон,
която е пълнотата на Евангелието“ (У. и З. 42:12). Той също така повелява, че
те трябва да ги проповядват „според както бъдат направлявани от Духа“,
който „ще… бъде даван чрез молитвата с вяра“ (У. и З. 42:13–14). При
подготовката на всеки урок с молитва търсете напътствието на Духа, за да
може Той да ви помага да разбирате Писанията, ученията и принципите,
които те съдържат. По същия начин, следвайте подтиците на Духа, когато
планирате как да помагате на вашите ученици да разбират Писанията, да
бъдат учени от Светия Дух и да имат желание да прилагат наученото.

В този курс Новият завет е основният текст, който следва да използвате в
подготовката ви за преподаване. С молитва изучавайте главите или стиховете,
които ще преподавате. Старайте се да разбирате контекста и съдържанието
на откъсите от Писанията, включително сюжета, хората, местата и събитията.
Запознавайки се с контекста и съдържанието на откъсите от Писанията,
стремете се да откривате ученията и принципите, които се съдържат в тях, и
решете кои от тези истини са най-важни да бъдат разбрани и приложени от
вашите ученици. След като определите върху какво ще се съсредоточите,
можете да решите какви методи, подходи и дейности най-добре ще помогнат
на учениците да прилагат свещените истини от Писанията.

Това ръководство е изготвено, за да ви помага в тази насока. Внимателно
прегледайте урока, който се отнася към откъса от Писанията, който ще
преподавате. Можете да ползвате всички или част от предложенията в
помагалото за даден откъс от Писанията и да приспособявате идеите към
нуждите и обстоятелствата на вашите ученици.

Важно е да помагате на учениците да изучат целия откъс от Писанията при
всеки урок. Когато правите това, ще помагате на учениците да обхванат
пълното послание, което авторът на съответния откъс е целял да предаде. Но
въпреки това, когато подготвяте своя урок, може да забележите, че нямате
достатъчно време за дадения учебен час, за да преподадете всички
предложения в ръководството. Търсете напътствията на Духа и с молитва
зачитайте нуждите на вашите ученици, когато с молитва правите преценка на
кои откъси от Писанията да обърнете повече внимание, за да помагате на
учениците да чувстват колко истинни и важни са евангелските принципи и
тяхното приложение в живота им. Ако времето не е достатъчно, може да се
наложи да адаптирате останалите откъси от урока, като накратко обобщавате
групи стихове или наставлявате учениците бързо да открият даден принцип
или учение, преди да продължите напред с останалите групи стихове.

Докато обмисляте как да адаптирате материала от урока, следвайте съвета на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли:

ВЪВЕДЕНИЕ

xii



„Често чувам президент Пакър да учи, че първо приемаме и после
приспособяваме. Ако сме напълно запознати с определения урок, който ще
преподаваме, можем да следваме Духа, за да го приспособим“ („4.3.4 Decide
through Inspiration“, от „A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks“
(сателитно излъчване за Семинара и Института, 7 авг. 2012 г.); LDS.org).

Докато се подготвяте да преподавате, мислете и за учениците, които имат
конкретни нужди. Приспособявайте дейностите и очакванията така, че да им
помагате да се справят. Общуването с родители и ръководители ще ви помага
да установявате нуждите на учениците и да съумявате да създавате значими и
назидателни преживявания за тях.

По време на подготовката на вашия урок, бихте могли да използвате
инструментите за бележки и дневника си в LDS.org или в Евангелска
библиотека за мобилни устройства. Можете да използвате тези инструменти,
за да отбелязвате Писанията, обръщения от обща конференция, статии от
църковни списания и уроци. Също така, бихте могли да съхранявате бележки,
които да използвате при своите уроци. За да научите повече за тези
инструменти, вж. страницата Notes and Journal Help на LDS.org.

Някои материали в това ръководство са адаптирани от New Testament Student
Manual (наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г.)

Използване на ръководството за учителя за часове
през деня
Въведение към книга
Въведенията към книгите предоставят преглед на всяка книга. Наред с
другите неща в тях се обяснява кой пише всяка книга, описват някои
отличителни черти на всяка от тях и предоставят обобщение на съдържанието
на всяка книга.

Въведение към откъс от Писанията
Въведенията към откъсите от Писанията предоставят кратък преглед на
контекста и съдържанието на откъсите във всеки урок.

Групиране на стихове и обобщение на контекст
Откъсите от Писанията често са разделени на по-малки части или групи
стихове, които се съсредоточават върху дадена тема или действия.
Препратката за всяко групиране на стихове е последвана от кратко
обобщение на случките или ученията в съответната група стихове.

Поле „Помощ при преподаването“
Полетата „Помощ при преподаването“ помагат да се обясняват принципи и
начини на преподаване на Евангелието. Те могат да ви помагат във вашите
усилия да ставате по-добър преподавател.

ВЪВЕДЕНИЕ
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Главната част на урок
Главната част на урока съдържа указания за вас в процеса на изучаване и
преподаване. В нея има идеи за преподаване, включително въпроси, дейности,
цитати, диаграми и графики.

Учения и принципи
Тъй като ученията и принципите се появяват по естествен начин в процеса на
изучаването на текст от Писанията, те са написани с удебелен шрифт, за да
можете да ги откривате и поставяте акцент върху тях, докато ги обсъждате с
учениците.

Изображения
Изображенията на църковни ръководители и събития от Писанията
представляват зрителни помощни материали, които можете да показвате,
докато преподавате, ако разполагате с тях.

Овладяване на стихове
Откъсите за овладяване от Новия завет са 25 и са подчертани в контекст в
уроците, където се упоменават. Всички тези уроци съдържат идея за
преподаване на тези откъси. За да бъдете последователни в преподаването на
откъсите за овладяване, за ваше улеснение из наръчника сме поместили
дейности за преговарянето им. Допълнителни идеи за преподаване на
откъсите за овладяване можете да намерите в приложението в края на това
ръководство или в Seminary Student Resources на LDS.org.

Колонка за бележки
Колонката за бележки може да се използва за подготовка на уроци,
включително записване на бележки, принципи, преживявания или други
идеи, когато почувствате подтик от Светия Дух.

Коментар и информация за историческите обстоятелства
Предоставени са допълнителни цитати и обяснения в края на някои уроци, за
да добиете по-широко разбиране за историческия контекст, конкретни
учения или откъси от Писанията. Използвайте информацията в това поле, за
да се подготвите да отговаряте на въпроси или да споделяте допълнителни
ваши мисли, докато преподавате. Допълнителни коментари могат да бъдат
намерени на дигиталните версии на това ръководство, поместени на LDS.org
и в приложението Gospel Library.

Допълнителни идеи за преподаване
Допълнителните идеи за преподаване са поместени в края на някои уроци. Те
съдържат предложения за преподаване на учения и принципи, на които
вероятно не е обърнато внимание в главната част на урока. Те също така
съдържат предложения за използването на видеоматериали, например, DVD
материали и други филмчета на LDS.org. Допълнителни идеи за преподаване
могат да бъдат намерени на дигиталните версии на това ръководство,
поместени на LDS.org и в приложението Gospel Library.

ВЪВЕДЕНИЕ
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Всекидневна програма на Семинара (през
свободното време и рано сутрин)
Това ръководство съдържа следните части за учителите в Семинара, който се
провежда всеки ден: 160 урока за учителя в дневния Семинар, полета „Помощ
с преподаването”, ресурси за преподаване на овладяване на стихове от
Писанията и Основни учения.

Въведения към книгите
Въведенията към книгите са разположени преди първия урок за всяка книга
от Писанията. Въведенията към книгите предоставят преглед на всяка книга,
като отговарят на следните въпроси: Кой написва тази книга? Кога и къде е
написана книгата? За кого е написана и защо? и Кои са някои от
отличителните черти на тази книга? Въведенията също накратко представят
съдържанието на всяка книга. Учителите трябва при нужда да включват в
уроците контекста и историческите обстоятелства от въведенията към
книгите.

Уроци за учителя във всекидневния Семинар
Формат на урока
Всеки урок в това ръководство се съсредоточава по-скоро върху откъс от
Писанията, отколкото върху дадена идея, учение или принцип. Този формат
ще помага на вас и вашите ученици да изучавате последователно Писанията и
да обсъждате ученията и принципите, когато те се появяват в текста. Когато
учениците се запознават с контекста на учението или принципа, тяхното
разбиране за съответната истина ще се задълбочи. Освен това учениците
по-добре ще могат да виждат и разбират пълната гама послания, които
вдъхновените автори на Писанията са желали да предадат. Ако преподавате
Писанията по този начин, това също така ще помогне на учениците да се
научат да откриват и прилагат вечни истини по време на тяхното лично
изучаване на Писанията.

Не във всеки урок се акцентира върху всички части на откъс от Писанията.
Някои части са по-слабо застъпени, защото тяхното значение не е толкова
голямо за цялостното послание на вдъхновения автор или понеже са по-малко
приложими за младежите. Ваша е отговорността да приспособявате тези
материали според нуждите и интересите на вашите ученици. Можете да
приспособите идеите за уроци в това ръководство, като изберете да
наблегнете повече на конкретно учение или принцип в материала към урока
или като не отделяте много време на част от откъс от Писанията, която е
подробно разработена в ръководството. Докато се подготвяте да преподавате,
търсете напътствието на Светия Дух, за да ви помага да знаете как да
приспособявате урока.

Учения и принципи
В основната част на всеки урок ще откриете, че някои ключови учения са
написани с удебелен шрифт. Тези учения и принципи са поместени в учебния
план, понеже 1) те съдържат жизненоважно послание от откъс от Писанията,
2) те са особено приложими към нуждите и обстоятелствата на учениците или
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3) те са ключови истини, които ще помогнат на учениците да задълбочат
връзката си с Господ. Обърнете внимание, че Новият завет съдържа много
други истини освен тези, които са залегнали в учебния план. Президент Бойд
К. Пакър учи, че Писанията съдържат „безкрайни комбинации от истини,
които отговарят на нуждите на всеки човек във всяка ситуация“ („The Great
Plan of Happiness“ (Симпозиум на ОСЦ относно Учение и завети/История на
Църквата, 10 авг. 1993 г.), si.lds.org; вж. също Teaching Seminary: Preservice
Readings, 2004 г., с. 69, LDS.org).

Докато преподавате, непрестанно давайте възможности на учениците да
откриват учения и принципи в Писанията. Когато учениците споделят
истините, които намират, те често ще използват думи, които не описват
учение или принцип по същия начин както това е направено в това
ръководство. Те вероятно ще откриват истини, които не са посочени в
разработката на урока. Внимавайте да не казвате, че отговорите на учениците
са грешни, понеже думите, които използват, се различават от записаното в
ръководството или защото те откриват истина, която не е посочена в учебния
план. Независимо от това, ако изказването на даден ученик е в разрез с
ученията, имате отговорността внимателно да помогнете на ученика да го
поправи, като в същото време поддържате атмосфера на любов и доверие.
Това ще предостави на учениците във вашия клас важна възможност за
научаване на истини.

Разпределение на уроците
Това ръководство съдържа 160 урока за всекидневния Семинар. Можете да
приспособите уроците и тяхното разпределение съобразно времето, с което
разполагате за преподаването на този курс. Вж. приложението към това
ръководство за примерни указания за разпределение на уроците.
Ръководството за разпределението на уроците се базира на учебна година от
36 седмици или 180 учебни дни и включва 20 „неуточнени дни“, които да
използвате за адаптиране на всекидневните уроци, да помагате на учениците
да овладяват откъси от Писанията и основни учения, да преговаряте вече
минат материал и да има възможност за прекъсвания в програмата.

Работа за наваксване
Ръководство за изучаване у дома на ученици от Семинара: Нов завет може да
бъде използвано в дневните програми на Семинара като източник за
наваксване от страна на учениците. Уроците в ръководството за домашно
изучаване се припокриват с уроците в това ръководство. На учениците с
голям брой отсъствия може да се възложи да изпълнят задачите в
ръководството за изучаване, които се припокриват с пропуснатия материал в
клас. Задачите могат да бъдат разпечатани от LDS.org, така че не е
необходимо да предоставяте цялото ръководство на учениците, които трябва
да наваксат с материала. Повече информация относно Ръководство за изучаване
у дома на ученици от Семинара: Нов завет можете да намерите в полето
„Програма за изучаване у дома на Семинара”.
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Помощ при преподаването
Полетата „Помощ при преподаването” се намират в полетата на това
ръководство. Тези помощни полета обясняват и описват как вие и вашите
ученици можете да прилагате основните принципи на евангелското
преподаване и изучаване във вашето изучаване на Новия завет. Те също така
дават предложения за ефективното използване на различни преподавателски
техники, умения и подходи. Когато разберете принципите от полетата
„Помощ при преподаването“, потърсете начини да ги упражнявате и
прилагате системно във вашето преподаване.

Овладяване на стихове от Писанията и основни учения
За да помогнат на учениците да не забравят вечни истини и да усилят
увереността си в изучаването и преподаването от Писанията, Семинарите и
Институтите по религия (С. и И.) са избрали откъси от Писанията, които
учениците следва да овладяват през всеки учебен курс. Освен това е включен и
списък с основни учения, за да се наблегне на ключови учения, които
учениците следва да разберат, да повярват и според които да живеят през
четирите години на провеждане на Семинара и през целия си живот.
Ръководството за всеки курс е направено така, че да акцентира върху
основните учения, с които учениците се запознават, докато последователно
изучават Писанията. Много от откъсите за овладяване са избрани предвид
основните учения така, че докато преподавате стиховете за овладяване от
Писанията, вие ще преподавате и основните учения.

Когато хората съхраняват вечни истини в умовете и сърцата си, Светият Дух
ще им напомня тези истини в моменти на нужда и ще им дава смелост да
действат с вяра (вж. Йоан 14:26). Президент Хауърд У. Хънтър учи:

„Силно ви насърчавам да използвате Писанията при вашето преподаване,
като правите всичко възможно да помагате на учениците да ги използват и да
работят все по-уверено с тях. Бих искал нашите млади хора да бъдат уверени
относно Писанията. …

… Желаем учениците да имат увереност в силата и истините на Писанията,
увереност, че техният Небесен Отец наистина им говори чрез Писанията,
увереност, че те могат да се обръщат към Писанията и да откриват отговори
на техните проблеми и на техните молитви. …

… Надяваме се нито един от вашите ученици да не си тръгва от класната стая,
страхувайки се или чувствайки се засрамен, защото не може да получи
необходимата му помощ да опознае Писанията достатъчно добре, за да
открива необходимите му стихове“ („Eternal Investments“, обръщение към
преподаватели в ОСЦ, 10 фев. 1989 г.), с. 2, si.lds.org; вж. също Teaching
Seminary: Preservice Readings, 2004 г., с. 20, LDS.org).

За повече информация относно овладяването на стихове от Писанията и
основните учения вижте приложението в края на това ръководство.
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Използване на уроците за изучаване у дома
Обобщение на уроци за ученици
Обобщението ще ви помогне да се запознаете с контекста, ученията и
принципите, които учениците са изучавали през седмицата в ръководството
за изучаване за ученика.

Въведение към урок
Въведението към уроците ще ви помогне да разберете на кои части от
откъсите от Писанията ще бъде акцентирано в този урок.

Групиране на стихове и обобщение на контекст
Стиховете са групирани съобразно това къде стават промени в контекста или
съдържанието в целия откъс от Писанията. Препратката за всяко групиране
на стихове е последвана от кратко обобщение на случките или ученията в
съответната група стихове.

Главна част на урок
Главната част на урока съдържа указания за вас в процеса на изучаване и
преподаване. В нея има идеи за преподаване, включително въпроси, дейности,
цитати, схеми и таблици.

Учения и принципи
Тъй като ученията и принципите се появяват по естествен начин в процеса на
изучаването на текст от Писанията, те са написани с удебелен шрифт, за да
можете да ги откривате и поставяте акцент върху тях, докато ги обсъждате с
учениците.

Въведение към следващия раздел
Последният абзац на всеки урок предоставя кратка информация за следващия
раздел. Споделяйте информацията от този абзац с вашите ученици в края на
всеки урок, за да ги ентусиазирате да изучават Писанията през следващата
седмица.

Програма за домашно изучаване на Семинара
Под ръководството на местните свещенически ръководители и представител
на Семинара и Института, могат да бъдат организирани класове за домашно
изучаване на места, където учениците не могат да посещават всеки ден,
поради големи разстояния или други фактори (като например увреждания).
Класовете за домашно изучаване по принцип не се провеждат на места, където
има всекидневни (седмични) класове рано сутрин или в свободното време.

Програмата за домашно изучаване позволява на учениците да получат кредит
в Семинара, като преминат индивидуални уроци у дома вместо да посещават
всекидневните часове. Тези уроци са поместени в отделно ръководство,
озаглавено „Ръководство за изучаване у дома на ученици от Семинара: Нов
завет“. Веднъж седмично учениците се срещат с преподавател в Семинара, за
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да предадат своята работа и да присъстват на урок. Подробности относно
ръководството за изучаване и седмичните уроци можете да намерите по-долу.

Ръководство за домашно изучаване за ученика
Ръководство за изучаване у дома на ученици от Семинара: Нов завет е направено
така, че учениците, които провеждат обучението си у дома, да имат същите
преживявания, докато изучават Новия завет, като учениците, присъстващи на
всекидневните уроци. Ето защо, разпределението на уроците в ръководството
за изучаване, както и ученията и принципите, на които се набляга, е същото
като в това ръководство. В ръководството за изучаване се съдържат указания
за овладяване на стихове от Писанията. Стиховете за овладяване от Писанията
се обясняват в контекста на Писанията и често са поместени допълнителни
дейности в края на всеки урок, в който се обсъждат стиховете.

Учениците, които изучават материала вкъщи, трябва да преминат четири
урока от ръководството всяка седмица и да присъстват на един урок,
преподаден от техния учител в Семинара. Учениците изпълняват
номерираните задачи от ръководството в техните дневници за изучаване на
Писанията. Учениците следва да водят два дневника за изучаване на
Писанията, за да могат да предават един от тях на учителя, а с другия да
продължават да работят. Когато учениците се срещат с техния учител всяка
седмица, те му предават единия дневник и получават другия, който ще
използват за уроците през следващата седмица. (Например, през едната
седмица ученикът изпълнява задачите в дневник 1. След това той занася този
дневник в час и го предава на учителя. През следващата седмица ученикът
изпълнява задачите в дневник 2. Когато ученикът предаде дневник 2, учителят
връща дневник 1. Тогава ученикът използва дневник 1, за да изпълни задачите
за следващата седмица.)

Всички ученици в Семинара биват насърчавани да изучават Писанията всеки
ден и да четат материала за курса, но учениците, които изучават уроците у
дома, следва да разберат, че от тях се очаква да посветят допълнителни 30-40
минути на всеки от четирите урока за домашно изучаване във всеки раздел и
да присъстват на седмичния урок за изучаване у дома.

Седмични уроци за домашно изучаване за учителя
Всеки раздел в Ръководство за изучаване у дома на ученици от Семинара: Нов
завет покрива пет урока в ръководството за учителя в дневния Семинар. В
края на всеки пети урок в това ръководство ще намерите един урок за учителя
в Семинара, който се провежда веднъж в седмицата. Уроците за домашно
изучаване ще помогнат на учениците да преглеждат и задълбочават своето
разбиране и да прилагат ученията и принципите, които научават, докато са
изучавали уроците в ръководството за учениците през седмицата. Възможно е
тези уроци да засегнат допълнителни истини, които не са описани в
ръководството за учениците. (За помощ при планиране на вашите уроци, вж.
указанията за разпределението на уроците към домашното изучаване в
приложението в края на това ръководство.)

Като учител за домашно изучаване, вие следва да имате цялостно разбиране за
това, което учениците изучават вкъщи всяка седмица, за да можете да
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отговаряте на въпроси и да създавате целенасочени обсъждания, когато се
срещате с тях. Помолете учениците да носят в клас своите Писания,
дневниците си за изучаване на Писанията и ръководствата си за изучаване, за
да могат да ги използват по време на урока. Приспособявайте уроците в
зависимост от нуждите на вашите ученици и напътствията на Светия Дух.
Също така бихте могли да използвате уроците за учителя във всекидневния
Семинар, докато се подготвяте за часа. Запознаване с полетата „Помощ с
преподаването” и техниките, използвани в уроците за дневния Семинар, ще
допринесе за по-добро преподаване. Съобразявайте се с конкретните нужди
на вашите ученици. Например, ако на даден ученик му е трудно да пише,
позволете му/ѝ да използва устройство за записване на глас или да диктува
своите мисли на роднина или приятел, който да записва дадените отговори.

В края на всеки седмичен урок съберете дневниците на учениците за
изучаване на Писанията и ги насърчете да продължават с тяхното изучаване.
Предоставете им дневник за изучаване на Писанията за задачите през
следващата седмица, както е обяснено по-горе в „Ръководство за изучаване у
дома за ученици“. (Под ръководството на свещенически ръководители и
родители, призованите в кола учители в Семинара могат да общуват по
електронен път със записаните за домашно изучаване ученици.)

Докато четете задачите в дневниците на учениците за изучаване на
Писанията, от време на време пишете рецензия под формата на кратка
бележка или ги обсъждайте с тях, когато се срещате. Също така бихте могли
да намерите други начини да им оказвате подкрепа и да давате целенасочени
коментари. По такъв начин учениците ще знаят, че тяхната работа е важна за
вас и ще бъдат мотивирани да записват обстойни отговори.

Повечето усилия на учениците при овладяване на ключови откъси ще бъдат
полагани при тяхната работа върху уроците за изучаване у дома. Учителите
на класове за изучаване у дома могат да проследяват усилията на учениците по
време на тези уроци, като ги канят да рецитират или преговарят откъсите за
овладяване, когато дойде техният ред през съответната седмица.

Други източници
LDS.org
New Testament Seminary Teacher Manual (nttm.lds.org) и New Testament Study Guide
for Home-Study Seminary Students са налични в LDS.org и в Gospel Library за
мобилни устройства. Дигиталните варианти на ръководството за учителя
съдържат допълнителни Коментари и исторически обстоятелства,
Допълнителни идеи за преподаване и медийни ресурси, които не са включени
в това печатно ръководство, поради ограничения в пространството.

si.lds.org
Учителите могат да посещават интернет страницата на Семинара и
Института по религия (si.lds.org) за помощ при подготовката на уроците и за
да откриват допълнителни идеи за преподаване.
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Инструменти за бележки и водене на дневник
Учителите и учениците могат да използват онлайн и мобилните инструменти,
за да си отбелязват и добавят бележки към интернет версията на тези
ръководства, докато подготвят уроци и изучават Писанията. Ръководствата за
учители и ученици също могат да бъдат изтегляни от LDS.org в различни
формати (като PDF, ePub и mobi (Kindle) файлове).

Допълнителни материали
Следните ресурси са достъпни в интернет чрез вашия ръководител, местните
църковни центрове за разпространение и интернет магазина на Църквата
(store.lds.org):

New Testament DVD Presentations 1–25 (артикул № 54014)

Media Library на LDS.org

Евангелски произведения на изкуството (артикул № 06048)

Дневник за изучаване на Писанията (артикул № 09591)

Разделител на страници – Новият завет (артикул № 10460)

Картончета за овладяване на стихове от Новия завет и графици за
четене (артикул № 10480)

Предани ще сме на вярата: евангелски справочник (артикул № 36863)

Gospel Topics на LDS.org

За укрепването на младежите книжка, (артикул № 09403)
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New Testament Student Manual (наръчник на Образователната система
на Църквата, 2014 г.) (артикул № 10734)
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УРОК 1

Въведение в Новия завет
Въведение
Новият завет е основно летопис за земен живот, ученията
и Единението на Исус Христос, установяването на
Неговата Църква и служенията на Неговите първи
ученици, докато Той продължава да ги напътства след
Възнесението Си в небесата. Този урок има за цел да
подготви и мотивира учениците да изучават Новия завет,

като ги запознава с двете основни теми, съдържащи се в
ученията на Исус Христос и Неговите древни апостоли:
повтарящата се покана от Спасителя да дойдем при Него
и отговорността на Неговите ученици да помагат на
другите да вършат същото.

Предложения за преподаване
Новият завет ни помага да идваме при Исус Христос
Преди часа, напишете следния въпрос на дъската: Кои са някои от
трудностите, които носят на раменете си младежите днес?

Донесете за урока една празна кутия или раница и тежки предмети, които да
сложите в кутията или раницата, като например големи камъни или книги.
Поканете един ученик да застане отпред в стаята и го/я помолете да държи
празната кутия или да сложи раницата. Помолете класа да отговорят на
въпроса, написан на дъската и помолете друг ученик да изброи на дъската
отговорите на учениците. След всеки отговор поставяйте по един тежък
предмет в кутията или раницата, докато се напълни.

• Как бихте се чувствали, ако трябваше да носите това бреме цял ден?

Помолете учениците да обяснят предизвикателствата или трудностите, което
даденото бреме, от изброените на дъската, може да причини на хората.

Обяснете, че Новият завет ни учи за земното служение на Исус Христос и
служението Му след Неговото възкресение, включително Неговите учения,
чудеса, единителна жертва и посещенията при ранните ученици в Църквата.
Из всичките Му учения и взаимодействия с другите се повтаря една истина,
която може да ни помага за бремето, което носим.

Обяснете, че Матей 11 включва един пример за тази основна тема, която
учениците често ще виждат по време на изучаването им на Новия завет тази
година. Помолете един ученик да прочете Матей 11:28 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият поканата на Спасителя към онези, които
носят тежко бреме.

• Какво според вас означава да се трудим и да сме обременени?

• Какво казва Спасителят, че трябва да правим, за да може Той да ни
успокоява? (Използвайки думите на учениците, напишете на дъската
следния принцип: Като идваме при Исус Христос с нашето бреме, Той
ще ни успокоява.)

• Какво според вас означава да дойдем при Исус Христос?
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За да помогнете на учениците да разберат какво означава да дойдем при
Христос, поканете един ученик да прочете Матей 11:29-30 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият указанията на Спасителя към хората,
които желаят да дойдат при Него.

• Според тези стихове, какво трябва да правим, за да идваме при Христос?

Нарисувайте на дъската ярем за биволи или покажете картинка на такъв.

Обяснете, че яремът е дървена греда,
която обикновено се поставя между
чифт волове или други животни,
която им позволява да теглят заедно
някакъв товар.

• Каква е целта и ползата от ярема?
(Въпреки че яремът е тежест или
бреме, той помага на двете животни да обединят силата и мощта си, като
така увеличават продуктивността си.)

• Какво според вас означава да вземем върху си ярема (игото) на Спасителя?

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да
чуят как можем да поемем върху си игото на Спасителя и какви благословии
можем да получим, като правим това.

„Яремът държи животните едно до друго, така че да могат да се движат
заедно така че да изпълнят работата.

Помислете върху така личната покана на Господ: „вземете Моето иго върху
си“. Да сключваме и спазваме свети завети ни впряга в общ ярем с Господ
Исус Христос. Всъщност, Спасителят ни приканва да разчитаме на Него и да
теглим заедно с Него, макар и нашите най-големи усилия да не са равни и

да не могат да бъдат сравнявани с Неговите. Когато Му се доверяваме и теглим товара си с
Него по време на нашето пътуване през земния живот, наистина Неговият ярем ще е благ
и товарът Му ще е лек.

Ние не сме и никога не е нужно да бъдем сами. Можем да напредваме в нашия
всекидневен живот чрез небесна помощ. Чрез Единението на Спасителя можем да
получим способност и сила далеч по-големи от собствените ни“ („Господи, ще Те обичам“,
Химни, № 138)“ („Да носим товарите си с лекота“, Лиахона, май 2014 г., с. 88).

• Какво ни „впряга в общ ярем“ със Спасителя Исус Христос?

• Според старейшина Беднар, кои са благословиите от това да сме впрегнати
със Спасителя?

Отбележете, че обещанието на Спасителя за „спокойствие“ в Матей 11:28-29
не означава непременно, че Той винаги ще премахва нашите проблеми или
предизвикателства. Често Спасителят ни дава спокойствието и силата, които
ни трябват, за да преодолеем или изтърпим изпитанията си, като така прави
бремето ни по-леко. Ако сме верни в изпитанията на земния живот,
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върховното спокойствие, което ще получим, е възвисяване с Бог (вж. У. и З.
84:23-24).

Насърчавайте всекидневното изучаване на Писанията
Насърчавайте учениците да отделят време всеки ден за лично изучаване на Новия завет.
Може да им помогнете да се отчитат за ежедневното си изучаване, като им предоставите
подходяща система за проследяване (вж. графиците за четене в приложението на това
ръководство). Редовно предоставяйте възможности на класа да споделят какво са научили
и почувствали по време на личното си изучаване на Писанията. Старайте се да не
засрамвате или обезсърчавате учениците, които се затрудняват да изучават самостоятелно
Писанията.

Помолете учениците да размишляват по какъв начин Спасителят ги е
успокоявал, когато са идвали при Него. Помолете няколко ученика да
споделят преживяванията си с класа. Може да споделите ваше лично
преживяване.

Канете учениците през цялата година на изучаване на Новия завет да си
поставят конкретни цели относно начините, по които могат да дойдат при
Исус Христос. Насърчавайте ги да включват в целите си да изучават
ежедневно Писанията и да прочетат тази година целия Нов завет.

Учениците на Исус Христос имат отговорността да помагат на другите да
идват при Него
Помолете учениците да си помислят за случаи в живота им, когато са били
нетърпеливи и развълнувани да кажат на някой за преживяване, което са
имали или за нещо, което са видели, прочели или чули. Поканете няколко
ученика да споделят дали е имало нещо, за което са били нетърпеливи и
развълнувани да кажат на някого.

Обяснете, че Новият завет съдържа множество примери за отделни хора,
които са били укрепени, учени или благословени от Господ и после са
изпитвали желание да разкажат на други за Него. Поканете няколко ученика
да се редуват и да прочетат на глас Йоан 1:37-42. Помолете класа да следят
текста, търсейки какво са направили двама от учениците на Йоан Кръстител,
след като са чули свидетелството му за Исус.

• Какво научил Андрей за Исус, когато говорил с Него?

• Какво направил Андрей, след като научил, че Исус е Месията?

• Защо мислите, че е бил нетърпелив да сподели тези новини с брат си,
Симон Петър?

Обобщете Йоан 1:43-44, като кажете на учениците, че Спасителят кани един
мъж, на име Филип, да стане Негов ученик. Поканете един ученик да прочете
Йоан 1:45-46 на глас. Помолете класа да следят текста, като търсят какво
прави Филип, след като научава, че Исус е Месията.

• Какво казва Филип на Натанаил относно Исус от Назарет?

• Как реагира Натанаил на свидетелството на Филип, че Исус е Месията?
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• Каква е поканата на Филип към Натанаил?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Като идваме при Исус
Христос, …

• Въз основа на тези примери от Новия завет, какво желание ще имаме,
когато идваме при Исус Христос? (Докато учениците отговарят,
довършете изречението на дъската, за да отразява следния принцип: Като
идваме при Исус Христос, ще имаме по-голямо желание да каним
другите да идват при Него.)

За да помогнете на учениците по-добре да разберат този принцип,
нарисувайте съпътстващата схема на дъската:

• Защо според вас ще имаме
по-голямо желание да каним
другите да идват при Христос,
когато ние самите идваме
при Него?

Обяснете, че президент Хенри Б.
Айринг от Първото президентство
учи за великата благословия, която
получаваме, когато каним другите да
дойдат при Исус Христос. Помолете
един ученик да прочете на глас
следното изказване:

„Когато отдадете сърцето си на това да каните хората да дойдат при Христа,
сърцето ви ще се промени. … Като помагате на другите да дойдат при Него,
ще откриете, че самите вие сте дошли“ („Дойдете при Христа“, Лиахона,
март 2008 г., с. 52).

• Какво може да се случи в живота ни, когато каним други да идват при Исус
Христос?

Добавете стрелка към илюстрацията на дъската, за да изглежда подобна на
съпътстващата схема:

УРОК 1
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• Защо според вас това да каним
другите да идват при Христос
може да ни помогне да идваме и
ние по-близо до Него?

• Кой ви е поканил да дойдете при
Спасителя и Неговото Евангелие?
Как бе благословен живота ви, в
резултат на това?

Насърчете учениците с молитва да
обмислят кого биха могли да поканят
да дойде при Исус Христос.

• Какво можем да правим, за да
каним други хора да идват
при Него?

Обяснете, че отправянето на покана
към приятели и съученици да
посещават Семинара е един от начините учениците да могат да канят други
да „дойдат и видят“ кой е Исус Христос и как Неговото Евангелие може да
благослови техния живот.

Поканете един ученик да прочете Йоан 1:47-50 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво изпитва Натанаил, когато се среща със
Спасителя (обяснете, че изразът „няма лукавщина“ означава без измама).

• Какво казва Спасителят, че кара Натанаил да заяви, че Исус е
Синът Божий?

• Според стих 50, какво обещава Спасителят на Натанаил поради това,
че вярва?

Обяснете, че Натанаил става един от апостолите на Исус, заедно с Андрей,
Петър, Филип и други. Тъй като тези апостоли се вслушват в поканата да
дойдат при Исус Христос, те стават свидетели на много „повече от това“ (стих
50), включително чудесата и ученията на Исус Христос и Неговото
Възкресение и Възнесение в небесата.

Приключете, като свидетелствате, че като изучават Новия завет тази година,
учениците ще чувстват нестихващата молба на Спасителя да дойдем при Него.
Докато прилагат ученията и принципите, които учат през годината, те ще
получават Неговата помощ за бремето си и, подобно на древните апостоли,
ще бъдат изпълнени с желание да помагат на другите също да дойдат
при Него.

УРОК 1

5



УРОК 2

Планът на спасение
Въведение
Президент Бойд К. Пакър от Кворума на дванадесетте
апостоли инструктира преподавателите по религия да
представят кратък преглед на плана на спасение в
началото на всяка учебна година:

„Ако в началото бъде даден кратък преглед на „плана на
щастие“ … и бъде повтарян от време на време, ще бъде
от огромна ценност за учениците ви“ („The Great Plan of

Happiness“ (обръщение към преподавателите по религия
към ОСЦ, 10 авг. 1993 г.), si.lds.org; вж. също Teaching
Seminary: Preservice Readings (наръчник на
Образователната система на Църквата, 2004 г.), с. 68–74).

Този урок предоставя кратък преглед на плана на
спасение и набляга на централната роля на Исус Христос
и Неговото Единение в този план.

Предложения за преподаване

Канете Духа чрез въздействащи духовни послания
Едно кратко духовно послание в началото на урока може да помогне на учителите и
учениците да чувстват Духа и да се подготвят да учат. Духовното послание обикновено се
състои от химн, молитва и мисъл, въз основа на Писанията. Духовните послания са
най-ефективни, когато учениците споделят свидетелствата си и чувствата и прозренията,
които са имали по време на личното си изучаване на Писанията. Помислете как да
организирате духовни послания, за да може всички ученици да имат възможности да
участват през годината.

Ролята на Исус Христос в доземния живот
Като част от духовното послание, може да поканите класа да изпеят 1-ви и
4-ти куплет на „Вярвам във Христа“ (Химни, № 84) или друг химн за
Спасителя. Започнете урока, като попитате:

• Как бихте реагирали, ако някой ви попита защо Исус Христос е важен
за вас?

Обяснете на учениците, че в днешния урок те ще учат за ролята на Исус
Христос в плана на спасение на Небесния Отец. Поканете ги, докато учат
днес, да търсят истини, които могат да им помагат да укрепват вярата си в
Исус Христос.

Копирайте следната таблица на дъската. Може да я раздадете и като
материал за раздаване за учениците. (Ако раздавате такива

материали, помолете учениците да попълнят таблиците си, докато вие
попълвате таблицата на дъската.)
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Исус Христос заема централно място в плана на
спасение на Небесния Отец

Доземен живот Земен живот Живот след смъртта

Отбележете, че планът на Небесния Отец се състои от три основни етапа: (1)
нашият доземен живот, който предшества физическото ни раждане; (2)
нашият живот на земята и (3) животът ни след смъртта, който ще бъде след
физическата смърт.

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление и помолете
класа да чуе какви ограничения сме имали в доземния си живот:

„Ние сме живели като духовни деца на нашия Небесен Отец преди да се родим на тази
земя. Въпреки това, не сме били като нашия Небесен Отец, нито можем някога да станем
като Него и да се радваме на всички благословии, на които Той се радва, без опита от
живот в смъртността с физическо тяло.

Целта на Бог — делото и славата Му — е да направи възможно всеки един от нас да се
радва на всички Негови благословии. Той е дал съвършен план за постигане на Неговата
цел. Ние сме разбрали и приели Неговия план преди да дойдем на земята. …

За да можем да се развием и станем като Бог, всеки от нас трябва да придобие тяло и да
бъде проверен по време на изпитанието ни на земята“ (Проповядвайте Моето Евангелие:
ръководство за мисионерска служба, 2004 г., с. 52-53).

• Какви ограничения сме изпитали в доземния ни живот?

Обяснете, че когато Небесният Отец представил Неговия план на щастие, ние
сме научили, че ще се изисква един спасител, за да се осъществи този план.
Луцифер, едно от духовните деца на Небесния Отец, се разбунтувал против
плана на Небесния Отец. Той станал известен като Сатана, ивритска дума,
означаваща „противник“.

Поканете един ученик да прочете Моисей 4:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво изисква Сатана от Небесния Отец.

• Какво изисква Сатана от Небесния Отец?

• Според стих 2, какво казва Небесният Отец относно Исус Христос?

• С каква цел е избран Исус Христос? (След като учениците отговорят,
запишете следната истина на дъската под Доземен живот: Исус Христос е
избран в доземния живот да бъде Изкупител на човечеството.)
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Обяснете, че след като Исус Христос е избран да осъществи плана на спасение
на Небесния Отец, Той създава тази земя, където да можем да получим
физическо тяло и да придобием опит.

Поканете един ученик да прочете Евреите 1:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки ролята на Исус Христос при сътворението на земята.

• Каква е ролята на Исус Христос при сътворението на земята? (Напишете
на дъската следното учение под Доземен живот: Под ръководството на
Небесния Отец, Исус Христос създава земята.)

Поканете учениците да помислят за красотата на земята. Може да покажете
една или повече снимки, показващи красотата на земята.

• Как знанието, че Исус Христос сътвори тази земя и милиони други като
нея, влияе на чувствата ви към Него?

Ролята на Исус Христос в земния живот
Обяснете, че в смъртността изпитваме допълнителни ограничения или
пречки, които ни възпрепятстват да станем подобни на Небесния Отец и да се
завърнем в Неговото присъствие. Поканете един ученик да прочете на глас
следното изявление и помолете класа да чуе две ограничения, които имаме по
време на смъртността:

„В смъртността ние живеем в състояние, в което сме подвластни както на физическата,
така и на духовната смърт. Бог има съвършено, славно, безсмъртно тяло от плът и кости. За
да станем като Бог и да се върнем в Неговото присъствие, ние също трябва да имаме
съвършено, безсмъртно тяло от плът и кости. Въпреки това, поради Падението на Адам и
Ева, всеки човек на земята има несъвършено, смъртно тяло и рано или късно ще умре. Ако
не беше Спасителят Исус Христос, смъртта щеше да прекрати всякаква надежда за бъдещо
съществуване с Небесния Отец.

Наред с физическата смърт, грехът е основна пречка, която ни пречи да станем като нашия
Небесен Отец и да се върнем в Неговото присъствие. В нашето смъртно състояние ние често
се поддаваме на изкушението, нарушаваме заповедите на Бог и извършваме грях. … При
все че понякога изглежда иначе, грехът винаги води до нещастие. Грехът е причината за
чувствата на вина и срам. Поради нашите грехове ние не сме в състояние да се върнем да
живеем с Небесния Отец, освен ако първо не бъдем опростени и очистени.

… Както и при физическата смърт, ние не можем да преодолеем последствията от греха
сами“ (Проповядвайте Моето Евангелие, с. 54-55).

Обяснете, че преди Исус да се роди на земята, един ангел се явява на Иосиф
насън, когато той научава, че Мария очаква бебе. Помолете един ученик да
прочете Матей 1:21 на глас. Поканете класа да следят текста, търсейки какво
ангелът провъзгласява на Иосиф.

• Какво казва ангелът, че ще направи Исус? (След като учениците отговорят,
запишете следното учение на дъската под Земен живот: Исус Христос
дойде, за да ни спаси от нашите грехове.)

• Какво направи Исус Христос, което ни позволява да бъдем спасени от
нашите грехове?

УРОК 2
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Защо плачеш? © 2015 от Саймън Дюи. Използвано с
позволение на Altus Fine Art, altusfineart.com.

Покажете картините Исус се моли в
Гетсиманската градина, Разпъването
на кръста и Мария и възкресеният
Исус (Евангелски произведения на
изкуството (2009 г.), № 56, 57, 59; вж.
също LDS.org). Напомнете на
учениците, че страданието, смъртта
и Възкресението на Исус Христос,
взети заедно, се наричат Единението.

• Какво можем да правим, за да
бъдем спасени от греховете ни
посредством Единението на Исус
Христос? (Вж. Деянията 2:38).

Ролята на Исус Христос в живота
след смъртта
Помолете учениците да си помислят
за някой, който е починал. След
малко попитайте:

• Съгласно разбирането ви за плана
на спасение, къде са хората, които
са починали? (При смъртта
духовете на всички хора влизат в
света на духовете. За да
разширите разбирането на
учениците, може да поканите
един ученик да прочете Алма
40:11-14 на глас.)

Покажете картината Погребението
на Христос (Евангелски произведения
на изкуството, № 58; вж. също
LDS.org). Поканете един ученик да
прочете 1 Петрово 3:18-20; 4:6 на
глас. След това попитайте:

• Какво прави Исус Христос
непосредствено след смъртта Си?

УРОК 2
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Погребението на Христос, Карл Хайнрих Блох. Предоставено от
Националния исторически музей във Фредериксборг в
Хилерьод, Дания. Не копирайте.

Поканете един ученик да прочете на
глас Учение и завети 138:18-19,
30-32. Помолете класа да следят
текста, търсейки какво прави Исус
Христос, за да позволи Евангелието
да бъде проповядвано на всички в
света на духовете.

• Какво прави Исус Христос, за да
позволи Евангелието да бъде
проповядвано на всички в света
на духовете?

• Как тези усилия илюстрират
обичта на Небесния Отец и Исус
Христос към всички хора?

Позовете се на картината Мария и
възкресеният Исус (Евангелски
произведения на изкуството, № 59; вж.
също LDS.org) и попитайте класа:

• Какво се случило на третия ден след смъртта на Спасителя? (Той е
възкресен.)

• Какво означава да бъдем възкресени? (Духът и физическото тяло са
събрани отново, за да не бъдат разделяни никога повече (вж. У. и З. 138:17).

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяни 15:20-22 на глас. Поканете
класа да следят текста, търсейки начина, по който Възкресението на Исус
Христос засяга всеки от нас.

• По какъв начин Възкресението на Исус Христос засяга и нас? (След като
учениците отговорят, запишете следното учение на дъската под Живот
след смъртта: Благодарение на Възкресението на Исус Христос,
всички хора ще бъдат възкресени.)

Поканете един ученик да прочете Откровение 20:12 на глас. След това
попитайте:

• Какво ще се случи на всички нас, след като бъдем възкресени?

Обяснете, че книгата на живота може да представлява мислите и действията
на даден човек в този живот, а също и летописът, воден в небесата, за
праведните (вж. Ръководство към Писанията, „Книгата на живота“).
Подчертайте, че ние сме съдени не само според делата ни, но и според
мислите, думите и желанията ни (вж. Мосия 4:30; Алма 12:14; 41:3; У. и З.
137:9).

Може да предложите на учениците да напишат Йоан 5:22 в полето на
Писанията им до Откровение 20:12. Помолете учениците да прочетат Йоан
5:22 наум и да потърсят кой ще ни съди.
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• Кой ще ни съди? (След като учениците отговорят, запишете следното
учение на дъската под Живот след смъртта: Исус Христос ще съди
цялото човечество.)

Напомнете на учениците, че крайната цел на плана на Небесния Отец е да ни
предостави възможност да получим вечен живот или възвисяване, което
означава да станем подобни на Небесния Отец и да живеем завинаги с Него
във вечни семейства. Може да покажете снимка на семейството ви и да
обясните защо за вас е важно да можете да живеете с Небесния Отец и
семейството ви завинаги.

Поканете един ученик да прочете Йоан 3:16-17 на глас. Поканете класа да
следят текста и да потърсят какво трябва да правим, за да получим
вечен живот.

• Какво трябва да правим, за да получим вечен живот? (Обяснете, че да се
повярва в Единородния Син означава да се упражнява вяра в Исус Христос
и да се живее според Неговото Евангелие, което включва получаването на
храмови обреди.)

• Как бихте обобщили Йоан 3:16 като принцип? (Докато учениците
отговарят, напишете следния принцип на дъската под Живот след
смъртта: Ако упражняваме вяра в Исус Христос и живеем според
Неговото Евангелие, можем да получим вечен живот.)

Напомнете на учениците въпроса, който зададохте в началото на урока: „Как
бихте реагирали, ако някой ви попита защо Исус Христос е важен за вас?“
Помолете учениците да обяснят как могат допълнително да развият
отговорите си на този въпрос, въз основа на това, което са научили днес.
Може да поканите и няколко ученика да споделят свидетелствата си за Исус
Христос и за ролята Му в плана на Небесния Отец. Може да приключите, като
споделите и собственото си свидетелство.

УРОК 2
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УРОК 3

Ролята на изучаващия
Въведение
Светият Дух, учителят и изучаващият имат важни роли
при изучаването на Евангелието. Този урок може да
помогне на учениците да разберат всяка от тези роли, за
да могат да имат успех в изучаването си. Може да се

налага редовно да преглеждате принципите,
преподавани в този урок, за да напомняте на учениците
за тяхната отговорност в изучаването на Евангелието.

Предложения за преподаване
Ролите на Светия Дух, учителя и изучаващия при изучаването на
Евангелието
Помолете един ученик да прочете на глас следната ситуация:

Една млада жена се чувства вдъхновена и поучавана, когато посещава
Семинара. Тя чувства влиянието на Светия Дух там и е благодарна за нещата,
които научава. Друга млада жена е в същия клас на Семинара. Обаче на нея
често й е скучно и чувства, че няма голяма полза от уроците.

Култивирайте среда на обич и уважение
Като започнете курса на обучение, търсете начини да създадете учебна среда, в която са
налице любов, уважение и цел. Помогнете на учениците да се чувстват удобно едни с други
и с вас, като научат имената на останалите, а също и техните интереси, таланти, трудности
и способности. Един от начините да се създаде такъв вид среда е да се поканят учениците
да споделят един с друг преживявания и прозрения от личното им изучаване на
Писанията.

• Кои са някои от възможните причини тези две млади жени да имат
толкова различно преживяване, докато посещават едни и същи уроци в
Семинара? (Възможните отговори може да включват следното: първата
млада жена може да взема по-активно участие в урока; първата млада жена
може да е имала повече опит с духовни преживявания във връзка с
ученето, върху основата на които може да се изгражда това, което научава
сега; а втората млада жена може да е разсейвана от други проблеми.)

Поканете учениците да потърсят ученията и принципите в днешния урок,
които могат да им помогнат да изпълнят ролята си в Семинара и да укрепят
свидетелствата си за Евангелието на Исус Христос.

Обяснете, че трима души имат важни роли при изучаването на Евангелието в
обстановка като тази в Семинара: Светият Дух, учителят и ученикът.

Поканете един ученик да прочете Йоан 14:26 на глас, а друг ученик да
прочете Йоан 16:13 на глас. Помолете класа да следят текста, търсейки някои
от ролите на Светия Дух.
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• Какво можем да научим от тези стихове за ролите на Светия Дух?
(Учениците може да дадат различни отговори, но се уверете, че са открили
следното учение: Светият Дух учи на истината.)

• Как можем да знаем кога Светият Дух ни учи на истината? (Може да
поканите учениците да прочетат Учение и завети 8:2-3.)

После помолете един ученик да прочете Учение и завети 50:13-14 на глас.
Помолете класа да следят текста, търсейки ролята на учителя, преподаващ
Евангелието. Преди ученикът да започне да чете, обяснете, че тези стихове са
дадени на ранните членове на Църквата, които са били ръкоположени да
преподават Евангелието.

• Каква е ролята на евангелския учител? (Вж. също У. и З. 42:14.)

Поканете един от учениците да прочете на глас 2 Нефи 33:1. Помолете класа
да следят текста, търсейки какво прави за нас Светият Дух, когато чрез
Неговата сила се преподава истината.

• Според този стих, какво прави за нас Светият Дух?

За да помогнете на учениците да разберат как да канят Светия Дух да внася
истина в сърцата им, поканете ученик да прочете на глас Учение и завети
88:118. Поканете класа да следят текста и да потърсят как да се стремим към
получаване на знание.

• Как следва да се стремим към знание? (Чрез изучаване и чрез вяра.)

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да
чуят какво позволяваме да се случва, когато се стремим към учене чрез вяра:

„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 към сърцето“ („Seek Learning by Faith“, Ensign, септ. 2007
г., с. 61).

• Какъв принцип можем да научим от това изявление относно това, което
може да се случва, ако се стремим да учим чрез вяра? (Помогнете на
учениците да открият следния принцип: Ако се стремим да учим чрез
вяра, ние каним светия Дух в сърцата ни, за да ни учи и
свидетелства за истината. Преценете дали да запишете тази истина на
дъската.)

Отбележете, че вярата е нещо повече от пасивно вярване. Ние изразяваме
вярата си чрез действие.

• Какво мислите, че означава да се учи чрез вяра?

За да илюстрирате какво означава да се учи чрез вяра, помолете за
доброволец, който никога не е играл футбол. (Може да адаптирате тази
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дейност да включва ученик, който никога не е играл баскетбол, свирил на
музикален инструмент, не е жонглирал, връзвал вратовръзка и т.н.) Уведомете
доброволеца, че възнамерявате да го/я научите как се играе футбол
достатъчно добре, за да играе във футболен отбор. Попитайте доброволеца
дали вярва на умението ви да го/я научите и дали вярва, че ще се научи. После
обяснете и покажете как се дриблира футболна топка, но не позволявайте на
доброволеца да опитва. Обяснете как се подава пас. После демонстрирайте,
като подадете топката на доброволеца, но си я върнете, вместо да позволите
на доброволеца да се опита да ви я върне. Направете същото за хвърляне на
футболна топка в игрището, след като е излязла от него. После попитайте
доброволеца:

• Колко подготвен/а се чувстваш да кандидатстваш да участваш във футболен
отбор? Защо?

• Въпреки че научаването за футбола и наблюдаването на другите да играят
футбол може да помогне, ако искате да развиете уменията, нужни за успех
във футбола, какво трябва да правите?

• Как това може да се свърже с ученето чрез вяра? (Само вярването и
уповаването, че Духът може да ни учи, не е достатъчно. За да придобием
познание за Божиите истини, ние трябва и да положим усилия да учим и
да прилагаме наученото.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Беднар. Помолете класа да чуят какво казва той относно ученето чрез вяра
(може да направите копия на това изявление за учениците и да ги поканите да
отбележат какво са намерили):

„Един ученик, който упражнява свободата си на избор, като действа в
съответствие с правилни принципи, разтваря сърцето си за Светия Дух и
кани Неговото обучение, сила за свидетелстване и потвърждаващо
свидетелство. Изучаването чрез вяра изисква духовно, умствено и
физическо усилие, а не само пасивно възприемане. Именно в искреността и
постоянството на нашето вдъхновено от вяра действие ние показваме на

нашия Небесен Отец и Неговия Син Исус Христос своето желание да се учим и приемаме
наставление от Светия Дух. …

… Изучаването чрез вяра не се предава под формата на лекция, демонстрация или
някакво упражнение; по-скоро ученикът следва да упражнява вяра и да действа, за да
получи знанието сам за себе си“ („Seek Learning by Faith“, с. 64).

• Кои са някои от духовните, умствените или физическите усилия, които
можем да положим, за да поканим Духа да ни учи и ни свидетелства за
истината?

Забележка: Сега може да е подходящият момент да прочетете Учение и завети
88:122 и да обсъдите важността на реда и уважението в класа.

• Кои са някои от видовете отношение или поведение, които може да
попречат на Духа да ни учи на истината по време на занятията на
Семинара?
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• По какъв начин преживяването в Семинара на ученик, който се стреми да
учи чрез вяра, може да се различава от това на човек, който не прави това?

Помолете учениците да отворят на Матей 4. Обяснете, че в преживяването на
апостол Петър можем да видим пример за това как стремежът да се учи чрез
вяра кани Светия Дух в сърцата ни, за да ни учи и ни свидетелства за
истината. Помолете един ученик да прочете Матей 4:18-20 на глас. Нека
останалите следят стиховете и да потърсят поканата на Спасителя към Петър
и Андрей.

• Какво кани Спасителят да направят Петър и Андрей?

• По какъв начин техният отговор е пример за стремеж към учене
чрез вяра?

Отбележете, че действието на Петър да последва Исус Христос му позволява
да бъде със Спасителя през цялото Му земно служение. Като се вслушва в
призива на Спасителя да Го следва, Петър има привилегията да слуша редовно
как Спасителят преподава и да засвидетелства много чудеса. Подканен от
Спасителя, Петър дори върви по вода (вж. Матей 14:28-29).

Обяснете на учениците, че в един случай Исус задава на учениците Си въпрос.
Помолете един ученик да прочете Матей 16:13-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво иска Спасителят.

• Какво поискал Спасителят от учениците Си?

• Как отговорили те?

Помолете един ученик да прочете Матей 16:15-17 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как Петър отговорил на следващия въпрос на
Спасителя.

• Какъв е отговорът на Петър на въпроса на Спасителя?

• Какво обяснява Спасителят относно това как Петър получава знанието си?

• По какъв начин преживяването на Петър е илюстрация за истините, които
сме открили в този урок?

Поканете учениците да отговорят на следните въпроси в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията (може да запишете тези въпроси на
дъската):

• Кога сте се стремили да учите чрез вяра? По какъв начин Светият Дух
изпълняваше ролята си за изучаването на Евангелието, когато правехте
това? (Може да поканите учениците да обмислят предишни случаи, когато
са научавали неща, след като са се стремили да научат повече за Исус
Христос.)

Ако учениците са склонни да споделят, поканете няколко от тях да опишат
преживяванията, за които написаха. Вие също може да споделите ваше
преживяване, а също и свидетелството си за истините, които обсъдихте.

Помолете учениците да си помислят за едно или две неща, които ще правят, за
да учат чрез вяра и да канят Светия Дух в сърцата си да ги учи и да им
свидетелства за истината. Помолете учениците да напишат какво ще правят.
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Приключете, като прочетете следното изказване на президент
Томас С. Монсън:

„Млади хора, моля ви да участвате в Семинара. Изучавайте ежедневно
Писанията си. Слушайте внимателно учителите си. Прилагайте с молитва
наученото от тях“ („Participate in Seminary“, 12 авг. 2011 г., seminary.lds.org).
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УРОК 4

Изучаване на Писанията
Въведение
Този урок ще помогне на учениците да разберат
важността на ежедневното изучаване на Писанията и
прочитането на целия Нов завет като част от този курс на

обучение. Учениците могат също да научат начини, по
които да подобрят изучаването си на Писанията.

Предложения за преподаване
Необходимостта от ефективно ежедневно изучаване на Писанията

Насърчавайте учениците да изучават Писанията всеки ден
Малко са нещата, чрез които учителите могат да имат по-силно и трайно положително
влияние в живота на учениците си, от това да им помогнат да се научат да обичат
Писанията и да ги изучават ежедневно. Учителите могат да дават пример за изучаване на
Писанията всеки ден. Те могат да помагат на учениците да отговарят за ежедневното си
изучаване, като използват подходяща система за проследяване, която измерва тяхното
постоянство и напредък.

Раздайте на всеки ученик по едно копие от следното проучване.
Поканете учениците да обмислят твърденията и да отбележат

отговорите си на указаното място. Уверете учениците, че няма да искате от
тях да казват на глас отговорите си.

Не съм
съгласен

Донякъде не
съм съгласен

Донякъде съм
съгласен

Съгласен
съм

1. Писанията са от
голяма стойност
за мен.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. През последните
няколко седмици
изучавах ежедневно
Писанията.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Чувствам, че
времето, което
отделям за изучаване
на Писанията, е
изпълнено
със смисъл.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. Редовно прилагам
в живота си наученото
от изучаването ми на
Писанията.

|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
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След като учениците приключат проучването, поканете ги да помислят по
време на урока как може да подобрят изучаването си на Писанията.

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Писанията съдържат словата Христови и са източник на жива вода, до
който имаме свободен достъп и от който можем да пием много и дълго. …

Чрез ежедневните си дейности, вие и аз губим сравнително много вода,
която съставлява съществена част от физическите ни тела. Жаждата е
необходимост на клетките в тялото за вода, а водата в телата ни трябва да
бъде приемана ежедневно. Наистина няма смисъл от време на време да „се

пълним до горе“ с вода, като между тези случаи оставяме дълги периоди на
обезводняване. Това е валидно и в духовен смисъл. Духовната жажда е необходимост от
жива вода. Непрекъснатият приток на жива вода е много по-добър от отпиването от време
на време“ („A Reservoir of Living Water“ (вечер край огнището на Образователната система
на Църквата, 4 фев. 2007 г.), 1, 7, broadcast.lds.org).

• Какъв принцип можем да научим от старейшина Беднар за това, което
можем да получаваме от ежедневното изучаване на Писанията?
(Учениците трябва да посочат принцип, подобен на следния: Като
изучаваме ежедневно Писанията, получаваме „живата вода“, от
която се нуждаем. Запишете този принцип на дъската.)

Ценността на Светите писания днес
За да помогнете на учениците да разберат ценността и важността на
Писанията днес, може да покажете видео презентацията „The Blessings

of Scripture“ (3:04), която се намира на LDS.org. В тази видео презентация
старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли
описва жертвата, която един мъж прави, за да помогне на повече хора да четат
Библията. Ако покажете тази презентация, може да натиснете пауза, след като
старейшина Кристоферсън попита: „За какво си давали сметка те, което и ние
трябва да разбираме?“ (времеви код 1:56), за да попитате учениците как биха
отговорили на неговия въпрос. После продължете да показвате презентацията.
Като приключи видео презентацията, продължете урока с абзаца, който
започва със „След видео презентацията …“

Ако не покажете видео презентацията, поканете четирима ученика да
застанат пред класа и да прочетат следните откъси от една реч, произнесена
от старейшина Кристоферсън.

1. На 6 октомври 1536 г. една жалка човешка фигура била изведена от
подземието на замъка Вилворде близо до Брюксел, Белгия. Близо година и
половина човекът бил затворен сам в тъмна и влажна килия. После
затворникът бил завързан за един стълб извън стените на замъка. Той имал
време да каже последната си молитва: „Господи! Отвори очите на краля на
Англия“, след което бил удушен. Веднага след това тялото му било

изгорено на клада. Кой бил този човек и какво било престъплението … ?“
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(„Благословията да имаме Писанията“, Лиахона, май 2010 г., с. 32).

2. „Името му било Уилям Тиндейл и престъплението му се състояло в това, че превел
Библията на английски език.

… В разгорещен дебат с духовник, който бил против Писанията да се дадат на
обикновените хора, Тиндейл се врекъл: „Ако Бог пощади живота ми, не след дълго ще
направя така, че момчето, което бута ралото, ще знае повече за Писанията от теб
самия!“ …

Уилям Тиндейл не бил първият, нито последният от хората, които в много страни,
говорещи на много езици, са дали жертва, дори и своя живот, за да извадят словото Божие
от забвението. … Какво знаели те за важността на Писанията, което и ние трябва да
знаем? До какво разбиране стигнали хората в Англия от XVI в., които плащали огромни
суми и поемали значителен риск, за да имат достъп до Библията, разбиране, до което
следва да стигнем и ние? („Благословията да имаме Писанията“, с. 32).

Попитайте класа:

• Защо според вас хората са правили толкова големи жертви, за да имат
достъп до Писанията?

Помолете третия четец да продължи да чете изявлението на старейшина
Кристоферсън.

3. „В дните на Тиндейл царяло невежество, защото хората нямали достъп до
Библията, особено на език, който да разбират. Днес Библията и останалите
Писания са лесни за набавяне, но все повече хора са невежи спрямо
Писанията, защото не отварят книгите. В резултат на това те са забравили
неща, които предците им са знаели“ („Благословията да имаме
Писанията“, с. 33).

Попитайте класа:

• Защо хората днес не четат Писанията както трябва?

Помолете четвъртия четец да продължи да чете изявлението на старейшина
Кристоферсън.

4. „Помислете колко е голяма нашата благословия да имаме светата
Библия и около 900 допълнителни страници с Писания, включително
Книгата на Мормон, Учение и завети и Скъпоценен бисер. … Със сигурност
чрез тази благословия Господ ни казва, че нашата нужда непрекъснато да се
обръщаме към Писанията е по-голяма отколкото в който и да е минал
период“ („Благословията да имаме Писанията“, с. 35).

След видео презентацията (или след като четвъртия четец приключи четенето
на изявлението на старейшина Кристоферсън), поканете учениците да
обяснят какво мислят, че казва старейшина Кристоферсън относно нуждата
ни да изучаваме Писанията. След като учениците отговорят, запишете
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следната истина на дъската: Нуждата ни от Писанията е много по-голяма
днес, от когато и да е било.

• Защо според вас нуждата ни от Писанията днес е много по-голяма, от
когато и да е било?

За да помогнете на учениците да разберат как изучаването на Писанията
може да ни помогне днес, обяснете, че апостол Павел пише писмо, в което
описва някои от условията в света в последните дни. Поканете един ученик да
прочете 2 Тимотей 3:1-5, 13 на глас. Помолете класа да следят текста,
търсейки някои от греховете и отношенията, които ще са често срещани днес.
(Може да насочите учениците към бележките под линия, за да помогнете да се
дефинират трудните думи и изрази в тези стихове.)

• Кои са някои от греховете и отношенията, изброени в тези стихове, които
сте видели в обществото ни днес?

Поканете един ученик да прочете 2 Тимотей 3:14-17 на глас. Помолете класа
да потърсят как можем да намираме безопасност в тези опасни времена.

• Как можем да намираме безопасност в тези опасни времена?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Изучавайки
Писанията, ние можем да получаваме …

• Според 2 Тимотей 3:15-17, какви благословии ни се предлагат, ако
изучаваме Писанията и живеем съгласно ученията им? (Докато учениците
отговарят, довършете изречението на дъската, за да се получи следното:
Като изучаваме Писанията, можем да получаваме мъдрост,
корекция и указания, които да ни водят към спасение.)

Обяснете, че твърдението на дъската е пример за един принцип. Принципите
и ученията на Евангелието на Исус Христос са основни, непроменливи
истини, които предоставят насока за живота ни. Една от главните цели на
Писанията е да се преподават ученията и принципите на Евангелието. Можем
да направим личното си изучаване на Писанията по-смислено, като търсим
учения и принципи, обмисляме значението им и ги прилагаме в живота си.

Отново посочете принципа, който написахте на дъската.

• Какво според вас означава, че можем да получаваме мъдрост, корекция и
указания, като изучаваме Писанията?

• Кога се е случвало да почувствате, че получавате мъдрост, корекция или
указания, в резултат от изучаването на Писанията? (Вие също бихте могли
да споделите свое преживяване.)

Ежедневно четене на Новия завет
Обяснете, че едно от очакванията за този курс в Семинара, е учениците да
прочетат целия Нов завет. Това е изискване за получаването на диплома от
Семинара.
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Насърчете учениците да прочетат текста за курса
Стандартните произведения са вдъхновени писания, които съдържат учения и принципи на
Евангелието. Те илюстрират взаимоотношенията на Бог с човечеството и ни учат за
Единението на Исус Христос. Те са важни по отделно и когато са взети заедно, те
предоставят по-голямо разбиране на Евангелието и плана на спасение, подготвен от
нашия Отец в Небесата. Учениците и учителите трябва да прочетат и изучат целия Нов
завет по време на този курс.

Обяснете, че прочитането на целия Нов завет ще изисква постоянна
решимост, но си струва. За да илюстрирате това, покажете две прозрачни
чаши, пълни с вода (или газирана напитка). Поканете двама ученика да
застанат до всяка от чашите. Дайте на единия ученик една сламка. Дайте на
другия ученик седем сламки, залепени заедно. Кажете им да изпият цялата
вода колкото може по-бързо, използвайки сламката или сламките. (Ученикът,
използващ една сламка, трябва да може спокойно да изпие водата и да
приключи първи; другият ученик ще се затрудни да вкара всичката вода
нагоре по сламките.) Поканете двамата ученика да седнат по местата си и
попитайте класа:

• Как бихте свързали тази дейност с целта ни да прочетем целия Нов завет
по време на този курс на обучение? (Ученикът със седем сламки може да
се сравни с човек, който се опитва да чете големи откъси от Писанията
наведнъж. Ученикът с една сламка може да се сравни с човек, който чете
по-малки количества всеки ден.)

За да помогнете на учениците да видят как могат да прочетат целия Нов завет,
като четат малко, но редовно, поканете ги да разделят броя на страниците в
Новия завет (404 страници в изданието на светиите от последните дни на
версията на Крал Джеймс на Библията) на общия брой дни до края на курса.
Например, ако курсът трябва да се преподаде в една учебна година с 280 дни,
учениците ще трябва да четат около 1,5 страници на ден, за да приключат
Новия завет до края на курса.

Свидетелствайте за благословиите, които могат да бъдат получени от
учениците, ако усърдно изучават Новия завет. Учениците ще получават
мъдрост, корекция и указания от Писанията и ще бъдат благославяни със
спътничеството на Светия Дух.

Позовете се отново на принципите на дъската и свидетелствайте, че като
изучават Писанията всеки ден, учениците ще получават благословиите,
описани от Павел във 2 Тимотей 3:15-17. Насърчавайте учениците да си
поставят за цел да отделят време всеки ден за лично изучаване на Писанията и
да прочетат целия Нов завет. Поканете учениците да напишат техните цели в
дневниците им за изучаване на Писанията.
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УРОК 5

Контекст и преглед на
Новия завет

Въведение
В този урок учениците ще научат за историческия и
културния контекст на Новия завет, включително
факторите, които допринасят за това много юдеи да

отхвърлят Исус като Месия и Спасител. Учениците ще
научат и за структурата на Новия завет.

Предложения за преподаване
Контекстът на Новия завет

Използвайте нагледни средства
Предметите и изображенията, включително картите и таблиците, могат да помагат на
учениците да визуализират, анализират и разбират Писанията, особено когато нагледните
средства насърчават обсъждане. Ако имате предмет или картина, които да покажете,
когато учениците влизат в стаята, това може да подобри учебната среда и да насърчи дух
на любознателност.

Покажете част от картината Стефан
вижда Исус от дясната страна на Бог
(Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 63; вж. също
LDS.org), като използвате хартия или
друга материя, за да закриете
картината, освен Стефан (мъжът със
синята шапка).

Помолете учениците да опишат
какво се случва на картината.
Попитайте ги защо според тях мъжът
е на земята и е протегнал ръката си.
След като учениците отговорят,
разкрийте останалата част от
картината.

• По какъв начин виждането на
цялата картина ви помага да
разберете какво се случва?

Поканете учениците да прочетат
заглавието на главата за Деяния 7
(ако е налично на техния език), за да
разберат, че тази картина показва

22



Стефан, един ученик на Исус
Христос, когото замерват с камъни, и
който вижда Исус да стои от дясната
страна на Бог.

• Как можем да сравним
разкриването на картината с
разбирането на Писанията?

Обяснете, че тази дейност
илюстрира важността да разбираме
контекста на Писанията. Думата
контекст се отнася за
обстоятелствата, които заобикалят
или предоставят историята на даден
откъс в Писанията, събитие или
история. Отбележете, че когато се
запознаят с историческия и
културния контекст на Новия завет,
те могат по-добре да разбират и
прилагат неговите учения.

Юдейските религиозни ръководители
по време на служението на Спасителя
Поканете един ученик да прочете 2 Нефи 10:3-5 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки думи или изрази, които пророкът Яков използва, за да
опише духовното състояние сред някои от юдеите по време на служението на
Спасителя.

• Какви думи или изрази използва Яков, за да опише духовната обстановка
сред някои от юдеите? (Обяснете, че думата свещенически лукавства в стих
5 означава проповядване, което се стреми да „се обогатява и получава
светска похвала“, вместо добруването на Божия народ (2 Нефи 26:29).
Хората, които се занимават със свещенически лукавства, са основно
нечестивите религиозни ръководители сред юдеите, които отклоняват
хората.)

Помолете един ученик да прочете Матея 23:16, 24 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки как Спасителят описва тези юдейски религиозни
ръководители по време на Неговото служение.

• Как описва Спасителят тези юдейски религиозни ръководители?

• Какво казва Спасителят относно тези ръководители, като ги нарича „слепи
водители“?

Допълнения към закона на Моисей и други фалшиви философии
За да помогнете на учениците да разберат как религиозните ръководители
отклонявали хората, нарисувайте на дъската един кръг и напишете в центъра
му Законът на Моисей. Нарисувайте друг кръг около първия кръг и го назовете
Устния закон.
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Обяснете, че в отсъствието на пророци, юдейските учители и ръководители
добавили техни собствени правила и тълкувания на закона. Познати като
устен закон, устна традиция или традицията на старейшините, тези
допълнителни правила и тълкувания били предвидени да предотвратят
нарушаването на Божия закон. За да демонстрирате едно от тези правила,
поканете двама ученика да застанат пред класа. Дайте им по едно въже с
възел. Помолете единия ученик да развърже възела, използвайки само една
ръка и помолете другия ученик да развърже възела, използвайки и двете си
ръце. След като се опитат, поканете ги да се върнат по местата си.

Обяснете, че съгласно устния закон, било забранено в Господния ден да се
развързва възел с двете ръце. Извършването на това се считало за работа,
следователно било нарушение на Господния ден. Обаче било позволено
развързването с една ръка.

• Каква може да е опасността при добавянето на правила, създадени от
хората, към Божиите заповеди?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли относно
определени юдейски религиозни ръководители:

„Те отнели обикновените и прости неща, представляващи чиста религия, и
ги добавили към множество техни интерпретации; разкрасили ги с
добавени ритуали и изпълнения; и взели един щастлив, радостен начин на
богослужение и го превърнали в ограничителна, скъсяваща, депресираща
система от ритуали и изпълнения. Живият дух на Господния закон станал в
ръцете им мъртвата буква на юдейското спазване на ритуала“ (The Mortal

Messiah, 4 тома (1979–1981), 1:238).

• Според старейшина Макконки, какво са направили на Божия закон
юдейските религиозни ръководители с техните допълнителни тълкувания?

Отбележете, че юдеите по времето на Исус били в състояние на
вероотстъпничество. Макар че властта и обредите на Аароновото
свещеничество продължавали да са с тях, много от юдеите били отпаднали от
истинното практикуване на тяхната религия, според както е разкрита от Бог
на Моисей (вж. У. и З. 84:25-28). Традицията на старейшините станала
по-важна от чистата религия и писаното Божие слово.

Помолете един ученик да прочете Матея 12:14 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво желаели фарисеите да направят на Исус, заради
това, че Той не зачитал тяхната власт и някои от техните устни традиции.

• Какво заговорничели тези религиозни ръководители да направят на Исус?

Обяснете, че освен вероотстъпните юдейски традиции имало и други
фалшиви философии, които повлияли на хората да отхвърлят Исус Христос
след Неговото Възкресение. Например, разпространението на гръцката
култура накарало много хора да отхвърлят реалността на физическото
възкресение (вж. 1 Коринтяни 15:12). Затова, когато апостолите
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свидетелствали за възкресения Спасител след Неговото разпъване на кръста,
мнозина отхвърлили техните свидетелства.

Чуждото владичество и очакването на един Месия да спаси Израил
Напишете следните думи на дъската: Вавилон, Персия, Македония (Гърция) и
Рим.

• Що се отнася до юдеите, каква е връзката между тези древни империи? (Те
са завладявали и владеели юдеите.)

Разделете учениците на групи и раздайте на всяка група следния
материал:

С изключение на един период на независимост, до новозаветните времена юдеите живели като
народ под чужда власт повече от 500 години. Един бунт, воден от макавеите, семейство
юдейски патриоти, довел до независимост около 160 години преди раждането на Христос.
Обаче по време на раждането на Христос Рим вече бил завладял Израил. Цар Ирод (известен
също като Ирод Велики), който бил сключил брак с жена от семейството на макавеите, бил
назначен от Рим да управлява Израил. Юдеите ненавиждали римското владичество и с
нетърпение очаквали един обещан Месия, който считали, че ще ги спаси от римляните. Тъй
като много юдеи очаквали Месия, който да ги избави от чуждо владичество, те отхвърлили Исус
Христос като техен Спасител.

Помолете учениците да прочетат материала и да обсъдят следните въпроси
като група (може да напишете тези въпроси на дъската):

• Какво очаквали много от юдеите от Месията, който щял да дойде?

• Защо според вас това погрешно очакване довело много юдеи да отхвърлят
Исус като Месията?

Обяснете, че въпреки че някои юдеи отхвърлили Христос, други, които били
смирени и чувствителни към Духа, Го разпознали като Месията и Спасителят.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 2:25-33.
Помолете класа да следят текста, търсейки какво казва и прави един праведен
мъж, на име Симеон, когато Иосиф и Мария довеждат Исус в храма, когато е
малко дете.

• Според стихове 30-32, защо Исус е изпратен на земята? (Учениците може
да използват различни изрази, но трябва да разпознаят следната истина:
Исус Христос бе изпратен, за да донесе спасение на всички хора.)

• Какво направи Исус Христос, за да може всички хора да бъдат спасени?

Покажете картината на Стефан, която бе показана в началото на урока.
Насърчете учениците да запомнят културния и историческия контекст, който
обсъдихте, докато изучават Новия завет. Като правят това, те ще разбират
по-добре ученията на Спасителя и Неговите апостоли. (За повече
информация относно историческия и културния контекст на Новия завет, вж.
„The Intertestamental Period“ и „The New Testament Setting“ в New Testament
Student Manual (наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г., с.
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1–3). Този материал включва кратки обяснения за групи, като самаряните,
фарисеите, садукеите, Санхедрина и книжниците).

Кратък преглед на Новия завет
Кажете на учениците, че ще им
покажете една картина за 10 секунди
и после ще ги помолите да напишат
подробно описание на това, което са
видели. Покажете на учениците
Христос изцелява болните във
Витесда (Евангелски произведения на
изкуството, № 42; вж. също LDS.org).
След 10 секунди махнете картината и
поканете учениците да запишат
описанията си. След като им
предоставите достатъчно време
помолете няколко ученика да прочетат пред класа описанията си.

• Макар че всички видяхте една и съща картина, защо описанията ви се
различават?

• Защо е полезно да имаме повече от един свидетел за дадено събитие?

Напишете на дъската авторите на четирите Евангелия: Матей, Марк, Лука и
Йоан. Обяснете, че всеки от тези ученици на Исус Христос записал събития и
учения от живота на Спасителя. Техните летописи се наричат Евангелията.
Думата Евангелие означава „блага вест“. Отбележете, че Преводът на Джозеф
Смит променя заглавието на всяко евангелие на свидетелство, както е в
„Свидетелството на св. Матей“.

• Защо е полезно да има повече от едно евангелие или свидетелство за
живота и ученията на Исус Христос?

Обяснете, че макар четирите Евангелия да се различават в някои детайли и
гледни точки, всички те разказват събитията от живота на Спасителя и
земното Му служение сред юдеите. Всичките четири евангелия свидетелстват,
че Исус Христос е Божият Син и Спасителят на света (вж. Ръководство към
Писанията, „Евангелия“).

Може да предоставите на учениците копия на съкратената версия на
таблицата „Земният живот на Исус Христос в един поглед“ в края на

урока. Цялостният вариант на тази таблица е в приложението на това
ръководство. Поканете ги да използват таблицата, за да открият някои
основни събития от земното служение на Спасителя.

• Според таблицата, колко дълго продължило земното служение на
Спасителя?

• Къде се намира Спасителят през по-голямата част от служението Си?

Поканете учениците да използват тази таблица, за да разберат по-добре
контекста на четирите Евангелия, докато изучават Новия завет.
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Поканете учениците да отворят на съдържанието на Библията. Обяснете, че
макар и Евангелията да ни разказват за служението на Спасителя, книгите от
Деянията до Откровението, записват служението на древните апостоли на
Христос след Неговото Разпъване на кръста, Възкресение и Възнесение. Тези
апостоли пътуват из цял Израил и цялата Римска империя, проповядвайки
Евангелието и установявайки клонове на Църквата. Като изучаваме деянията
и писанията на тези апостоли, можем да укрепим вярата си в Спасителя и да
научим как да получим благословиите на Единението. Можем да видим също
колко сходна е Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с
древната църква на Исус Христос.

Може да свидетелствате за истините, които сте открили от изучаването на
Новия завет. Поканете учениците да търсят истини, които ще ги благославят,
докато изучават тази година Новия завет.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Планът на спасение -
Въведение към Новия
завет и неговия контекст
(Раздел 1)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следва обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците научиха, докато изучаваха четирите
урока за изучаване у дома за раздел 1. Знанието за материала, който учениците са изучавали, ще ви помогне да
се подготвите за часа. Обобщението не представлява част от урока и не следва да се споделя с учениците. Тъй
като урокът, който ще преподадете за раздел 1 набляга само на някои от ученията и принципите, изброени в
прегледа, понякога може да се чувствате подтикнати да прегледате или обсъдите други, съгласно подтиците на
Духа и нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Планът на спасение)
По време на изучаването си на плана на спасение, учениците научиха, че Исус Христос бе избран в доземния
живот да бъде Изкупител на човечеството и че под ръководството на Небесния Отец, Той сътвори тази земя. Те
също така научиха следните истини: Исус Христос дойде, за да ни спаси от нашите грехове. Благодарение на
Възкресението на Исус Христос, всички хора ще бъдат възкресени. Исус Христос ще съди цялото човечество. Ако
упражняваме вяра в Исус Христос и живеем според Неговото Евангелие, можем да получим вечен живот.

Ден 2 (Ролята на изучаващия)
Учениците научиха, че Светият Дух преподава истината. Също така откриха, че ако се стремим да учим чрез вяра,
ние каним Светия Дух в сърцата ни, за да ни учи и свидетелства за истината.

Ден 3 (Изучаване на Писанията)
Учениците научиха за важността на прочитането на целия Нов завет и ежедневното изучаване на Писанията.
Освен това, учениците откриха, че нуждата ни днес от Писанията е по-голяма, отколкото в предишни времена и
че като изучаваме Писанията, можем да получаваме мъдрост, светлина, истина, корекция и указания, които да
ни доведат до спасение. Те откриха и, че като изучаваме ежедневно Писанията, получаваме „жива вода“ или
духовната храна, от която се нуждаем.

Ден 4 (Контекстът на Новия завет и въведение към него)
Учениците научиха, че като се запознаят с историческия и културния контекст на Новия завет, могат по-добре да
разбират и прилагат неговите учения. Те научиха и, че Исус Христос бе изпратен, за да донесе спасение на
всички хора и че като идваме при Исус Христос, ще имаме по-голямо желание да каним другите хора да идват
при Него.
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Въведение
Този урок е предназначен да подготви и насърчи учениците да изучават Новия
завет, като ги запознава с една основна тема, съдържаща се в ученията на Исус
Христос и Неговите древни апостоли. Докато учениците изучават Новия
завет, ще научат как да откликват на повтарящата се покана на Спасителя да
идват при Него и да получават Неговата помощ и насока в техния живот.

Предложения за преподаване
Въведение в Новия завет
Новият завет ни помага да идваме при Исус Христос
Преди часа, напишете следния въпрос на дъската: Кои са някои от
трудностите, които носят на раменете си младежите днес?

Донесете за урока една празна кутия или раница и тежки предмети, които да
сложите в кутията или раницата, като например големи камъни или книги.
Поканете един ученик да застане отпред в стаята и го/я помолете да държи
празната кутия или да сложи раницата. Помолете класа да отговорят на
въпроса, написан на дъската и помолете друг ученик да изброи на дъската
отговорите на учениците. След всеки отговор поставяйте по един тежък
предмет в кутията или раницата, докато се напълни.

• Как бихте се чувствали, ако трябваше да носите това бреме цял ден?

Помолете учениците да обяснят предизвикателствата или трудностите, които
някои от видовете бреме, изброени на дъската, могат да причинят на хората.

Обяснете, че Новият завет ни учи за земното служение на Исус Христос и
служението Му след Неговото възкресение, включително Неговите учения,
чудеса, единителна жертва и посещенията при ранните ученици в Църквата.
Из всичките Му учения и взаимодействия с другите се повтаря една истина,
която може да ни помага за бремето, което носим.

Обяснете, че Матей 11 включва един пример за тази основна тема, която
учениците често ще срещат по време на изучаването им на Новия завет тази
година. Помолете един ученик да прочете Матей 11:28 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият поканата на Спасителя към онези, които
носят тежко бреме.

• Какво според вас означава да се трудим и да сме обременени?

• Какво казва Спасителят, че трябва да правим, за да може Той да ни
успокоява? (Използвайки думите на учениците, напишете на дъската
следния принцип: Като идваме при Исус Христос с нашето бреме, Той
ще ни успокоява.)

• Какво според вас означава да дойдем при Исус Христос?

За да помогнете на учениците да разберат какво означава да дойдем при
Христа, поканете един ученик да прочете Матей 11:29-30 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият указанията на Спасителя към хората,
които желаят да дойдат при Него.
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• Според тези стихове, какво трябва да правим, за да идваме при Христа?

Нарисувайте на дъската рисунка на ярем за волове или покажете картинка
на ярем.

Обяснете, че яремът е дървена греда,
която обикновено се поставя между
чифт волове или други животни,
която им позволява да теглят заедно
някакъв товар.

• Каква е целта и ползата от ярема?
(Въпреки че яремът е тежест или
бреме, той помага на двете животни да обединят силата и мощта си, като
така увеличават продуктивността си.)

• Какво според вас означава да поемем върху си ярема (игото) на Спасителя?

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да
чуят как можем да поемем върху си игото на Спасителя и какви благословии
можем да получим, като правим това.

„Яремът държи животните едно до друго, така че да могат да се движат
заедно така че да изпълнят работата.

Помислете върху така личната покана на Господ: „вземете Моето иго върху
си“. Да сключваме и спазваме свети завети ни впряга в общ ярем с Господ
Исус Христос. Всъщност, Спасителят ни приканва да разчитаме на Него и да
теглим заедно с Него, макар и нашите най-големи усилия да не са равни и

да не могат да бъдат сравнявани с Неговите. Когато Му се доверяваме и теглим товара си с
Него по време на нашето пътуване през земния живот, наистина Неговият ярем ще е благ
и товарът Му ще е лек.

Ние не сме и никога не е нужно да бъдем сами. Можем да напредваме в нашия
всекидневен живот чрез небесна помощ. Чрез Единението на Спасителя можем да
получим способност и сила далеч по-големи от собствените ни“ („Господи, ще Те обичам“,
Химни, № 138)“ („Да носим товарите си с лекота“, Лиахона, май 2014 г., с. 88).

• Какво ни „впряга в общ ярем“ със Спасителя, Исус Христос?

• Според старейшина Беднар, кои са благословиите от това да сме впрегнати
със Спасителя?

Отбележете, че обещанието на Спасителя за „спокойствие“ в Матей 11:28-29
не означава непременно, че Той винаги ще премахва нашите проблеми или
предизвикателства. Често Спасителят ни дава спокойствието и силата, които
ни трябват, за да преодолеем или изтърпим изпитанията си, като така прави
бремето ни по-леко. Ако сме верни в изпитанията на смъртността,
върховното спокойствие, което ще получим, е възвисяване с Бог (вж. У. и З.
84:23-24).
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Молете учениците да размишляват по какъв начин Спасителят ги е
успокоявал, когато са идвали при Него. Помолете няколко ученика да
споделят преживяванията си с класа.

Канете учениците през цялата тази година на изучаване на Новия завет да си
поставят конкретни цели относно начините, по които могат да идват при
Исус Христос. Насърчавайте ги да включват в целите си да изучават
ежедневно Писанията и да прочетат тази година целия Нов завет.

Кратък преглед на Новия завет
Книгите на Новия завет свидетелстват, че Исус Христос е Синът Божий и нашият
Спасител
Напишете на дъската авторите на четирите Евангелия: Матей, Марк, Лука и
Йоан. Обяснете, че всеки от тези ученици на Исус Христос записал събития и
учения от живота на Спасителя. Техните летописи се наричат Евангелията.
Думата евангелие означава „блага вест“. Отбележете, че Преводът на Джозеф
Смит променя заглавието на всяко Евангелие на свидетелство, както е в
„Свидетелството на св. Матей“.

• Защо е полезно да има повече от едно Евангелие или свидетелство за
живота и ученията на Исус Христос?

Обяснете, че макар четирите Евангелия да се различават в някои детайли и
гледни точки, всички те разказват събитията от живота на Спасителя и
земното Му служение сред юдеите. Всичките четири Евангелия свидетелстват,
че Исус Христос е Божият Син и Спасителят на света. Насочете учениците
към таблицата „Земният живот на Исус Христос в един поглед“ в края на
Раздел 1: Урок за ден 4. Поканете ги да използват таблицата, за да открият
някои основни събития в земното служение на Спасителя.

• Според таблицата, колко дълго продължило земното служение на
Спасителя?

• Къде се намирал Спасителят през по-голямата част от служението Си?

Поканете учениците да използват тази таблица, за да разберат по-добре
контекста на четирите Евангелия, докато изучават Новия завет.

Поканете учениците да отворят на съдържанието на Библията. Обяснете, че
макар и Евангелията да ни разказват за служението на Спасителя, книгите от
Деянията до Откровението, записват служението на древните апостоли на
Христос след Неговото Разпъване на кръста, Възкресение и Възнесение. Тези
апостоли пътуват из цял Израил и цялата Римска империя, проповядвайки
Евангелието и установявайки клонове на Църквата. Като изучаваме деянията
и писанията на тези апостоли, можем да укрепваме вярата си в Спасителя и да
научаваме как да получим благословиите на Единението. Можем да видим
също колко сходна е Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни
с древната църква на Исус Христос.

Може да споделите свидетелството си за Новия завет и да поканите учениците
да потърсят истините, които ще ги благославят, докато изучават живота и
ученията на Исус Христос и Неговите апостоли в Новия завет.
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Следващ раздел (Матей 1-5)
Обяснете, че в следващия раздел учениците ще изучават някои от
подробностите, свързани с раждането на Сина Божий. Също така ще изучават
ученията на Исус Христос относно това как да бъдем наистина щастливи в
този живот и да станем съвършени като Небесния Отец.
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Въведение към
Евангелието според
св. Матей
Защо да изучаваме тази книга?
Някои от най-обичаните откъси от Библията се намират в Матей,
включително Проповедта на планината и много от притчите, ученията и
чудесата на Исус Христос. Изучаването на тази книга може да помогне на
учениците да се запознаят със служението и словата на Исус Христос и може
да укрепи техните свидетелства за Исус Христос като Спасителя на света и
обещания Месия, за Когото са говорили всички свети пророци.

Кой написва тази книга?
Матей, известен също като Левий, син на Алфей, е авторът на тази книга. Той
бил бирник или събирач на данъци преди животът му да се преобърне
завинаги, когато откликва на поканата на Исус Христос да Го последва. (Вж.
Матей 9:9; Марк 2:14; Лука 5:27–28; Ръководство към Писанията, „Матей“.)
След обръщането си във вярата, Матей става един от дванадесетте апостоли на
Спасителя (вж. Матей 10:2-4). Докато е апостол, Матей е очевидец на много
от събитията, които описва в летописа си. Това е подкрепено от заглавието,
дадено на неговото Евангелие в Превода на Джозеф Смит: „Свидетелството на
св. Матей“.

Кога и къде е написана книгата?
Не знаем точно кога е написана книгата на Матей, но вероятно е през
втората половина на първи век пр. Хр. Не знаем къде Матей е написал
тази книга.

За кого е написана тази книга и защо?
Матей изглежда е писал за юдеите, за да им покаже, че Исус Христос е
изпълнил старозаветните пророчества относно Месията (вж. Ръководство към
Писанията, „Матей“). Докато Матей разказва за живота, словата и делата на
Исус Христос, той често споменава старозаветни пророчества и използва
израза „за да се сбъдне“ (например, вж. Матей 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

В Евангелието си Матей използва израза „Син Давидов“ 12 пъти като
свидетелство, че Исус Христос е истинският наследник на трона на цар Давид
и изпълнението на пророчествата за Месия. Родословието на Исус Христос в
Матей проследява рода му до Давид, Юда и Авраам (вж. Матей 1:1-3),
демонстрирайки правото на Исус да управлява и Неговата роля в
изпълнението на Божиите обещания към Израил.
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Въпреки че голяма част от материала в Матей се съдържа и в Марк и Лука,
около 42 процента от Евангелието на Матей са уникални. Една основна тема в
Матей е, че Исус Христос идва, за да установи царството Си на земята. Матей
споменава „царството небесно“ множество пъти и е единственият евангелски
автор, който включва учения на Исус, които споменават „църквата“ (вж.
Матей 16:18; 18:17).

Евангелието на Матей ни помага и да видим връзки между служенията на
Моисей и на Исус Христос. Например, и двамата са спасени като бебета от
опитите на някой цар да ги погуби (вж. Изход 2:1-10; Матей 2:13-18), и
двамата излизат от Египет, и двамата предават Божия закон на хълм (вж.
Изход 19-20; Матея 5-7), и двамата идват, за да избавят своя народ.

Съдържание
Матей 1-4 Матей описва родословието и раждането на Исус Христос.
Мъдреци търсят Юдейския Цар. Воден от сънища, Йосиф отвежда Мария и
детето Исус в Египет, а по-късно в Назарет. Йоан Кръстител проповядва
Евангелието за покаяние и кръщава Исус Христос. Спасителят е изкушаван в
пустинята. Той започва земното Си служение, като проповядва и изцелява.

Матей 5-7 Исус Христос произнася Проповедта на планината.

Матей 8-12 Спасителят изцелява един прокажен човек, усмирява бурята,
прогонва дяволи, вдига дъщерята на Яир от смъртта и дава зрение на слепия.
Исус Христос предава на Дванадесетте апостоли властта да вършат това, което
Той е извършвал и ги изпраща да проповядват Евангелието. Исус заявява, че
Йоан Кръстител е повече от пророк. Спасителят изцелява в Господния ден.

Матей 13-15 Исус проповядва, използвайки притчи. Йоан Кръстител е
екзекутиран. След нахранването на петте хиляди, Исус и Петър вървят по
Галилейското езеро. Книжниците и фарисеите разпитват Исус.

Матей 16-18 След като Петър свидетелства, че Исус е Месията, Спасителят
казва, че Той ще предаде ключовете за царството Божие на Петър и
Дванадесетте. Исус Христос е преобразен на хълма, където Петър, Яков и
Йоан получават ключовете на свещеничеството. Исус дава указания на
учениците Си как да ръководят Църквата и учи на това, че Бог няма да ни
прощава, ако ние не прощаваме на другите.

Матей 19-23 Спасителят преподава за вечното естество на брака. Той влиза в
Ерусалим и прочиства храма. Посредством притчи, Исус излага злите
намерения на юдейските ръководители, които Му се противопоставят. Той
скърби за бъдещото унищожение на Ерусалим.

Матей 24-25; Джозеф Смит – Матей Исус Христос пророкува за
унищожението на Ерусалим. Той преподава как последователите Му могат да
бъдат подготвени за Неговото завръщане.

Матей 26-27 Исус яде пасхалната вечеря със Своите ученици и въвежда
причастието. Той страда в Гетсиманската градина и е предаден, арестуван,
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съден пред юдейските и римските власти и е разпънат на кръст. Той умира и е
погребан.

Матей 28 Възкресеният Спасител се явява на учениците Си. Исус възлага на
апостолите да занесат Неговото Евангелие на всички народи.

МАТЕЙ
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УРОК 6

Матей 1-2
Въведение
Матей излага родословието на Исус Христос, а един
ангел изявява на Йосиф божествения произход на Исус.
Мъдреци от Изтока пътуват, за да намерят и почетат

малкия Исус. На Йосиф е казано в един сън да заведе
семейството си в Египет, за да избегне клането на Ирод
на децата във Витлеем.

Предложения за преподаване

Използвайте учебния план
Като подготвяте урок, с молитва разглеждайте материалите от учебния план, докато
изучавате откъса от Писанията. Като правите това, Светият Дух ще ви помага да адаптирате
урока към нуждите на учениците. Можете да ползвате всички или част от предложенията
за преподаване за даден откъс от Писанията и да приспособявате предложените идеи към
нуждите и обстоятелствата на вашите ученици.

Матей 1:1-17
Родословието на Исус
Покажете снимка на вашите родители и попитайте учениците дали виждат
някакви черти, които да сте наследили от тях. Може да помолите няколко
ученика да донесат снимки на техните родители и да помолите класа да
познаят чии са тези родители. Помолете учениците да обсъдят помежду си
всички черти, които са наследили от родителите си (като например цвят на
очите, цвят на косата или ръст).

Поканете учениците, докато изучават Матей 1-2, да търсят истините за
родителите на Спасителя и чертите, които Той е наследил от тях. Тази дейност
трябва да подготви учениците да разберат истините, че Исус Христос е
божественият Син на Небесния Отец и Мария и че Той е Единородният на
Отца в плътта.

Обяснете, че Матей 1:1-17 изброява предците на Спасителя. Отбележете, че
стих 1 споменава, че Исус Христос е потомък на Давид и Авраам.

Обяснете, че според старозаветните пророчества Месията ще бъде потомък на
Давид (вж. 2 Царе 7:12–13; Исайя 9:6–7; Йеремия 23:5–6) и един потомък на
Авраам ще благослови „всички народи на земята“ (Битие 22:18; вж. също
Авраам 2:11). Матей иска читателите да узнаят, че Исус изпълнява
старозаветните пророчества относно Месията (вж. Матей 1:22-23; 2:5, 15, 23;
26:55-56). Родословието, изложено в Матей 1:1-17, показва, че Исус е
обещаният Месия и истинският наследник на Давидовия трон.

Помолете един ученик да прочете Матей 1:16 на глас. Помолете учениците да
следят текста и да потърсят титлата, дадена на Исус, и да споделят това, което
са намерили.
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Обяснете, че думата Христос е гръцката форма на арамейската дума Месия,
която означава „помазаник“.

• За какво е помазан или избран да върши Исус Христос в доземното
съществуване? Той е помазан от Небесния Отец да стане наш „Пророк,
Свещеник, Цар и Избавител“ (Ръководство към Писанията, „Месия“,
scriptures.lds.org; вж. също Ръководство към Писанията, „Помазаникът“).

Матей 1:18-25
Един ангел заявява на Йосиф божествения произход на Исус
Отбележете, че Матей 1:16 споменава и че Мария е съпругата на Йосиф.
Според Матей 1:18 Йосиф и Мария са сгодени. Това означава, че са законово
обвързани един към друг, но все още не живеят заедно като съпруг и съпруга.
Обаче, преди сватбата, Йосиф научава, че Мария е бременна. Помолете един
ученик да прочете Матей 1:19 на глас. Помолете класа да следят текста, като
потърсят какво възнамерява да направи Йосиф.

• Какво възнамерява да направи Йосиф, когато научава, че Мария е
бременна? (Обяснете, че „да я напусне тайно“ означава, че Йосиф планира
тайно да отмени годежа, без да принуди Мария да бъде изложена на
публично унижение или възможното наказание да бъде убита с камъни.)

• На какво ви учи този стих за характера на Йосиф?

Помолете един ученик да прочете Матей 1:20 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво се случва на Йосиф, докато обмисля да
прекрати годежа си с Мария.

• Защо ангелът му казва да не се бои да се ожени за Мария?

За да помогнете на учениците да разберат израза „от Светия Дух“ (Матея 1:18,
20), поканете един ученик да прочете на глас следното заявление от
старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Също както Исус буквално е Синът на Мария, така и Той е буквално дете на
Бог, Вечния Отец. … Заявяването в Матей: „оказа се, че тя е заченала от
Светия Дух“, ако бъде преведено правилно, гласи: „тя се намери бременна
чрез силата на Светия Дух“. (Maтей 1:18.) … Алма съвършено описва
зачеването и раждането на нашия Господ, като пророкува: Христос „ще бъде
роден от Мария, … тя, бидейки девица, скъпоценен и избран съд, ще бъде

осенена и ще зачене чрез силата на Светия Дух и ще роди Син, да, тъкмо Сина Божий“.
(Aлма 7:10.)“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., 1:82.)

• Какво научаваме за родителите на Исус от тези учения? (Макар учениците
да използват различни думи, те трябва да разпознават следното учение:
Исус Христос е божественият Син на Небесния Отец и Мария. Може
да предложите на учениците да запишат това учение в полето в техните
Писания до Матей 1:18-25.)

Посочете снимката на родителите си и повторете някои от чертите, които сте
наследили от тях. Помолете един ученик да прочете на глас следното
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изказване на старейшина Джеймс Е. Талмидж от Кворума на дванадесетте
апостоли. Помолете учениците да се вслушат защо е важно да разбират, че
Исус е божественият Син на Небесния Отец и Мария.

„Това Дете, което трябваше да се роди от Мария, бе създадено от Елохим,
Вечния Отец. … В Себе Си Той щеше да съчетава силите на Божественото
със способностите и възможностите на смъртността. … Детето Христос
наследява физически, умствени и духовни черти, наклонности и сили, които
характеризират Неговите родители: единият безсмъртен и прославен – Бог,
другият човек – жена“ (Jesus the Christ,3–то издание, 1916 г., с. 81).

• Какви черти наследи Исус от Своя Отец? Какви черти наследи Исус от
Своята майка?

Обяснете, че поради това, че Исус е Синът на един безсмъртен Отец и една
смъртна майка, Той има възможността да живее вечно, ако избере това, а
също и възможността да умре. Това божествено естество по уникален начин
Го прави подходящ да страда за греховете ни, да умре на кръста и да бъде
възкресен.

Матей 2:1-12
Мъдреците са насочвани към Исус

Покажете пред класа три опаковани подаръка или нарисувайте на дъската
рисунка на три подаръка.

• Кой донесъл подаръци на Спасителя, след като Той се родил?

Обяснете, че евангелието на Матей е единственото евангелие, в
което се разказва за мъдреците. Раздайте следния тест като материал

за раздаване или напишете въпросите на дъската преди урока. Предоставете
на учениците няколко минути, за да прочетат въпросите и да запишат
отговорите си.

Какво знаете за мъдреците?
1. По какъв начин мъдреците разбрали, че Месията се родил?
2. Защо мъдреците искали да намерят Месията?
3. По какъв начин първосвещениците и книжниците узнали къде ще се роди Месията?
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4. Какво искал Ирод от мъдреците, след като намерят Исус?
5. Какво направили мъдреците вместо това?

След като измине достатъчно време, поканете учениците да прочетат Матей
2:1-12 наум, търсейки отговорите на въпросите от теста.

Поканете няколко ученика да споделят новите неща, които са научили за
мъдреците. Детайли в стихове 11 и 16 показват, че може да са изминали близо
две години след раждането на Исус, когато мъдреците биват отведени до
святото семейство (мъдреците намират Исус в къща, а не в ясла и Той е „дете“,
а не бебе). Отбележете, че причината Ирод да иска мъдреците да кажат къде
са намерили Месията, е, за да може да Го убие (вж. Матей 2:13).

• Как мъдреците узнали къде да намерят Месията?

• Какво можем да научим от примера на мъдреците, търсещи Спасителя?
(Отговорите на учениците ще са различни, но им помогнете да открият
следния принцип: Ако искрено и усърдно търсим Спасителя, ще
бъдем насочвани към Него.)

• Как можем усърдно да търсим Спасителя?

• Какво правят мъдреците, когато намират Спасителя? Защо? (Една от
целите да подарят дарове на Спасителя е да Го почетат.)

• Какво можем да научим от примера на мъдреците, предлагащи подаръци
на Спасителя? (Учениците може да използват различни изрази, но трябва
да разпознават следната истина: Можем да почитаме Господ, като Му
предлагаме изпълнени със смисъл дарове.)

За да помогнете на учениците да разберат как можем да предлагаме смислени
дарове на Спасителя, помолете един от тях да прочете следното изказване на
старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли:

„В древни времена, когато хората искали да почитат Господ и да търсят
благословиите Му, те често носели дар. …

Има ли нещо във вас или във вашия живот, което е нечисто или недостойно?
Когато се освободите от него, това е дар за Спасителя. Има ли добър навик
или качество, които липсват във вашия живот? Когато го възприемете и го
направите част от вашия характер, вие давате дар на Господ. Понякога това

е трудно да се направи, но ще бъдат ли достойни вашите дарове от покаяние и покорност,
ако не ви струват нищо?“ („Когато се обърнеш“, Лиахона, май 2004 г., с. 12).

• Какви смислени дарове можем да дадем на Спасителя?

Поканете учениците да обмислят изявлението на старейшина Кристоферсън и
да помислят какви дарове мислят, че трябва да подарят на Спасителя. Раздайте
им листове хартия, за да запишат идеите си на тях. Поканете ги да планират
как ще подарят тези дарове на Исус Христос.
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Матей 2:13-23
Йосиф, Мария и Исус бягат в Египет
Обяснете, че според Матей 2:13-23, Ирод се разгневява, след като мъдреците
„си отидоха през друг път в своята страна“ (Матей 2:12), без да му кажат къде
е Месията. Надявайки се да убие Месията, той заповядва всички деца на
възраст под две години във Витлеем и околностите да бъдат убити.

Прочетете на глас Матей 2:13-14. Помолете учениците да следят текста,
търсейки как Йосиф узнава какво да направи, за да опази в безопасност
семейството си. Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Йосиф къде завежда Мария и Исус?

Обобщете Матей 2:15-23, като обясните, че Йосиф, Мария и Исус остават в
Египет до смъртта на Ирод. Бог казва на Йосиф чрез сънища да отведе отново
семейството си в Израил и те се установяват в град Назарет.

• По какъв начин чувствителността на Йосиф към духовни неща благославя
живота на другите?

• Какъв принцип можем да научим от Йосиф? (Макар учениците да
използват различни думи, те трябва да разпознават следната истина: Ако
сме чувствителни към Духа, можем да получаваме откровения и
напътствия.)

Поканете учениците да обмислят какво могат да направят, за да бъдат
по-чувствителни към Духа. Насърчете ги да си поставят за цел да действат
съгласно всеки получен подтик.
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УРОК 7

Матей 3
Въведение
Йоан Кръстител проповядва и кръщава в Юдея. Исус
Христос пътува от Галилея до река Йордан, където е

кръстен от Йоан. Бог Отец свидетелства, че Исус е
Неговият Възлюбен Син.

Предложения за преподаване

Целта на Семинара
Целта на Семинара е „да помогнем на младежите … да разберат ученията и Единението
на Исус Христос и да се уповават на тях, да бъдат достойни за благословиите на храма и да
подготвят себе си, своите семейства и ближни за вечен живот с техния Отец в Небесата“
(„The Objective of Seminaries and Institutes of Religion“ (2012 г.), si.lds.org). Докато
подготвяте уроците, с молитва решавайте как може да помогнете за постигането на тази
цел всеки ден.

Матей 3:1-12
Йоан Кръстител проповядва в Юдея
Помолете класа да си представят как биха се чувствали, ако един от учениците
в класа стане и започне да взема личните вещи, принадлежащи на други
ученици. После ги помолете да си представят, че след вземането на всяка вещ
нарушителят се извини, но продължи да взема вещи от другите ученици.
Попитайте:

• Какво ще си помислите за извиненията на този ученик?

• По какъв начин действията на този ученик са сходни със старанието ни да
се покаем лицемерно.

Поканете учениците, докато изучават Матей 3, да търсят истини, които ни
помагат да разберем какво трябва да правим, за да се покаем искрено.

Поканете един ученик да прочете Матей 3:1–4 на глас. Помолете класа да
потърсят какво се е случило, което да подготви хората за служението на
Спасителя.

• Кой е Йоан Кръстител? (Той е син на Захария и Елисавета, която е роднина
на Мария. Той притежава ключовете на Аароновото свещеничество (вж. У.
и З. 13; 84:27-28).

• Какво прави Йоан?

• Какво увещава той слушателите си?

Обяснете, че мисията на Йоан е предсказана от Исайя и други пророци (вж.
Исайя 40:3; Малахия 3:1; 1 Нефи 10:7-10). Йоан трябва да подготви пътя за
Месията (Исус Христос), като проповядва покаяние и кръщава с вода.
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Палестинска пепелянка
© taviphoto/Shutterstock.com

• По какъв начин, според вас, проповядването на покаяние и кръщаването с
вода помага да се подготви пътя за Господ?

Поканете един ученик да прочете Матей 3:5-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят по какъв начин хората реагират на посланието
на Йоан.

• По какъв начин хората реагират на посланието на Йоан? (Те признават
греховете си и са кръстени. Обяснете, че желанието греховете да бъдат
изповядани пред Небесния Отец и, когато е необходимо, пред
определените свещенически ръководители, е важно за покаянието (вж.
Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2005 г., с. 125).

Поканете един ученик да прочете Матей 3:7 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят на кого говори Йоан.

• Според този стих, на кого говори Йоан?

Обяснете, че фарисеите са религиозна група юдеи, чието име предполага, че
са отделени от другите. Те се гордеят със стриктното спазване на закона на
Моисей и вярват, че направените от хората допълнения към него, известни
като устния закон, са също толкова важни, колкото и самият закон на Моисей
(вж. Ръководство към Писанията, „Фарисеи“). Садукеите са малка, но
политически силна група юдеи, които вярват в подчинението на буквата на
закона на Моисей. Те не вярват в учението за възкресението или за вечния
живот (вж. Ръководство към Писанията, „Садукеи“).

• Как Йоан нарича фарисеите и садукеите?

Ако е възможно, покажете снимка на
палестинска пепелянка и обяснете, че
е най-често срещаната отровна змия
в Израел. Пепелянките са активни
нощно време и обикновено ловуват в
засада и после се промъкват към
жертвата си. Когато се почувстват
застрашени, пепелянките навиват
тялото си, съскат и атакуват
противника.

• Защо според вас Йоан нарича
фарисеите и садукеите
пепелянки? (Може да отбележите, че фарисеите и садукеите се чувстват
застрашени от Йоан, тъй като той откъсва много хора от тяхното зло
влияние и фалшивите им учения.)

Обяснете, че Преводът на Джозеф Смит съдържа много думи, които Йоан
изрича към фарисеите и садукеите. Поканете един от учениците да прочете
на глас превода на Джозеф Смит на Матей 3:34-36 (няма официален превод на
бълг. език), който гласи: „Защо не приемате проповядването от Оногова,
Когото Бог е изпратил? Ако не приемате проповядването в сърцата си, вие не
приемате Мен, а ако не приемате Мен, вие не приемате Оногова, Когото
изпратих да свидетелства, и греховете си не можете да скриете“ .) Ето защо,

УРОК 7

43



покайте се и принасяйте плодове достойни за покаяние, и не казвайте в себе
си: ние сме чеда на Авраам, и ние единствени имаме силата да създадем
потомство на баща ни Авраам; защото ви казвам, че Бог може да въздигне
Авраамови чеда от тези камъни“.

• Според Йоан, ако фарисеите и садукеите отхвърлят проповедите му, кого
също ще отхвърлят?

• Как бихте обобщили посланието на Йоан към тях?

Напишете на дъската израза Принасяйте плодове достойни за покаяние.

За да помогнете на учениците да разберат този израз, отбележете, че в
Писанията хората понякога са представяни символично като дървета, които
дават или добри или лоши плодове. Покажете или нарисувайте един плод и
обяснете, че той представлява нашите желания и действия. Може да обясните,
че изразът „достойни за“ означава „заслужаващи“ ).

Напомнете на класа случката, която ги помолихте да си представят в началото
на урока (как един ученик взема лични вещи от другите ученици и после
продължава да го прави, дори след като се е извинил).

• Ученикът правилно ли демонстрира принципа на покаянието чрез своите
желания и действия? Защо не? (Ученикът продължава да взема вещи от
другите ученици дори след като се е извинил.)

• Как бихте обобщили какво означава да „принася(ме) плодове достойни за
покаяние“? (Матей 3:8). (Макар учениците да използват различни изрази,
те трябва да разпознават следната истина: Показваме на Господ
истинско покаяние, когато променяме желанията и действията си
така, че да следваме Неговите учения.)

• Какви желания и действия сочат, че наистина сме се покаяли за
греховете си?

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, избройте на дъската
следните примери: преписване в училище, лошо отношение към собствените
братя и/или сестри, неучтивост или тормозене на други ученици, използване на
лоши думи и гледане на порнография. Помолете учениците да обяснят как може
да мисли и действа човек, който се е покаял за тези грехове.

Прочетете на глас Матей 3:10. Поканете учениците да следят стиховете и да
открият последствията от непълното покаяние. Поканете учениците да
споделят това, което са открили. Обяснете, че „отсича се и в огън се хвърля“
означава, че непокаялите се хора губят влиянието на Божия Дух и накрая се
лишават от благословиите на селестиалното царство.

Поканете учениците да обмислят всички желания или действия, които трябва
да променят, за да се покаят наистина. Насърчете ги да показват истинско
покаяние, като променят всички желания и действия, които не са в съгласие с
Божиите учения.

Поканете учениците да прочетат Матей 3:11 наум, търсейки какво казва
Йоан, че ще прави Спасителят.
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• Според стих 11, какво ще прави Исус, което Йоан не може да прави? (Исус
ще кръщава „със Святия Дух и с огън“. Обяснете, че Йоан говори за
получаването на дара на Светия Дух, втората част от завета и обряда на
кръщението. Светият Дух освещава и пречиства душите ни, като че с огън
(вж. 2 Нефи 31:13-14, 17).

Обобщете стих 12, като обясните, че той символично описва какво ще се
случи на праведните, които приемат Исус Христос (житото) и нечестивите,
които Го отхвърлят (плявата).

Матей 3:13-17
Исус Христос е кръстен и Отец провъзгласява, че Той е Неговият Възлюбен Син
Помолете учениците, които са кръстени, да помислят за собственото си
кръщение. Поканете няколко от тях да споделят какво си спомнят.

Обяснете, че Матей 3:13-17 разказва за кръщението на Спасителя. Поканете
учениците да потърсят сходства между тяхното кръщение и това на
Спасителя, докато изучават тези стихове.

Напишете следните въпроси на дъската:

От кого?

Как?

Защо?

Разделете учениците по двойки. Помолете всяка двойка да се редува в
четенето на глас от Матей 3:13-17, търсейки отговорите на тези три въпроса.
След като сте им предоставили достатъчно време, попитайте:

• Кой кръсти Исус? (Напишете Йоан Кръстител на дъската до От кого?)

• Защо Исус пътува от Галилея до река Йордан, за да бъде кръстен от Йоан
Кръстител? (Напомнете на учениците, че Йоан притежава ключовете на
Аароновото свещеничество и е единственият човек по това време, който
има властта да извършва обряда кръщение. Напишете на дъската правилна
власт до Йоан Кръстител.)

• Кой израз в стих 16 показва как е кръстен Исус? (Уверете се, че учениците
разбират, че това, че Исус веднага излиза „от водата“, сочи, че Той е
кръстен чрез потапяне, т.е. е покрит изцяло с вода. Напишете на дъската
Чрез потапяне до Как?)

Поканете учениците да си представят, че са до река Йордан, когато Исус идва
да бъде кръстен.

• Защо Йоан първоначално не желае да кръсти Спасителя? (Той знае, че
позицията и властта на Исус са по-големи от неговите.)
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• Според стих 15, защо Исус казва, че трябва да бъде кръстен? („Да
изпълним всичко, което е право“. Напишете този израз на дъската до
Защо?)

• Какво мислите, че означава този израз?

Обяснете, че „да изпълним всичко, което е право“, означава да вършим
всичко, което Небесният Отец изисква от нас, за да можем да живеем отново
с Него. Това включва извършването на спасителните обреди, които Бог
изисква от всички Негови чеда, включително Исус. Като бива кръстен, Исус
ни дава съвършен пример, който да следваме, показва смирение, подчинява се
на заповедите на Своя Отец и извършва един обряд, необходим, за
получаването на вечен живот (вж. 2 Нефи 31:4-11).

Помолете учениците да използват отговорите на трите въпроса на дъската, за
да открият едно учение, което можем да научим от Матей 3:13-17. Учениците
може да използват различни изрази, но трябва да разпознаят следната истина:
Кръщението чрез потапяне от човек, притежаващ власт, е важно за
спасението.

• По какъв начин вашето кръщение е сходно с примера, който ни дава
Спасителят?

Обяснете, че Матей 3:16-17 също ни помага да се сдобием с учението относно
Божеството. Поканете учениците да прочетат отново тези стихове наум,
търсейки на какво учат те относно Отца, Сина и Светия Дух.

• Къде е всеки от членовете на Божеството по време на кръщението на
Спасителя? (Исус е в река Йордан, Светият Дух се спуска върху Него,
подобно на гълъб, а Небесният Отец говори от небесата. Може да
обясните, че Светият Дух не се е превърнал наистина в гълъб. Вместо това,
гълъбът е знак или символ, че Светият Дух се е спуснал върху Исус.)

• На какво учение ни учат тези стихове относно Божеството? (Учениците
може да използват различни изрази, но трябва да разпознават следната
истина: Отецът, Синът и Светият Дух са три отделни личности.)

Отбележете, че много хора нямат правилно или цялостно познание за
Божеството. Колкото повече разбираме истинското естество на Божеството,
толкова по-голяма любов изпитваме към Тях и толкова по-добре сме
подготвени да преподаваме и свидетелстваме за Тях пред другите.

За да помогнете на учениците да придобият по-добро разбиране за същността
на всеки член на Божеството, разделете ги на групи по трима и ги помолете да
намерят „Бог“ в Ръководство към Писанията. Възложете на на всеки от
тримата ученика във всяка от групите по един от членовете на Божеството.
Поканете учениците да прочетат написаното, търсейки информация за всеки
член, който им е бил възложен. След като сте им предоставили достатъчно
време, помолете учениците да преподадат това, което са научили, на групата
си и да обяснят защо е важно да знаем тези истини.

За да приключите урока, може да поканите учениците да споделят с класа
свидетелствата си за Отца, Сина и Светия Дух.
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УРОК 8

Матей 4
Въведение
След кръщението Си Исус прекарва 40 дни в пустинята в
пост и общуване с Небесния Отец. След това
преживяване дяволът изкушава Исус. Използвайки
стихове от Писанията, Исус устоява на всяко от

изкушенията. Спасителят отива в Галилея, където
призовава Петър и други да Го последват и започва да
преподава, проповядва и изцелява.

Предложения за преподаване

Преценете скоростта
Избягвайте грешката да отделяте твърде много време на първата част на урока и да се
налага да препускате из останалия материал. Докато се подготвяте, преценете колко
време ще ви отнеме всеки раздел на урока, като използвате избраните от вас методи за
преподаване. Тъй като почти винаги ще имате повече материал за преподаване, отколкото
имате време, за да го преподадете, преценете на кои части от откъса от Писанията ще
наблегнете и кои ще обобщите.

Матей 4:1-11
Исус устоява на изкушенията на дявола
Помолете един доброволец да застане пред класа. Кажете на ученика да се
съсредоточи върху един предмет в стаята за 30 секунди, без да откъсва поглед.
След като ученикът започне, опитайте се да го/я разсеете от предмета.
Например, може да показвате ярки предмети, да вдигате силен шум или да
предлагате на ученика храна. След 30 секунди попитайте ученика:

• Как беше? Успя ли или не успя да останеш съсредоточен?

• За какво си мислеше през тези 30 секунди?

Попитайте класа:

• По какво това преживяване прилича на усилията ни да останем
съсредоточени върху това да се подчиняваме на заповедите на Небесния
Отец? Какво могат да представляват усилията да се разсее този ученик?
(Усилия да бъдем изкушени да съгрешим.)

• Защо Сатана ни изкушава да вършим грях? (Вж. 2 Нефи 2:17-18, 27.)

Помолете учениците да си помислят за начините, по които Сатана ги
изкушава да вършат грях. Поканете ги, докато изучават Матей 4, да търсят
един принцип, който могат да прилагат, за да устояват на изкушенията.

Обяснете, че след кръщението Си, Спасителят има едно преживяване, което
Му помага да се подготви за земното Си служение. Поканете един ученик да
прочете Матей 4:1-2 на глас, използвайки корекциите от Joseph Smith
Translation в бележките под линия (в църковното издание на Библията) за
двата стиха. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво преживява
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Исус в пустинята. (Може да се наложи да обясните, че в този контекст думата
общува означава „да бъдеш с“ или да имаш духовен разговор.)

• По какъв начин постът и общуването с Небесния Отец помагат на Исус да
се подготви за земното Си служение?

• След като Исус прекарва времето Си в пост и общуване със Своя Отец,
какво се опитва да направи Сатана?

Разделете учениците по двойки. Раздайте на всяка двойка копие на
следната таблица или ги помолете да я препишат в тетрадките си или

в дневниците си за изучаване на Писанията:

Матей 4:1-11

Какви изкушения предлага
Сатана на Исус

По какъв начин Исус реагира на
изкушението

Матей
4:3-4

Матей
4:5-7

Матей
4:8-11

Кажете на учениците да прочетат определените стихове в двойките си и да
попълнят таблицата. Преди да започнат тази дейност, обяснете, че Преводът
на Джозеф Смит коригира текста на Матей 4:5, 8, за да покаже, че Духът, а не
дяволът, отвежда Спасителя на различните места, описани в тези стихове (вж.
също Joseph Smith Translation, Luke 4:5 (в Лука 4:5, бележка под линия a (в
църковното издание на Библията)); Лука 4:9 (в Лука 4:9, бележка под линия a (в
църковното издание на Библията)).

След като учениците попълнят таблицата, поканете няколко от двойките да
кажат какво са написали във всяко поле. Може да зададете следните въпроси:

• Към кое желание се насочва Сатана, когато изкушава Исус, който пости, за
да превърне камъните в хляб? (Той се опитва да действа върху желанието
да се задоволи физическия апетит.)

• Каква е измамата в предложението на Сатана да даде на Исус царствата по
света? (Сатана обещава награди, които не може да дава и няма правото
да дава.)

• Какво илюстрира тази история относно стратегиите на дявола да ни
изкушава да вършим грях? (Сатана се стреми към най-слабите или
най-податливите ни страни и продължава да ни изкушава.)

Посочете, че Исус накрая задоволява глада Си и дори превръща земна
материя в храна (вж. Йоан 2:1-11). Той получава и божествено потвърждение и
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помощ относно служението Си (вж. Матей 17:1-5; Лука 22:41-44) и един ден
ще управлява света (Захария 14:9; Откровение 11:15). Обаче, ако Исус беше
получил тези желани неща по начините, по които Сатана Го изкушаваше –
вместо да изчака до подходящия момент и правилния начин – това щеше да е
злоупотреба със силата на Спасителя. Исус установява божествената Си
същност като Божий Син по начини, които са в съгласие с волята на Небесния
Отец, а не тази на Сатана. (Вж. Джефри Р. Холанд, „The Inconvenient Messiah“,
Ensign, фев. 1984 г., с. 68–73.)

• Какво е сходството при отговорите на Спасителя на всяко от изкушенията?
(Исус отговаря на всяко от изкушенията на Сатана, като цитира от
Писанията.)

Поканете учениците да работят в двойките си, за да напишат един принцип,
който можем да научим от примера на Спасителя за устояване на
изкушенията на дявола. Помолете няколко ученика да напишат принципите,
които са открили, на дъската. Докато учениците споделят принципите, които
са открили, обърнете внимание на следния принцип: Когато си припомняме
и прилагаме истини, преподавани в Писанията, можем да устояваме на
изкушенията на дявола. Ако тази истина не е ясно представена сред
отговорите на учениците, добавете я към написаното на дъската.

Отбележете, че Спасителят не само Си припомня стихове, които поясняват
правилния път за действие за всяко изкушение, но и прилага истините, учени
в тези стихове.

• Предвид принципа, който открихме относно силата на припомнянето и
прилагането на истини, учени в Писанията, защо е важно редовно да
изучаваме Писанията?

Раздайте на всяка двойка ученици лист хартия и ги помолете да направят три
колони на него. Кажете им да напишат в първата колона три вида грях, които
младежите на тяхната възраст може да са изкушавани да извършват. Помолете
ги да напишат във втората колона начин, по който Сатана се опитва да
изкуши някой да извърши всеки от греховете, които са написали в първата
колона. Помолете учениците да разменят листовете си с друга двойка. После
им кажете да намерят конкретен стих в Писанията, който учи на истини,
които човек може да си припомни и приложи, когато е изкушен да извърши
всеки от греховете, изброени на листа, който са получили. (Може да поканите
учениците да се насочат към откъсите за овладяване от Писанията, като
например Битие 39:9; Йоан 14:15 или Учение и завети 10:5.) Помолете
учениците да напишат стиховете от Писанията в третата колона.

След няколко минути поканете по един ученик от всяка двойка да каже кои
стихове са намерили за всяко от изкушенията на техния лист. Помолете ги да
обяснят как този стих може да ни помогне, когато сме изложени на
изкушение.

• Кога сте били укрепвани и способни да устоите на изкушение поради това,
че сте си припомняли и прилагали истини, учени в Писанията?
(Напомнете им, че не е необходимо да споделят преживявания, които са
твърде лични.)
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Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията стих от Писанията, който ще си припомнят и приложат
следващия път, когато са изкушени да съгрешат. Насърчете ги да наизустят
стиха, който са избрали.

Матей 4:12-17
Исус живее в Галилея
Обобщете Матей 4:12-15, като обясните, че след преживяването му в
пустинята, Спасителят отива в Галилея и живее в град Капернаум. Матей
отбелязва, че служението на Спасителя в Галилея изпълнява едно
пророчество, направено от Исайя (вж. Исайя 9:1-2). Помолете учениците да
прочетат Матей 4:16 наум. Може да им предложите да отбележат какво
пророкува Исайя, че ще се случи. Отбележете, че от това пророчество
научаваме, че Исус Христос внася светлина в живота на хората, които са
в мрак. Насърчете учениците да потърсят как Спасителят прави това по
време на цялото Си служение.

Обобщете Матей 4:17, като обясните, че Спасителят започва да проповядва
покаяние като подготовка за установяването на царството небесно
сред хората.

Матей 4:18-22
Исус призовава Петър и други да Го последват
Покажете картината „Призоваването
на рибарите“ (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 37; вж. също LDS.org).
Отбележете, че двамата мъже, които
са в предната част на лодката са
Петър и брат му Андрей.

• Какво правят те с мрежата?

Обяснете, че макар другите хора
вероятно да виждат Петър и Андрей
като обикновени рибари, Исус Христос вижда техния голям потенциал и знае
какви могат да станат.

• По какви начини ние сме като Петър и Андрей?

Докато учениците продължават да изучават Матей 4, поканете ги да потърсят
какво трябва да правим, за да се превърнем във всичко онова, което Господ
иска от нас.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 4:18-22.
Помолете класа да следят текста, като обърнат внимание на разговора между
Спасителя и няколко рибари.

• За какво Спасителят призовава Петър, Андрей и Йоан? Какво е „(ловец) на
човеци“? (стих 19).
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• Какво ще пожертват тези мъже, за да последват Спасителя и да Му помагат
в делото Му? Защо това може да е трудно за тях?

Поканете учениците да помислят как биха реагирали, ако бяха един от
тези мъже.

• Какво ви прави впечатление относно отговора на тези мъже? Какво
показва незабавният им отговор на поканата на Спасителя относно
характера им?

• Като рибари или като „ловци на човеци“ ще направят повече добро през
живота си тези мъже? Защо?

• Както е илюстрирано в тази история, какво може да се случи, ако
незабавно откликнем на поканите на Спасителя да Го следваме?
(Учениците могат да използват различни думи, но се уверете, че те
разпознават следния принцип: Ако откликнем незабавно на поканите
на Спасителя да Го последваме, Той може да направи повече от
живота ни, отколкото можем да направим сами.)

Поканете един ученик да прочете следното изказване от президент Езра Тафт
Бенсън. Помолете класа да се вслушат как Господ може да направи повече от
живота ни, ако Го следваме.

„Мъжете и жените, които предадат живота си на Бог, ще открият, че Той
може да направи много повече от живота им, отколкото могат те. Той ще
задълбочи радостите им, ще разшири проницателността им, ще ускори ума
им, ще укрепи мускулите им, ще повдигне духа им, ще увеличи
възможностите им, ще утеши душите им, ще им намери приятели и ще
излее мир. Който загуби живота си в служба на Бог, ще намери вечен

живот“ („Jesus Christ—Gifts and Expectations“, Ensign, дек. 1988 г., с. 4).

• Кога се е случвало на вас или на ваш познат да получите подобни
благословии поради това, че сте изоставили светски грижи, за да
последвате Спасителя?

• Докато обмисляте благословиите, които получаваме, като следваме
Спасителя, защо според вас е важно да откликваме незабавно на поканите
на Спасителя да Го следваме?

Помолете учениците да запишат в тетрадките или в дневниците си за
изучаване на Писанията отговора на следния въпрос:

• Как можете по-добре да откликнете на поканите на Спасителя да Го
следвате?

Насърчете учениците да приложат това, което са написали.

Матей 4:23-25
Исус ходи из Галилея, като учи, проповядва и изцелява
Помолете учениците да прочетат наум Матей 4:23-25 и да открият действията
на Спасителя. Може да предложите на учениците да отбелязват това, което
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намират. Обяснете, че от всички Евангелия ще бъдат изучавани конкретни
случаи, когато Спасителят учи, проповядва и изцелява.

Приключете, като свидетелствате за истините, които учениците откриха
в урока.
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УРОК 9

Матей 5:1-16
Въведение
Матей 5-7 съдържа една проповед, която Спасителят
изнася в началото на служението Си. Та е известна като
Проповедта на планината. Матей 5:1-16 съдържа

ученията на Спасителя за принципи, които водят до
щастие. Спасителят също заповядва на учениците Си да
дават праведен пример.

Предложения за преподаване

Основи на преподаването и изучаването на Евангелието
Всеки урок за Писанията в това ръководство се съсредоточава по-скоро върху откъс от
Писанията, отколкото върху дадена идея, тема, учение или принцип. Когато учителите и
учениците изучават последователно тези откъси от Писанията, ще могат да приложат
много от Основите на евангелското преподаване и изучаване, като например разбирането
на контекст и съдържание; откриването, разбирането и усещането на истината и важността
на евангелските учения и принципи и прилагането на учения и принципи.

Матей 5:1-12
Спасителят започва Проповедта на планината, като преподава блаженствата
Напишете следните въпроси на дъската: Щастливи ли сте? Защо или защо не?

Помолете учениците да помислят (или запишат в тетрадките или в
дневниците си за изучаване на Писанията) как биха отговорили на тези
въпроси. (Може да кажете на учениците, че няма да споделят отговорите си
с класа.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:

„Толкова често се подлъгваме от илюзията, че има нещо точно пред нас,
което ще ни даде щастие: по-добро семейно положение, по-добро
финансово положение или края на трудно изпитание.

… Външните обстоятелства реално нямат значение и не определят
нашето щастие.

… Ние определяме нашето щастие“ („Поводите за съжаление и решенията
за промяна“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 23).

• Какво според вас означава изразът „ние определяме нашето щастие“?
Защо е важно да знаем това?

Обяснете, че когато Спасителят започва служението Си, Той изнася една
проповед близо до Галилейското езеро. Тази проповед често е наричана
Проповедта на планината и е записана в Матей 5-7. В тази проповед
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Спасителят обяснява какво можем да правим, за да бъдем наистина щастливи,
независимо от външните ни обстоятелства.

Поканете учениците да прочетат Матей 5:3-11 наум, търсейки думи, които се
повтарят в началото на всеки стих. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Поканете един ученик да прочете Матей 5:3, бележка под линия а (в
църковното издание на Библията) , на глас и помолете класа да потърсят какво
означава думата блажени.

• Какво означава думата блажени?

Обяснете, че поради това, че блажени е превод от латинската дума beatus,
която означава да имаш късмет или да си щастлив, тези стихове често са
наричани „блаженствата“.

Раздайте на всяка двойка по едно копие на следната таблица.
Отбележете, че освен стиховете, съдържащи се в Блаженствата в

Матей 5, таблицата съдържа две препратки към 3 Нефи. Тези препратки са
част от проповедта, която Исус произнася по време на служението Си сред
нефитите, която е сходна с проповедта на планината. Препратките в 3 Нефи
предоставят по-голямо разбиране на съответните стихове в Матей 5.

Блаженствата

Матей 5:3;
3 Нефи
12:3.

Да бъдем бедни по дух означава да бъдем смирени и „признава(м)е с благодарност
зависимостта ни от Господ – да разбира(м)е, че имаме постоянна нужда от
подкрепата Му. Смирението е признание, че вашите таланти и способности са дар
от Бога“ (Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2004 г., с. 175).

Матей 5:4 Да скърбим означава да изпитваме или да изразяваме скръб. Човек може да скърби
за трудностите и изпитанията на смъртността, включително смъртта на любими
хора. Също така, човек може да изпитва скръб, породена от греха.

Матей 5:5 „Да сме кротки, според определението в тълковния речник на Уебстър, означава да
„проявяваме търпение и дълготърпение: да понасяме обидата без негодувание“
(Webster’ s Third New International Dictionary (1976 г.) „meek“, с. 1403). Кротостта не
е слабост. Тя е белег за християнска смелост“ (Робърт Д. Хейлз, „Християнска
смелост: цената на ученичеството“, Лиахона, ноем. 2008 г., с. 73).

Матей 5:6;
3 Нефи 12:6

Да гладуваш и жадуваш за праведност означава голямо желание да узнаеш и
вършиш волята Божия.

Матей 5:7 „Милостта е състрадателното отношение към човек, което е по-голямо от
заслуженото“ („Mercy“, Gospel Topics, lds.org/topics). Ние можем да получаваме
милостта на Небесния Отец поради Единението на Исус Христос (вж. Алма 33:11).

Матей 5:8 „Чистите по сърце са онези, които обичат Господ, които се стремят да Го следват и
да спазват Неговите заповеди, които се стремят да водят добродетелен живот и да
издържат с вяра до края. Чистите по сърце са онези, които контролират мислите си,
за да се опазят от безнравствените фантазии и дела“ (Шелдън Ф. Чайлд, „Words of
Jesus: Chastity“, Ensign, ян. 2003 г., с. 44).
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Матей 5:9 „(Миротворството) е дарът да се помогне на хората да открият общи неща, когато
другите хора виждат различията“ (Хенри Б. Айринг, „Обучение в свещеничеството“,
Лиахона, май 2011 г., с. 63).

Матей 5:10-
12

Да сме „гонени за правдата“ означава да желаем да се подчиняваме и защитаваме
Исус Христос и Неговите учения, дори когато може да бъдем подигравани или
малтретирани заради това.

Разделете учениците на осем групи и възложете на всяка група по едно от
блаженствата, изброени в таблицата (ако не разполагате с достатъчно
ученици да сформирате осем групи, може да възложите повече от едно
блаженство на група). Поканете учениците да подготвят кратка презентация
за възложеното/ите им блаженство/а. Те трябва да включат следните дейности
в презентацията им (може да напишете тези инструкции на дъската или да
направите материал за раздаване с указанията):

1. Поканете един съученик да прочете стиха или стиховете на глас и да
открие благословията, която ни е обещана, ако спазваме това
блаженство.

2. Като използвате стиха и информацията в таблицата, обяснете какво
трябва да правим, за да получим обещаната благословия.

3. Поканете класа да предложат конкретни начини, по които можем да
спазваме това блаженство.

4. Обяснете как спазването на това блаженство може да ни донесе
щастие. Може и да споделите случай, който илюстрира истината,
която преподадохте, а също и вашето свидетелство за тази истина.

След като сте им дали достатъчно време, поканете всяка група да представи на
класа възложеното им блаженство.

След като учениците приключат представянията си, отбележете, че
Блаженствата учат за качествата на Исус Христос и че като живеем според тях,
можем да станем по-подобни на Него.

• Въз основа на наученото в Матей 5, какво ще ни се случи, когато
развиваме тези и други Христови качества? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да разпознаят следния принцип:
Като развиваме Христови качества, ще имаме повече щастие.
Запишете този принцип на дъската.)

Може да споделите своето свидетелство за този принцип. Напомнете на
учениците за въпросите относно тяхното щастие, които обмислиха в началото
на урока. Поканете учениците да търсят по-голямо щастие, като изберат едно
от качествата, изброени в Блаженствата, и си поставят за цел да развиват това
качество.
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Матей 5:13-16
Исус Христос казва на учениците Си да дават праведен пример
Помолете учениците да си помислят за някой, когото познават, като
например близък или приятел, който може да бъде благословен, ако се
доближава повече до Небесния Отец. Докато учениците продължават да
изучават Матей 5, поканете ги да потърсят принципи, които могат да ги
напътстват, докато се опитват да помогнат на този човек.

Покажете един съд със сол и изсипете малко количество в една купа.

• По какви начини солта може да бъде полезна?

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Карлос Е. Асей от Седемдесетте. Поканете класа да обърнат внимание на
някои от начините за употреба на солта:

„(Добрата сол) … е чиста, незамърсена и полезна. В това състояние солта
консервира, овкусява, изцелява и извършва и други полезни функции“
(„Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men“, Ensign, май 1980
г., с. 42).

Поканете учениците да прочетат 3 Нефи 5:13 наум, като търсят на кого
оприличава солта Спасителят.

• На кого оприличава Спасителят солта? (На учениците Си.)

• По какви начини учениците на Исус Христос показват същите качества на
добрата сол?

• Според стих 13 какво се случва, когато солта обезсолее?

Обяснете, че думата обезсолее се отнася не само за вкуса на солта, но и за
уникалните качества, които я правят лекуващо и консервиращо средство.

• Какво причинява обезсоляването на солта? (Това се случва, когато солта се
смеси с други вещества и се замърси.)

Изсипете нещо друго в купата, например пръст, и разбъркайте солта и
другите елементи.

• Какво се случва с полезността на солта, когато тя е примесена с други
вещества?

• Като ученици на Исус Христос, какво може да ни накара да обезсолеем или
да изгубим Христовите качества, които ни позволяват да сме благословия
за другите? (Учениците могат да използват различни думи, но се уверете,
че те разпознават следния принцип: Ако бъдем омърсени от греховете
на света, това може да ни попречи да бъдем благословия за другите
хора. Запишете този принцип на дъската.)

• Какво можем да направим, за да задържим или отново придобием
вкуса си?
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Покажете една свещ (не я палете). Помолете един ученик да прочете Матей
5:14-16 на глас. Помолете класа да следят текста и да намерят по какъв начин
Спасителят сравнява учениците Си със свещ.

Матей 5:14-16 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си за основните

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да отбележат стиховете за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците при овладяването на този откъс.

За обяснение на овладяването на стихове от Писанията и списък на допълнителни
дейности, които да помогнат на учениците да овладеят тези подбрани откъси, вж.
приложението на това ръководство.

• Какво се иска от Христовите ученици да правят със своята светлина?

• Какво означава светлината ни да свети? (Вж. 3 Нефи 18:24.)

• Какво ще започнат да правят другите поради нашите добри дела?

Обяснете, че освен всичко друго, изразът „да прославят вашия Отец, Който е
на небесата“ (стих 16) означава да се възхвалява и почита Бог на думи и дела.

• Какво можем да научим от стихове 14-16 относно начина, по който
нашият праведен пример може да влияе на другите? (Учениците могат да
използват различни думи, но се уверете, че те разпознават следния
принцип: Праведният ни пример може да насърчи другите да се
доближават до Небесния Отец.) Запишете този принцип на дъската.)

• Кога се е случвало някой да е дал праведен пример, който да ви е помогнал
да се доближите до Небесния Отец?

Насърчете учениците да обмислят какво могат да правят, за да бъдат по-добър
пример за близките и приятелите си.

Разгледайте принципите, които бяха посочени и написани на дъската по
време на този урок. Напишете думите Започнете, Спрете и Продължете на
дъската. Поканете учениците да направят оценка на живота си и да изберат
едно нещо, което могат да започнат да вършат, едно нещо, което могат да
спрат да вършат и едно нещо, което могат да продължат да вършат, за да
прилагат тези принципи в живота си.

Овладяване на стихове от Писанията – Матей 5:14-16
Обяснете, че през цялата година учениците ще наблягат на 25 стиха за
овладяване от Писанията, включително Матей 5:14-16. Тези откъси ще им
помогнат да разберат и да си обяснят основни учения на Евангелието. 25-те
откъса за овладяване от Писанията са изредени на гърба на книгоразделителя
от Семинара за Новия завет. Обяснете, че „овладяването“ на откъсите от
Писанията включва те да могат да ги намират, разбират, прилагат и
наизустят.
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За да помогнете на учениците да наизустят този откъс, поканете ги да го
рецитират няколко пъти наум и после на глас пред съученик. Може да
помолите класа да рецитират този откъс на глас в началото или в края на
всеки урок през следващата седмица.
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УРОК 10

Матей 5:17-48
Въведение
Докато Спасителят продължава Своята Проповед на
планината в Галилея, Той обяснява, че не е дошъл да
унищожи закона на Моисей, а да го изпълни. Спасителят

дава на учениците Си и заповедите, които трябва да
следват, за да станат съвършени като Небесния Отец.

Предложения за преподаване

Разбиране на контекста и съдържанието
Една от основите на евангелското преподаване и учене е да се разбира контекста и
съдържанието на Писанията. Контекстът включва обстоятелствата, които заобикалят или
дават информация за конкретен стих, събитие или история в Писанията. Съдържанието
включва сюжета, хората, събитията, проповедите и вдъхновените обяснения, които
представляват текста на Писанията. Като помагате на учениците да разбират контекста и
съдържанието на Писанията, те ще бъдат подготвени да разбират основните послания на
вдъхновените автори.

Матей 5:17-48
Исус Христос учи учениците Си как да станат съвършени като Небесния Отец
Преди часа, напишете следния въпрос на дъската: Коя заповед според вас е
най-трудна за спазване от хората? Когато започне урокът, помолете
учениците да отговорят на този въпрос. Запишете техните отговори на
дъската.

Помолете един ученик да прочете Матей 5:48 на глас. Помолете останалите да
следят текста, като търсят една заповед, която е трудна за спазване. Може да
предложите на учениците да отбележат Joseph Smith Translation в Матей 5:48,
бележка под линия а.

• Как ви кара да се чувствате заповедта да сте съвършени?

• Какво според вас означава да бъдете съвършени?

Поканете учениците да прочетат Матей 5:48, бележка под линия б, наум,
търсейки значението на думата съвършен и ги помолете да кажат какво са
открили. Обяснете, че да станем цели или напълно развити означава да
станем като Небесния Отец.

Докато учениците продължават да изучават Проповедта на Спасителя на
планината в Матей 5, поканете ги да търсят принципите, които трябва да
спазват, за да могат да станат съвършени, подобно на нашия Отец в Небесата.

Обобщете Матей 5:17-20, като обясните, че Спасителят учи, че е дошъл, за да
изпълни закона на Моисей, а не да унищожи или премахне някои от вечните
истини в закона на Моисей. Исус Христос възстановява пълнотата на
Евангелието, което е изгубено поради нечестие и вероотстъпничество,
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коригира погрешни учения и изпълнява пророчествата, дадени от
старозаветните пророци. Накрая, като част от Възстановяването на пълнотата
на Евангелието, някои аспекти от закона на Моисей се преустановяват, като
например обрязването и жертвоприношенията на животни.

Обяснете, че Матей 5:21-48 включва ученията на Спасителя за различни
закони и традиции, които юдеите са създали или добавили като част от закона
на Моисей. Като обяснява истинското значение на законите, Исус Христос
учи на един по-висш стандарт за праведност. Членовете на Неговото царство
трябва да живеят съгласно този по-висш закон. Тези по-висши закони
предоставят напътствие, което да помогне на учениците на Исус Христос да
избягват нарушаването на Божиите заповеди.

За да подготвите учениците да изучават ученията на Спасителя за гнева,
поканете ги да помислят за случай, когато са били ядосани на някого.

• Кои са някои от опасностите да не контролираме гнева си?

Помолете един ученик да прочете Матей 5:21-22 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят на какво учи законът на Моисей относно насилието
и гнева и на какви допълнителни истини учи Господ относно гнева като част
от по-висшия закон.

• На какво учи Спасителят относно насилието и гнева? (Обяснете, че думата
празноглавец в стих 22 означава глупак, малоумен или безразсъден човек.

• Според тези стихове, какво ще се случи, ако не се научим да контролираме
гнева си?

Поканете един ученик да прочете на глас промяната в Joseph Smith Translation
на Матей 5:22, бележка под линия b .

• От какво значение е това, че изразът „без причина“ е премахнат в
този стих?

• По какъв начин контролирането на нашия гняв ни помага да
продължаваме да се усъвършенстваме?

Напишете следния израз на дъската: И така, ако дойдеш при Мен или желаеш
да дойдеш при Мен …

Обяснете, че Преводът на Джозеф Смит добавя израза „ако дойдеш при Мен
или желаеш да дойдеш при Мен“ към началото на стих 23, така че той става:
„И така, ако дойдеш при Мен или желаеш да дойдеш при Мен, или като
принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против
теб“ (Joseph Smith Translation, Matthew 5:25).

Поканете един ученик да прочете Матей 5:23-24 на глас, включително
добавения израз от Превода на Джозеф Смит. Помолете класа да следят
текста, като търсят какво учи Спасителят, че трябва да правим с гнева си към
другите, ако желаем да дойдем при Него.

• Какво означава изразът „остави дара си там, пред олтара, и първо иди“?
(Преди хората да принесат жертва на Господ, те трябва първо да поправят
взаимоотношенията си с другите хора.)
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• Според стих 24, какво трябва да правим, ако желаем да идваме при Христа?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да разпознават
следната истина: Ако желаем да дойдем при Исус Христос, трябва
първо да извършим нашата част – да се помирим с другите.)

• Какво означава да се помирим с някого? (Да разрешим споровете или да
възстановим хармонията в отношенията. Това включва онези, които имат
лоши чувства към нас и хората, към които ние имаме лоши чувства.)

• Защо според вас трябва да разрешаваме споровете си с другите, за да
дойдем при Христос?

Помолете един ученик да прочете Матей 5:25-26 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят това, което казва Спасителят, че може да
направим, за да се помирим с другите.

• Какво според вас означава да се помиряваме бързо с противника си? Ако
учениците се нуждаят от помощ, поканете ги да погледнат Матей 5:25,
бележка под линия а)

• Как, като избираме да мислим с добро за някого, това може да ни помогне
да разрешим спор или да оправим нарушената връзка с него или нея?

Помолете учениците да си помислят за случай, когато са разрешили спор с
някого и в резултат на това са могли да се доближат до Господ. Може да
поканите един или двама ученика да споделят своите преживявания, ако не са
твърде лични. Насърчете учениците да разрешават споровете си с другите, за
да може да продължат да се усъвършенстват и да станат подобни на Небесния
ни Отец.

Покажете на учениците един плевел
(или снимка на плевел).

• Какво може да се случи, ако
плевелите не са премахнати от
една градина?

• По какъв начин плевелите може
да са като греховете?

Помолете един ученик да прочете
Матей 5:27-28 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят
за кой грях предупреждава Спасителят и за по-висшия закон, който Той
очаква от учениците Си да спазват.

• На какво ни учи Спасителят относно хората, които подхранват похотливи
мисли или желания? (Учениците може да използват различни думи, но
трябва да им е ясно, че ако изберем да подхранваме похотливи мисли
или желания, това е подобно на извършването на прелюбодеяние в
сърцата ни.)

Обяснете, че макар да не можем винаги да предотвратяваме влизането на
нечисти мисли в умовете ни, ние можем да ги спрем от това да останат там.
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Помолете един ученик да прочете Матей 5:29-30 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят на какво учи Господ относно премахването на
нечисти мисли.

• Какво казва Спасителят, че трябва да правим, за да премахнем
нечистите мисли?

• Какво мислите, че означава в тези стихове да се извади нечие око и да се
отреже нечия ръка?

Помолете един ученик да прочете Матей 5:30, бележка под линия b на глас.
Помолете класа да потърсят как Преводът на Джозеф Смит ни помага да
разберем какво означава в тези стихове да извадим нечие око и да отрежем
нечия ръка. Поканете учениците да споделят това, което са открили.

• Въз основа на това, което Господ преподава в Матей 5:29-30, какво може да
се случи, ако не премахнем греха от живота си? (След като учениците
отговорят, запишете следния принцип на дъската: Ако изберем да не
премахнем греха от живота си, той ще ни унищожи духовно.)

• Какво можем да правим, за да премахваме греховете от живота си?

• Какво трябва да правим, за да премахваме греховете от живота си и да сме
сигурни, че не извършваме отново тези грехове?

Насърчете учениците да си помислят кой грях биха искали да премахнат от
живота си и после да си поставят за цел да го направят, като се покаят и го
заместят с праведни действия.

Обобщете Матей 5:31-37, като обясните, че Господ учи за развода, брака и
обещанията.

Поканете учениците да си представят, че техен връстник в училище говори
жестоки и груби неща за тях. Попитайте учениците как биха реагирали.

Помолете един ученик да прочете Матей 5:38 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят на какво учи законът на Моисей относно
наказването на хората за техните грехове или прегрешения. Поканете ги да
споделят какво са открили. Обяснете, че изразът „око за око, зъб за зъб“
означава, че съгласно Мойсеевия закон наказанието трябва да съответства на
сериозността на прегрешението.

Разделете класа по двойки. Поканете единия партньор да прочете Матей
5:39-42, а вторият да прочете Матей 5:43-47. Помолете ги да потърсят
по-висшия закон. След като измине достатъчно време, помолете учениците да
обсъдят следните въпроси с партньорите си (може да покажете тези въпроси
на дъската или да ги раздадете на листи):

Според Спасителя какво представлява по-висшият закон?

На какво ни учи по-висшият закон относно начина, по който трябва да
реагираме на хората, които ни обиждат?
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След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
отговорите си с класа.

Помолете един ученик да прочете Матей 5:45 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво ще се случи, ако обичаме враговете си и
вършим добро на хората, които ни мразят.

• Какво ще се случи, ако обичаме враговете си и вършим добро на хората,
които ни мразят?

• Като знаете, че всички ние сме духовни чеда на Бог, какво според вас
означава в този стих да сме чеда на нашия Отец в Небесата? (Означава да
бъдем като Него и да станем наследници на Неговото царство.)

• По какъв начин Спасителят дава пример за любов към враговете Си и
вършене на добро на другите по време на Своя живот?

Поканете учениците да помислят какво са научили в Матей 5 относно това,
което трябва да правим, за да станем съвършени като Небесния ни Отец.

• Кои са някои от нещата, които трябва да правим, за да станем съвършени
като нашия Отец в Небесата? (Учениците може да използват различни
думи, но трябва да разберат един принцип, подобен на следния: Като
следваме ученията и заповедите на Спасителя, можем да станем
съвършени като нашия Отец в Небесата.)

Напомнете на учениците, че само чрез Исус Христос и чрез Неговата милост
можем да станем съвършени (вж. Мороний 10:32).

За да помогнете на учениците да разберат процеса на усъвършенстването,
помолете един от тях да прочете на глас следното изявление от старейшина
Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Не е нужно да се обезсърчаваме, ако сега нашите ревностни усилия към
съвършенство изглеждат толкова тежки и безкрайни. Съвършенството ни
предстои. То може да се осъществи напълно само след Възкресението и
само чрез Господ. То очаква всички, които Го обичат и спазват Неговите
заповеди“ („Perfection Pending“, Ensign, ноем. 1995 г., с. 88).

• Според старейшина Нелсън, кога ще достигнем съвършенство?

• По какъв начин това изявление може да помогне на някой, който се
чувства съкрушен и обезсърчен от несъвършенствата си?

Насърчете учениците да продължат да се подчиняват на Божиите заповеди, за
да може накрая да станат подобни на нашия Небесен Отец.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Матей 1-5 (Раздел 2)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на Матей 1-5
(Раздел 2) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие преподавате, се
концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух, когато
обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Матей 1-2)
Докато учениците изучаваха родословието на Спасителя, те научиха, че Исус Христос е божественият Син на
Небесния Отец и Мария. От примера на мъдреците, които идват да почетат Исус, учениците научиха, че ако
искрено и усърдно търсим Спасителя, ще бъдем напътствани от Него. Докато четоха за това как Йосиф е
вдъхновен да отведе семейството си и да избяга в Египет, за да са в безопасност, учениците откриха, че ако сме
чувствителни към Духа, можем да получаваме откровение и напътствие.

Ден 2 (Матей 3)
Докато учениците четоха за Йоан Кръстител и кръщението на Исус Христос, те научиха следните истини:
Показваме на Господ истинско покаяние, когато променяме желанията и действията си така, че да следваме
Неговите учения. Кръщението чрез потапяне от човек, притежаващ власт, е важно за спасението. Отецът, Синът и
Светият Дух са три отделни личности.

Ден 3 (Матей 4)
Докато учениците четоха за реакцията на Спасителя на изкушенията на дявола, те научиха, че когато си
припомняме и прилагаме истини, преподавани в Писанията, можем да устояваме на изкушенията на дявола. Те
също научиха, че Исус Христос внася светлина в живота на хората, които са в мрак. Когато учениците четоха за
Петър, Андрей, Яков и Йоан, те откриха следната истина: Ако незабавно откликнем на поканите на Спасителя да
Го последваме, Той може да направи повече от живота ни, отколкото можем да направим сами.

Ден 4 (Матей 5)
В този урок учениците прочетоха част от Проповедта на Спасителя на планината. От тази проповед научиха
следните истини: Като развиваме Христови качества, ще имаме повече щастие. Ако бъдем омърсени от
греховете на света, това може да ни попречи да бъдем благословия за другите хора. Праведният ни пример
може да насърчава другите да се доближават до Небесния Отец. Учениците научиха и за висшия закон, на който
Исус Христос учи Своите ученици.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат какво трябва да правим,
за да станем съвършени като нашия Небесен Отец. Освен това, докато
учениците преглеждат по-висшите закони на Господ, те могат да помислят за
начините, по които могат да подобрят начина си на спазване на Господните
заповеди.
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Предложения за преподаване
Матей 5:17-48
Исус Христос учи учениците Си как да станат съвършени като Небесния Отец
Преди часа, напишете следния въпрос на дъската: Коя заповед според вас е
най-трудна за спазване от хората? Когато започне урокът, помолете
учениците да отговорят на този въпрос. Запишете техните отговори на
дъската.

Помолете един ученик да прочете Матей 5:48 на глас. Помолете останалите да
следят текста, като търсят една заповед, която е трудна за спазване. Може да
предложите на учениците да отбележат Превода на Джозеф Смит в Matthew
5:48, бележка под линия а.

• Как ви кара да се чувствате заповедта да сте съвършени?

• Какво според вас означава да бъдете съвършени?

Поканете учениците да прочетат Matthew 5:48, бележка под линия b, наум,
търсейки значението на думата съвършен и ги помолете да кажат какво са
открили. Обяснете, че да станем цели или напълно развити означава да
станем като Небесния Отец.

Докато учениците продължават да изучават Проповедта на Спасителя на
планината в Матей 5, ги поканете да търсят принципите, които трябва да
спазват, за да могат да станат съвършени, подобно на нашия Отец в Небесата.

Обобщете Матей 5:17-20, като обясните, че Спасителят учи, че е дошъл, за да
изпълни закона на Моисей, а не да унищожи или премахне някои от вечните
истини в закона на Моисей. Исус Христос възстановява пълнотата на
Евангелието, което е изгубено поради нечестие и вероотстъпничество,
коригира погрешни учения и изпълнява пророчествата, дадени от
старозаветните пророци. Накрая, като част от Възстановяването на пълнотата
на Евангелието, някои аспекти от закона на Моисей се преустановяват, като
например обрязването и жертвоприношенията на животни.

Обяснете, че Матей 5:21-48 включва ученията на Спасителя за различни
закони и традиции, които юдеите са създали или добавили като част от закона
на Моисей. Разяснявайки истинското значение на законите, Исус Христос учи
на един по-висш стандарт за праведност. Членовете на Неговото царство
трябва да живеят съгласно този по-висш закон. Тези по-висши закони
предоставят напътствие, което ще помогне на учениците на Исус Христос да
избягват нарушаването на Божиите заповеди.

За да помогнете на учениците да си припомнят какво са научили относно
по-висшия закон в урока си, може да напишете на дъската следните
изречения: Не убивай. Не прелюбодействай.

Помолете учениците да обяснят какво казва Исус Христос на учениците Си
относно тези закони. (Ако учениците не могат да си припомнят, поканете ги
да разгледат съответно Матей 5:21-26 и Матей 5:27-30.)

• Кои са някои от опасностите в това да не контролираме гнева си?
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• Защо е важно да контролираме мислите си?

Обобщете Матей 5:31-37, като обясните, че Господ учи за развода, брака и
обещанията.

Поканете учениците да си представят, че техен връстник в училище казва
жестоки и груби неща за тях. Попитайте учениците как биха реагирали.

Помолете един ученик да прочете Матей 5:38 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят на какво учи законът на Моисей относно
наказването на хората за техните грехове или прегрешения. Нека споделят
какво са открили. Обяснете, че изразът „око за око, зъб за зъб“ означава, че
съгласно Мойсеевия закон наказанието трябва да съответства на сериозността
на прегрешението.

Разделете класа по двойки. Поканете единия партньор да прочете Матей
5:39-42, а втория да прочете Матей 5:43-47. Помолете ги да потърсят
по-висшия закон. След като измине достатъчно време, помолете учениците да
обсъдят следните въпроси с партньорите си (може да покажете тези въпроси
на дъската или да ги раздадете на хартия):

Според Спасителя, какво представлява по-висшия закон?

На какво ни учи по-висшият закон относно начина, по който трябва да
реагираме на хората, които ни обиждат?

След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
отговорите си с класа.

Помолете един ученик да прочете Матей 5:45 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво ще се случи, ако обичаме враговете си и
вършим добро на хората, които ни мразят.

• Какво ще се случи, ако обичаме враговете си и вършим добро на хората,
които ни мразят?

• Като знаете, че всички ние сме духовни чеда на Бог, какво според вас
означава в този стих да сме чеда на нашия Отец в Небесата? (Означава да
бъдем като Него и да станем наследници на Неговото царство.)

• По какъв начин Спасителят дава пример за любов към враговете Си и
вършене на добро на другите по време на живота Си?

Поканете учениците да помислят какво са научили в Матей 5 относно това,
което трябва да правим, за да станем съвършени като Небесния ни Отец.

• Кои са някои от нещата, които трябва да правим, за да станем съвършени
като нашия Отец в Небесата? (Учениците може да използват различни
думи, но трябва да разберат следния принцип: Като следваме ученията и
заповедите на Спасителя, можем да станем съвършени като нашия
Отец в Небесата.)
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Напомнете на учениците, че само чрез Исус Христос и чрез Неговата милост
можем да станем съвършени (вж. Мороний 10:32).

За да помогнете на учениците да разберат процеса на усъвършенстването,
помолете един от тях да прочете на глас следното изявление от старейшина
Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Не е нужно да се обезсърчаваме, ако сега нашите ревностни усилия към
съвършенство изглеждат толкова тежки и безкрайни. Съвършенството ни
предстои. То може да се осъществи напълно само след Възкресението и
само чрез Господ. То очаква всички, които Го обичат и спазват Неговите
заповеди“ („Perfection Pending“, Ensign, ноем. 1995 г., с. 88).

• Според старейшина Нелсън, кога ще достигнем съвършенство?

• По какъв начин това изявление може да помогне на някой, който се
чувства съкрушен и обезсърчен от несъвършенствата си?

Насърчете учениците да продължат да се подчиняват на Божиите заповеди, за
да може накрая да станат подобни на нашия Небесен Отец.

Следващ раздел (Матей 6:1-13:23)
За да помогнете на учениците за следващия раздел, насърчете ги да помислят
над следните въпроси: Какво представлява Златното правило? На какво учи
Господ относно съденето на другите? Какво се случва на тези, които служат на
двама господари? Какво трябвало да направят хората, за да бъдат изцелени от
Спасителя? Обяснете, че в следващия раздел учениците ще имат
възможността да научат отговорите на тези въпроси и да научат за задачата,
която Спасителят възлага на Своите апостоли.
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УРОК 11

Матей 6
Въведение
Исус продължава Своята проповед на планината. Той учи,
че праведните набожни действия, трябва да бъдат
извършвани поради правилните причини и набляга, че

трябва да се вършат, за да угодим на Небесния ни Отец.
Той също така казва на учениците Си първо да се стремят
да изграждат царството Божие.

Предложения за преподаване
Матей 6:1-18
Спасителят учи Своите ученици да вършат праведни дела
Донесете за урока дребни награди (например някакви бонбони). С идването
на учениците, като видите, че правят нещо добро (например изваждат
Писанията си, мило поздравяват някого или помагат да се планира духовното
послание), дайте им награда и обявете доброто им дело пред другите. Някои
ученици може да копират добрите дела на връстниците си, за да получат и те
награда. Продължете да награждавате учениците, до започването на урока.

За да започнете урока, попитайте учениците защо са извършили добрите дела,
за които ги възнаградихте. Обяснете, че според написаното в Матей 6,
Спасителят продължава проповедта си на планината и учи относно
различните мотиви, които човек може да има, за извършването на праведни
дела. Докато учениците изучават Матей 6, поканете ги да потърсят принципи,
които могат да им помагат да извършват праведни дела поради правилните
причини.

Поканете един ученик да прочете Матей 6:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво казва Спасителят, че е неправилен мотив за
извършването на праведни дела. (Отбележете, че благодеянията са действия,
показващи религиозна отдаденост, като например даването на бедните (вж.
стих 1, бележка под линия b).

• Според тези стихове защо някои хора извършват благодеяния?

• Как нарича Спасителят тези хора? (Може да отбележите, че гръцката
дума, преведена като „лицемерите“, се отнася за хората, които се
преструват (вж. стих 2, бележка под линия а).

• Какво според вас означава изразът „те са получили вече своята награда“?

Поканете един ученик да прочете Матей 6:3-4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят това, на което учи Господ относно начина, по
който учениците Му да извършват праведни дела.

• Защо според вас Господ иска учениците Му да вършат делата си на служба
„тайно“?

• Какво показва тайното извършване на праведни дела за мотивацията на
даден човек да ги извърши? (Той или тя иска да угоди на Небесния Отец и
да служи на другите, вместо да привлича вниманието на другите.)
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• Какво обещава Спасителят на хората, които извършват праведни дела
поради правилните причини?

Помагайте на учениците да се учат да откриват учения и принципи
Една от главните цели на изучаването на Писанията е да се научават ученията и
принципите на Евангелието. Откриването на учения и принципи от Писанията е основно за
преподаването и изучаването на Евангелието. Научаването как да ги откривате изисква
сериозни усилия и практика. Когато помагате на учениците си да откриват учения и
принципи, помагайте им да изказват ясно и просто тези истини, за да се уверите, че ги
разбират.

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Спасителя относно
извършването на набожни действия? (Помогнете на учениците да открият
следния принцип: Ако извършваме набожни дела, за да угодим на
Небесния Отец, вместо да привличаме вниманието на другите, Той
открито ще ни възнагради. Запишете този принцип на дъската.)

• Какво означава за вас това, че Небесният Отец открито ще ви възнагради?

Разделете учениците по двойки. Помолете един ученик от всяка двойка да
прочете Матей 6:5-6, а другият да прочете Матей 6:16-18. Поканете всеки
ученик да потърси използван от Спасителя пример, който илюстрира
принципа за извършване на праведни дела, за да се угоди на Небесния Отец.
Помолете ги да споделят един с друг какво са открили. След това
попитайте класа:

• В тези два откъса кои са религиозните практики, които Исус подчертава,
че трябва да се извършват тайно?

Уверете се, че учениците разбират, че публичната молитва не е грешна само
защото не е извършена тайно. Молитвата и други религиозни практики може
да бъдат извършвани публично, ако са извършвани искрено и с отдаденост.

• Според стиховете, които изучавахте, защо лицемерите се молят и постят?

Може да обясните, че изразите „унили“ и „помрачават лицата си“ в стих 16 се
отнасят за хора, които външно показват, че постят, за да привличат внимание
към себе си.

Отново посочете принципа на дъската. Поканете учениците да си припомнят
случай, когато са извършвали набожни дела – например молитва или пост – за
да получат одобрението на Небесния Отец. Помолете ги да си помислят за
начините, по които са се почувствали благословени поради искреното
почитане. Може да помолите няколко ученика, ако не се притесняват, да
споделят благословиите, които са получили.

Обобщете Матей 6:7-15, като обясните, че Спасителят предоставя указания и
модел за правилния начин да се молим. Неговият пример за молитва е
известен като Господната молитва. Поканете учениците накратко да
разгледат тези стихове, като потърсят какво можем да научим от Господния
пример относно молитвата. Поканете учениците да споделят това, което са
открили. (Като част от това обсъждане, може да обясните, че Господното
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предупреждение да няма „излишни думи“ не е точно забрана да се използват
едни и същи или подобни думи всеки път, когато се молим. Господ
предупреждава и да няма молитви, които са механични, повърхностни или
празни. Молитвите ни трябва да са смирени, прочувствени и изразени с вяра.)

Матей 6:19-24
Исус Христос учи множеството да трупат съкровища на небето
Покажете снимка на ковчеже.
Обяснете, че съкровището е нещо,
което много ценим.

• Кое нещо считате за съкровище?

Помолете един ученик да прочете
Матей 6:19-21 на глас. Помолете
класа да следят текста, като търсят
какво учи Господ относно
съкровищата.

• Какъв вид съкровища трябва да търсят учениците на Спасителя според
ученията Му?

• Според Спасителя каква е разликата между съкровища, събирани на
земята и съкровища, събирани на небето?

Напишете следното на дъската:

Съкровища на земята Съкровища на небето

Поканете учениците да дойдат на дъската и да изброят примери за съкровища
на земята и съкровища на небето.

Поканете един ученик да прочете Матей 6:22-24 на глас и помолете класа да
потърсят какво ни учи Спасителят, че може да ни помогне да събираме
съкровища на небето.

• Какво казва Спасителят в стихове 22-23, че може да ни помогне да
събираме съкровища на небето? (Отбележете, че Преводът на Джозеф
Смит на стих 22 гласи: „затова, ако очите ти са отправени единствено към
славата Божия“ (в Ръководство към Писанията, Матея 6:22 ). Може да
напомните на учениците, че Божието дело и слава е да „се осъществят
безсмъртието и вечният живот на човека“ (Моисей 1:39).

• Какво можем да правим, за да бъдат очите ни насочени единствено към
славата Божия?

• На каква истина учи Спасителят в края на стих 24, която може да ни
помогне да събираме съкровища на небето? (Учениците трябва да
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разпознаят следната истина: Не можем да служим едновременно на
Бог и на мамона. Обяснете, че думата мамон означава богатства.)

• Какво според вас означава да „служим“ на мамона? (Да се насочваме към
светски неща по начин, който ни откъсва от Бог.)

За да илюстрирате истината, която учениците откриха в Матей 6:24, залепете
две сламки за сок в горната им част. Покажете една чаша вода, която е
наполовина пълна и поставете сламките така, че едната сламка да е във водата,
а другата да е извън чашата. Поканете един ученик да се опита да изпие
водата, като използва сламките. (Уверете се, че ученикът всмуква
едновременно и от двете сламки, за да може да се получи примерът.) После
попитайте ученика:

• Защо не успя ефективно да пиеш от водата?

Попитайте класа:

• Ако сламката представлява нас, какво може да представлява водата?
(Нашите усилия да служим на Бог.)

• Защо според вас не можем да служим на Бог и на мамона едновременно?
(Вж. също Яков 1:8.)

• Какво трябва да направим със сламките, за да можем да изпием водата?
Как това наподобява усилията ни да служим на Бог?

Поканете учениците да обмислят своите отговори на следния въпрос. Бихте
могли да поканите учениците да запишат отговорите си в техните тетрадки за
работа в клас или дневници за изучаване на Писанията.

• Какъв пример има в живота ви за това как насочването към светските
неща може да ви отклони от службата на Бог и събирането на съкровища
на небето?

Матей 6:25-34
Спасителят казва на учениците Си първо да се стремят да изграждат
царството Божие
Обобщете Матей 6:25-34, като обясните, че Спасителят казва на учениците
Си да не бъдат прекалено загрижени за осигуряването на основните си нужди.
Преводът на Джозеф Смит за Матей 6:25-27 (няма официален превод на бълг.
език) ни помага да разберем, че Спасителят говори конкретно на хората,
които отиват да проповядват Неговото Евангелие.

Помолете един ученик да прочете Матей 6:31-34 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят към какво казва Спасителят на учениците Си, че
трябва да се стремят най-напред в живота си. (Отбележете написаното в
Joseph Smith Translation в стих 33, бележка под линия а.)

• Към какво учи учениците Си Спасителят, че трябва да се стремят
най-напред в живота си?

• Какво обещава Исус Христос на хората, които се стремят да изграждат
Божието царство (или Неговата Църква), вместо да се стремят да
придобият нещата от света? (След като учениците отговорят, запишете на
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дъската следния принцип: Ако се стремим най-напред да изграждаме
царството Божие, то Той ще ни благослови с това, от което Той знае,
че се нуждаем.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете един
ученик да прочете на глас следното изявление от президент Езра Тафт Бенсън:

„Ние трябва да поставяме Бог преди всичко друго в живота ни. …

Когато поставим Бог на първо място, всички други неща си отиват на
точното място или изчезват от живота ни. Нашата обич към Господ ще
ръководи изявите на привързаността ни, разпределението на времето ни,
целите, които преследваме и реда на приоритетите ни.

Трябва да поставим Бог пред всеки друг в живота ни“ („The Great
Commandment – Love the Lord“, Ensign, май 1988 г., с. 4).

• Кога сте получавали благословии от Небесния Отец, като сте се стремили
да Го поставяте на първо място в живота си?

Може да споделите вашето свидетелство за благословиите, които идват от
това да поставяме Небесния Отец на първо място в живота ни.

Поканете учениците отново накратко да помислят как може да бъдат
изкушени да насочат сърцата си към светските неща. Насърчете ги да си
поставят за цел да преодолеят това изкушение, като запишат в тетрадките си
или в дневниците си за изучаване на Писанията един от начините, по които
ще се стремят да поставят Небесния си Отец на първо място в своя живот.
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Проповедта на планината, от Карл Хайнрих Блок. Предоставено
от Националния исторически музей в замъка Фредериксборг в
Хилерьод, Дания. Не копирайте.

УРОК 12

Матей 7
Въведение
Исус продължава проповедта Си на планината, като учи
Своите ученици да съдят праведно. Той учи също и

относно получаването на лично откровение и следването
на волята на Небесния Отец.

Предложения за преподаване
Матей 7:1-5
Като част от проповедта Си на планината, Исус Христос учи Своите ученици да
съдят праведно
Преди началото на часа, напишете на дъската следния въпрос: Трябва или не
трябва да съдим другите? Когато започне урокът, помолете учениците да
отговорят на въпроса.

Покажете картината Проповедта на
планината (Евангелски произведения
на изкуството, 2009 г., № 39; вж.
също LDS.org). Обяснете, че когато
Исус продължава проповедта Си на
планината, Той учи Своите ученици
относно съденето.

Поканете един ученик да прочете
Матей 7:1 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво учи
Господ относно съденето.
Отбележете, че стих 1 често е
разбиран погрешно да означава, че
никога не трябва да съдим. Помолете
един ученик да прочете Матей 7:1,
бележка под линия а.

• На какво учи Спасителят относно
съденето?

• Какво според вас означава да съдим праведно?

Поканете един ученик да прочете Матей 7:2 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво ще ни се случи в зависимост от начина, по който
съдим другите. Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Какво ще се случи, ако съдим праведно другите? (След като учениците
отговорят, помогнете им да открият следния принцип: Ако съдим
праведно другите, Бог ще ни окаже същата милост и
справедливост.)

Ако е възможно, раздайте копия на следното изявление от Предани ще
сме на вярата на всеки от учениците. Поканете един ученик да го
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прочете на глас. Помолете половината клас да следят текста, като търсят
видовете отсъждане, които не трябва да правим. Помолете другата половина
да търсят как можем да отсъждаме правилно.

„Понякога хората смятат, че е грешно да съдят другите по какъвто и да било начин.
Макар и да е вярно, че не бива да порицавате другите или да ги съдите
несправедливо, ще е нужно да правите оценки на идеи, ситуации и хора през целия
си живот. …

Отсъждането е важна употреба на правото ви на избор и изисква голямо внимание,
особено като съдите други хора. Всичките ви преценки трябва да се водят от
праведни стандарти. Помнете, че само Бог, Който знае сърцето на всеки отделен
човек, може да отсъди окончателно за всеки (вж. Откровение 20:12; 3 Нефи 27:14; У.
и З. 137:9). …

Доколкото можете, съдете предимно обстоятелствата на хората, а не самите хора.
Винаги, щом е възможно, се въздържайте да правите преценки без съответното
запознаване с фактите. Бъдете винаги чувствителни към Светия Дух, който може да
ви води в решенията ви“ (Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник 2004 г.,
с. 185).

• Какви видове отсъждане трябва да правим?

• Как можем да съдим праведно?

Покажете малка треска от дърво и едно дълго и дебело парче дърво. Обяснете,
че когато Спасителят учи Своите ученици относно отсъждането, Той говори
за една малка дървена треска като за съчица и едно голямо парче дърво като за
греда. Поканете един ученик да прочете Матей 7:3 на глас и помолете класа да
потърсят това, на което учи Спасителят относно съденето на другите.

• Какво може да представляват съчицата и гредата в аналогията на
Спасителя?

• Как бихте изразили Господното учение в стих 3 със свои думи?

Нека двама ученика излязат пред класа. Кажете на единия ученик да държи
гредата над очите си. Попитайте втория ученик:

• Искате ли вашият съученик с гредата да премахне една съчица от окото
ви? Защо не?

Попитайте ученика с гредата:

• Какво трябва да направиш, за да виждаш достатъчно ясно, за да премахнеш
съчицата от окото на съученика/чката си?

Помолете ученика с гредата да прочете следното изявление на президент
Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:
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„Проблемът с гредите и съчиците изглежда е тясно свързан с нашата
неспособност да видим себе си ясно. Не съм сигурен защо сме така
способни да даваме диагнози и да препоръчваме лекове за чуждите
болежки, докато често не можем да видим нашите собствени“ („Да не съм
аз, Господи?“ Лиахона, ноем. 2014 г., с. 56).

Кажете на двамата ученика да седнат. Помолете един ученик да прочете
Матей 7:4-5 на глас и поканете учениците да потърсят за чии грешки трябва
да се притесняваме.

• Нашата загриженост и корекция трябва ли да бъдат насочени към
грешките на другите или към нашите грешки? Защо?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове, който може да ни
помогне да избегнем неправедното съдене на другите? (Макар учениците
да използват различни изрази, те трябва да открият следния принцип: Ако
наблегнем на премахването на собствените ни грехове, ще бъде
по-малко вероятно да съдим неправедно другите.)

• По какъв начин този принцип може да ни помогне, когато видим
нечия грешка?

Може да раздадете на учениците по едно малко парченце дърво, което да
пазят, за да им напомня за този принцип. Поканете учениците да си помислят
за греховете или слабостите, които могат да премахнат от живота си.
Насърчете ги да помолят Господ да им помогне да премахнат собствените си
недостатъци, вместо да съдят неправедно другите.

Матей 7:6-14
Спасителят учи относно търсенето на лично откровение
Обобщете Матей 7:6, като обясните, че Преводът на Джозеф Смит на този
стих ни помага да разберем, че Исус Христос призовава учениците Си да
отидат по света да проповядват. Те трябва да преподават покаяние, но да пазят
тайнствата на царството за себе си. С други думи, не трябва да обсъждат
свещени теми с хора, които не са готови да ги приемат. (Вж. Преводът на
Джозеф Смит, Матей 7:9-11 (в Ръководство към Писанията).

Обяснете, че според Превода на Джозеф Смит, Матей 7:7 (вж. Joseph Smith
Translation, Matthew 7:12 (в Bible appendix), започва с израза „Кажете им да
попитат Бог“. Поканете един ученик да прочете на глас стих 7, като започне с
този израз. Помолете класа да следят текста и да открият какво казва Господ
на учениците Си, че трябва да преподават.

• Какво е казано на учениците, че трябва да казват на хората, които искат да
получат знание от Бог?

• Какъв принцип можем да научим от стих 7 относно начина, по който
можем да разберем свещено познание от Бог? (След като учениците
отговорят, помогнете им да открият следния принцип: Като питаме,
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търсим и хлопаме, докато търсим истината, Небесният Отец ще
отговаря и ще ни благославя с лично откровение.)

• Какво показват думите питайте, търсете и хлопайте, че трябва да правим,
за да получим лично откровение?

Поканете няколко ученика да споделят случай, когато тяхното питане,
търсене и хлопане са поканили лично откровение.

Обобщете Матей 7:9-11, като обясните, че Спасителят преподава, че също
както един любящ баща не би дал камък или змия, когато синът му моли за
хляб или риба, Небесният Отец няма да откаже на чедата Си дара на личното
откровение, когато молят за него.

Насърчете учениците да упражняват вяра, като питат, търсят и хлопат, за да
поканят лично откровение и разбиране на Евангелието. Свидетелствайте, че
като правят това с вяра и търпение, Небесният Отец ще отговори.

Помолете един ученик да прочете Матей 7:12-14 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят допълнителни истини, които според Спасителя
учениците Му трябва да преподават. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Матей 7:15-27
Спасителят обещава спасение на хората, които вършат волята на Отца
Помолете учениците да изредят на дъската няколко идеи, които са широко
приети от света, но които са в разрез с плана на Небесния Отец.

• Защо е важно да може да се разбере дали някой човек или някоя група
насърчава идея, която е в разрез с плана на Небесния Отец?

Помолете един ученик да прочете Матей 7:15 на глас. След това попитайте:

• За какво Господ предупреждава учениците Си? Как по думите Му ще бъдат
прикрити тези лъжливи пророци?

Обяснете, че старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте
апостоли предупреждава за лъжепророци в днешно време, които включват
„и мъже и жени, които са самопровъзгласили се проповедници на ученията
на Църквата“, а също и „онези, които говорят и публикуват в разрез с
Божиите истински пророци и които активно привличат други с безразсъдно
незачитане за вечното благосъстояние на хората, които са

подмамили“„Beware of False Prophets and False Teachers“, Ensign, ноем. 1999 г., с. 63).

Помолете един ученик да прочете Матей 7:16-20 на глас. Помолете учениците
да следят текста, като потърсят един от начините да различим дали някой е
лъжепророк или лъжлив учител.

• Кой е един от начините да различим дали някой е лъжепророк или лъжлив
учител? (След като учениците отговорят, запишете следната истина на
дъската: Можем да различим лъжепророците по плодовете им.)
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Разберете значението на ученията и принципите
Когато учениците откриват учения и принципи в Писанията, може да ги насочвате чрез
обсъждания, които да им помогнат да анализират и по-добре разберат значението на тези
истини. Когато учениците разберат дадено евангелско учение или принцип, това означава,
че те разбират откритата истина, нейната връзка с останалите учения и принципи в
Господния план и обстоятелствата, при които тя може да бъде прилагана в живота им.

Покажете на учениците два вида плодове. Попитайте учениците от какъв вид
растения са тези плодове. Обяснете, че подобно на разпознаването на
растенията по плодовете им, можем да разпознаем лъжепророците и
лъжливите учители по техните учения, действия и идеи.

• Въз основа на тази истина, как можем да разпознаваме хора и групи, от
които трябва да се пазим?

• По какъв начин списъкът с идеи на дъската е свързан с тази истина?

Обобщете Матей 7:21-23, като обясните, че не всеки, който заявява вяра в
Исус Христос, ще влезе в Неговото царство, а само онези, които изпълняват
волята на Небесния Отец и Го опознават, ще влязат в небесното царство.

Покажете един камък и един поднос със пясък. Попитайте учениците дали
биха искали да построят дома си на канара или на пясъка. Поканете ги да
обяснят защо.

Помолете един ученик да прочете Матей 7:24-27 на глас.

• Според стих 24, какви действия казва Спасителят, че ще направят някой да
бъде като разумния човек, който строил на канара?

• Според стих 26, какви действия казва Спасителят, че ще направят някой да
бъде като неразумния човек, който строил на пясъка?

• Какво според вас представляват дъждът, реките и вятърът в тези аналогии
(вж. стих 27; вж. също Еламан 5:12)?

• Какви принципи за действане съгласно Господните учения можем да
научим от тези аналогии? (Макар учениците да използват различни
изрази, те трябва да разпознават следните принципи: Ако чуваме и
действаме съгласно Господните учения, Той ще ни укрепва, за да
издържаме на изпитанията си. Ако чуем Господните учения, но не
ги следваме, тогава няма да имаме подкрепата, от която се нуждаем,
когато дойдат изпитанията.)

Поканете учениците да помислят относно казаното от Господ в Проповедта на
планината (вж. Матей 5-7). Поканете ги да бъдат като разумния човек, като
вземат решение да действат съгласно принципите, на които учи Спасителят.
Може да предоставите на учениците време, за да напишат как биха
приложили един или повече от принципите от този урок или от предишните
три урока.
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УРОК 13

Матей 8-10
Въведение
Докато Исус Христос пътува из Галилея, Той извършва
много чудеса. Той призовава и дванадесетте апостоли,

дава им власт и ги обучава, а после ги изпраща да служат
на хората.

Предложения за преподаване
Матей 8:1–9:34
Исус извършва много чудеса
В началото на часа поканете учениците да отговорят на следния въпрос:

• Ако знаехте, че Спасителят ще дойде да посети днес вашия град, кого бихте
Му довели да бъде изцелен? Защо?

Препишете следните препратки от Писанията на дъската: Матей 8:1–4; Матей
8:5–13; Матей 8:14–15; Матей 8:23–27; Матей 8:28–32; Матей 9:1–8; Матей
9:18–19, 23–26; Матей 9:20–22; Матей 9:27–31; и Матей 9:32–33. Възложете по
един от тези стихове на всеки ученик. (Ако класът ви е малък, някои ученици
може да четат повече от един стих.)

Поканете учениците да прочетат възложените им стихове и да потърсят кои
са извършените от Исус чудеса. След като измине достатъчно време, ги
помолете да споделят накратко какво са научили. (Забележка: Учениците ще
изучат тези чудеса с повече подробности в Марк 1-5.)

Последователното изучаване на Писанията
Матей, Марк, Лука и Йоан записват събития и подробности от живота на Спасителя, които
са уникални по начина, по който ги разказват. Обаче, Евангелията на Матей, Марк и Лука
имат и много общо по отношение на съдържанието. На различни места в наръчника са
дадени бележки за учителя, за да ви помогнат да знаете къде по-подробно се преподават
конкретните събития. Например, чудесата, записани в Матей 8 и 9 ще бъдат разгледани
по-задълбочено в уроците за Марк 1-5.

Помолете един ученик да прочете Матей 8:16-17 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят едно пророчество, което осъществява Исус Христос,
когато извършва тези чудеса. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

• Каква истина за Исус Христос можем да научим от разказите за тези
чудеса? (Учениците могат да използват различни думи, но се уверете, че
разпознават следната истина: Исус може да ни изцели от немощите и
болестите ни. Може да обясните, че немощ е болест или слабост.

• По какъв начин Спасителят може да ни изцели или да укрепи слабостите
ни, ако не е сред нас днес? (Посредством Своето Единение. (Вж. Алма
7:11-13.)
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Mатей 9:35–10:8
Исус призовава дванадесетте апостоли
Покажете една снимка или снимки на настоящите апостоли в Църквата,
включително на Първото президентство. (Такива снимки може да намерите
на LDS.org (вж. Meet Today’s Prophets and Apostles) и в конферентните издания
на Лиахона.)

• Какво прави тези хора уникални сред всички народи по земята днес?

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Матей 9-10 относно
ролята на апостолите и благословиите, които могат да донесат в живота ни.

Помолете един ученик да прочете Матей 9:35 на глас. Поканете учениците да
следят текста, като потърсят какво извършва Спасителят, освен изцеляването
на хора.

• Освен изцеляването на хора, какво прави Исус по време на
служението Си?

Обяснете, че докато Исус проповядва Евангелието и извършва чудеса из цяла
Юдея, броят на последователите Му нараства.

Помолете един ученик да прочете Матей 9:36-38 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят за кого говори Спасителят, че трябва да Му помага
да служи на всички, които Го следват.

• Според стихове 37-38, за кого говори Исус, че трябва да Му помага в
грижите за хората, които Го следват?

Поканете един ученик да прочете Матей 10:1–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави Исус, за да посрещне нуждите
на хората.

• Какво прави Исус, за да помогне на множествата, които Го следват?

• Какво учение можем да научим от тези стихове за един от начините, по
които Исус Христос служи на хората по земята? (Учениците могат да
използват различни думи, но се уверете, че те откриват следното учение:
Исус Христос призовава апостоли и им предава властта Си. Може да
предложите на учениците да запишат това учение до Матей 10:1-4.)

Поканете един ученик да прочете Матей 10:5-8 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво заповядва Исус Христос на апостолите си, че
трябва да правят.

• Какво заповядва Исус на апостолите Си да направят?

Обяснете, че думата апостол идва от една гръцка дума, която означава „човек,
който е изпратен“. В началото апостолите са изпратени само сред дома
Израилев. По-късно, възкресеният Спасител заповядва Евангелието да се
проповядва и сред езичниците или хората, които не са от дома Израилев.

• Какви сходства забелязвате между делата, които Исус върши и делата,
които заповядва да вършат Неговите апостоли?
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• Каква истина можем да научим от тези стихове за това какво призовава
Исус Христос апостолите да вършат? (Учениците трябва да посочат
подобна на следната истина: Господ призовава апостолите да
проповядват Неговото Евангелие и да вършат Неговите дела.
Преценете дали да запишете тази истина на дъската.)

Посочете отново снимките на настоящите апостоли. Помолете учениците да
дадат примери за това как настоящите апостоли проповядват и служат, както
би го правил Исус Христос, ако беше тук.

Помагайте на учениците да чувстват истинността и важността на
ученията и принципите
След като учениците открият и разберат принципите и ученията на Евангелието, според
както са записани в Писанията, те може и да не ги приложат, докато не почувстват чрез
Духа тяхната истинност и важност и не усетят известна спешност да включат принципите в
живота си. Един от най-ефективните начини да се помогне на учениците да направят това,
е да ги насърчите да споделят лични преживявания, свързани с тези истини и да
размишляват върху тях.

За да помогнете на учениците да почувстват важността на истината, която са
открили по-горе, прочетете или покажете откъс от скорошна реч на
съвременен апостол, която е подходяща за младежите. След като прочетете
откъса или покажете видео материала, попитайте:

• По какъв начин разбирането, че апостолите са призовани от Исус Христос
да вършат Неговото дело, влияе на начина, по който реагираме на това,
което ни учат и съветват да правим?

• По какви начини служенията и посланията на съвременните апостоли са
повлияли на живота ви?

Поканете учениците с вяра да търсят възможности да слушат, изучават и
прилагат словата на Господните избрани апостоли.

Матей 10:9-42
Исус дава указания на Дванадесетте апостоли преди да тръгнат да проповядват
и служат
Обобщете Матей 10:9-16, като обясните, че Господ казва на апостолите да се
уповават на Небесния Отец, че Той ще осигури нуждите им, докато пътуват, за
да проповядват Евангелието. Спасителят ги учи също да благославят хората,
които са ги приели и приютили.

Помолете учениците да си помислят за случай, когато някой от различно
вероизповедание им е задал труден въпрос за Евангелието или ги е попитал за
нещо противоречиво относно Църквата.

• Колко уверени бяхте в знанието си какво трябва да кажете в тази
ситуация? Защо?
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Поканете учениците да потърсят един принцип в ученията на Исус към
Неговите апостоли в остатъка от Матей 10, който може да ни помага, когато
трябва да обясняваме Евангелието или да споделяме свидетелството си.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 10:16-20.
Помолете класа да следят текста, като търсят вида трудности, които Исус
казва, че ще изпитват апостолите, докато пътуват и проповядват.

• Какви трудности казва Исус, че ще имат Неговите апостоли, като отиват
да проповядват Евангелието Му?

• Според стихове 19-20 как щели да узнаят апостолите какво да казват в тези
трудни ситуации? ежка под линия а.)

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно разговарянето с
другите, когато сме в служба на Господ? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да разпознават следния принцип: Когато сме в
служба на Господ, Той ще ни вдъхновява какво да казваме, когато е
нужно това.)

• Кога ви се е случвало да почувствате, че Господ ви вдъхновява да знаете
какво да кажете на някой човек? (Може да предоставите на учениците
време да помислят, преди да ги помолите да отговорят на този въпрос.)

Обобщете Матей 10:21-42, като обясните, че Исус Христос
продължава да дава на апостолите Си указания, предупреждения и

утеха относно трудностите, които ще имат. За да помогнете на учениците да
изучат словата на Спасителя в Матей 10:37-39, разделете ги по двойки или на
малки групи и раздайте на всяка двойка или група по едно копие на
съпътстващия материал. Поканете учениците да следват инструкциите в
раздадения им материал, като изучат заедно възложените стихове и обсъдят
отговорите си на въпросите.

Матей 10:37-39
По двойки или на малки групи, изучете възложените стихове и обсъдете отговорите си на
въпросите.

Прочетете Матей 10:37-38, като потърсите жертвите, които Спасителят казва, че трябва да
имаме готовност да правим като Негови ученици. Изразът „достоен за Мен“ в тези стихове
означава да сме достойни представители на Господ и да заслужаваме благословиите Му.

• Защо според вас е необходимо учениците на Исус Христос да Го обичат повече от всичко –
включително и от близките си?
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Кръстът, споменат в стих 38 загатва за
физическия кръст, който Исус Христос
носи и на който после е качен, за да
изпълни волята на Своя Отец. Образно
казано, Исус Христос призовава
последователите Си също така да
„вдигн(ат) кръста си и нека (Го)
последва(т)“ (Матей 16:24).

Прочетете Превода на Джозеф Смит,
Матей 16:26 (в Ръководство към
Писанията ) и потърсете какво означава да
поемем кръста си и да последваме Исус
Христос.

Прочетете Матей 10:39, като потърсите
принципите, на които учи Исус Христос
относно жертвата. Преводът на Джозеф
Смит пояснява началото на този стих по
следния начин: „Онзи, който се стреми да
спаси живота си …“ (вж. стих 39, бележка
под линия а. В този контекст, изразът „да
спаси живота си“ означава да живее егоистично, вместо да се стреми да служи на Бог и
Неговите чеда.

• По какви начини, според вас, хората, които мислят за собствената си воля и егоистични
желания, накрая ще „изгубят“ живота си?

Въз основа на това, което сте прочели, довършете следния принцип:

Ако се стремим да спасим живота си, то ____________________.

Може да отбележите в стих 39 обещанието, което Спасителят дава на всички, които изгубят
живота си заради Него. Да изгубим живота си заради Него е много повече от просто да желаем
да умрем заради Него. То означава да желаем да отдаваме от себе си всеки ден, за да служим
на Него и на хората около нас.

• Какво според вас означава, че ще намерим живота си, ако го изгубим заради Него?

Въз основа на това, което сте прочели, довършете следния принцип:

Ако изгубим живота си заради Исус Христос, то ____________________.

Прочетете следното изявление от президент Томас С. Монсън и после обсъдете отговорите си
на въпросите по-долу.

„Вярвам, че Спасителят ни казва, че освен ако не изгубим себе си в
служба на другите, няма голяма полза от собствения ни живот. Тези,
които живеят само за себе си, се сбръчкват и в преносен смисъл,
изгубват живота си, докато тези, които изгубват себе си в служба на
другите, израстват и разцъфтяват и в резултат спасяват живота си“
(„Какво направих днес за другите?“ Лиахона, ноем. 2009 г., с. 85).

• Кого познавате, който е избрал да изгуби живота си, заради Исус Христос? Какъв ефект
има това решение върху този човек?
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След като учениците са изпълнили задачите в раздадения материал, може да
помолите няколко от тях да обобщят за класа какво са научили.

Може да споделите свидетелството си за принципа, който учениците откриха
относно изгубването на живота ни заради Исус Христос. Поканете учениците
да изброят в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията някои
неща, които могат да направят днес или в близко бъдеще, за да изгубят живота
си в служба на Исус Христос и на другите. Поканете ги да си поставят цел и да
работят по нея.
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УРОК 14

Матей 11-12
Въведение
Исус Христос свидетелства, че Йоан Кръстител е изпратен,
за да подготви пътя пред Него, а Той обещава покой на
всички, които дойдат при Него. Исус отговаря на
обвиненията на фарисеите, че Неговата сила идва от

дявола. Той ги предупреждава да не отправят фалшиви
обвинения и да търсят знаци и ги учи на притчата за
празната къща.

Предложения за преподаване
Матей 11
Исус Христос свидетелства, че Йоан Кръстител е изпратен да подготви пътя
пред Него
Покажете на учениците снимка на полицай, доктор и Исус Христос.

• Защо е важно да се знае, че тези хора са наистина това, което изглежда, че
са? Как можете да узнаете дали са това, което изглежда, че са?

Обяснете, че по време на земното служение на Исус Христос, мнозина се
опитвали да узнаят дали наистина Той е Този, за Когото се представя.
Помолете учениците, докато изучават Матей 11, да потърсят истини, които
могат да им помогнат да развият собствено свидетелство за това кой е Исус
Христос.

Обяснете, че цар Ирод е арестувал и хвърлил в затвора Йоан Кръстител.
Поканете един ученик да прочете Матей 11:2-3 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят въпроса, който Йоан моли учениците си да зададат
на Исус.

• Какво е нещото, за което Йоан моли учениците си да попитат Исус?

Отбележете, че с този въпрос в стих 3, учениците на Йоан питат Исус дали
Той е Месията. Напомнете на учениците, че Йоан Кръстител вече знае, че
Исус е Месията (вж. Матей 3:11, 13-14; Йоан 1:29-34).

• Защо според вас Йоан Кръстител изпраща учениците си да открият дали
Исус е Месията, щом Йоан вече знае кой е Исус? (Той желае учениците му
да получат собствено свидетелство за Исус Христос.)

Поканете един ученик да прочете Матей 11:4-5 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как Исус отговаря на въпроса им.

• Вместо просто да потвърди, че е Месията, Исус какво моли учениците на
Йоан Кръстител да направят?

Може да обясните, че Исус лесно би могъл да каже на учениците на Йоан, че е
Месията. Вместо това, Той ги кани да „чу(ят) и ви(дят)“ (стих 4) или да
обмислят делата Му и после да се върнат при Йоан Кръстител и да
свидетелстват за нещата, които са видели и чули да прави Исус.
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• По какъв начин отговорът на Исус може да е помогнал на учениците на
Йоан да получат по-силно свидетелство за Спасителя, отколкото ако
просто им беше казал кой е?

• Какъв принцип научаваме от тази история относно начините, по които
можем да усилваме свидетелството си за Спасителя? (Макар че учениците
може да използват различни думи, те трябва да разбират следната истина:
Като се стремим да учим за Исус Христос и като свидетелстваме за
Него, собственото ни свидетелство за Него може да бъде укрепено.)

Поканете учениците да запишат как са узнали за себе си, че Исус Христос е
Синът Божий. Може да поканите някои от тях да споделят с класа какво са
написали.

Обобщете Матей 11:7-27, като обясните, че след тръгването на двамата
ученика, Исус казва на множеството, че Йоан Кръстител е пророкът, избран
да подготви пътя за Месията. Исус укорява хората, които отхвърлят Йоан
Кръстител, а също и хората, които са получили ясно доказателство за
божествеността на Господ, но въпреки това са Го отхвърлили. (Забележка:
Ученията на Исус за Йоан Кръстител в тези стихове ще бъдат обсъдени
по-подробно в урока върху Лука 7:18-35).

Исус после обещава нещо на всички, които Го приемат като Месията. За да
помогнете на учениците да преговорят Матей 11:28-30, което вече
представихте в урок 1, поканете един ученик да прочете на глас тези стихове и
да помоли класа да следят текста и да търсят какво ни приканва Господ да
направим.

Матей 11:28-30 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си на основни

принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците за овладяването на този откъс.

За обяснение на овладяването на стихове от Писанията и списък на допълнителни
дейности, които да помогнат на учениците да овладеят тези подбрани откъси, вж.
приложението в края на това ръководство.

• Какво ни приканва Господ да направим? Какво ни обещава в замяна? (След
като учениците споделят отговорите си, напишете на дъската следната
истина: Ако дойдем при Исус Христос, Той ще облекчи бремето ни и
ще ни даде покой.)

• По какъв начин разбирането на истините в този стих за овладяване ви
помогнаха тази година?
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Матей 12:1-42
Исус порицава фарисеите за техните фалшиви обвинения и търсенето им
на знаци
(Забележка: Събитията в Матей 12:1-21 ще бъдат разгледани по-задълбочено в
урока върху Марк 2-3.)

Обобщете Матей 12:1-30, като обясните, че след като Исус изцелява един
човек в Господния ден, някои фарисеи започват да се опитват да Го унищожат.
Когато Той изцелява човек, обзет от дявол, те се опитват да го дискредитират
пред хората, като Го обвиняват в извършването на това дело чрез силата на
дявола. Исус знае мислите им и потвърждава точно обратното – като прогонва
дяволи, Той демонстрира, че наистина е Месията и установява Божието
царство. Помолете учениците да прочетат Матей 12:30 наум, като потърсят
какво учи Исус относно хората, които не се присъединяват към Него.
Помолете учениците да споделят това, което са намерили.

• Според стих 30, ако желаем да сме част от Божието царство, какво трябва
да правим? (Докато учениците споделят отговорите си, трябва да
подчертаете следната истина: Ако желаем да бъдем част от Божието
царство, ние трябва изцяло да бъдем отдадени на Исус Христос.)

• Кои са някои от начините, по които можем да демонстрираме цялостната
си отдаденост към Исус Христос?

Обобщете Матей 12:31-42, като обясните, че Исус отново потвърждава, че
Неговите добри дела са доказателство, че Той е от Бог, а не от дявола. Той
също предупреждава фарисеите, че Бог ще ги държи отговорни за
обвинителните им думи. Някои от книжниците и фарисеите тогава поискват
знак и Исус ги укорява, че търсят знаци и не виждат, че Той е по-велик от
всеки досегашен пророк или цар в Израил.

Матей 12:43-50
Исус преподава притчата за празната къща и че онези, които вършат волята на
Отца Му, са част от Неговото семейство.
Помолете учениците да си представят, че техен приятел ги е помолил за съвет
как да успее да не се върне към грях, който се опитва да изостави.

• Какъв съвет бихте дали на този приятел, за да му помогнете да устои на
изкушението?

Обяснете, че Матей 12:43-45 съдържа притча за нечист дух, който е прогонен
от един човек. Поканете учениците да потърсят един принцип в тази притча,
който може да помогне на техния приятел да преодолее изкушението.
Поканете един ученик да прочете Матей 12:43-44 на глас и помолете класа да
потърсят какво прави нечистият дух, след като е прогонен от човека.

• Какво прави нечистият дух, след като не намира никъде покой?

• Какви думи описват състоянието на „къщата“ или на човека, когато се
завръща нечистият дух?
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Поканете един ученик да прочете Матей 12:45 на глас и помолете класа да
потърсят какво прави нечистият дух, след като открива празна „къщата“
(човека). Помолете учениците да споделят това, което са намерили.

• След като е прогонил дявола, какво не успява да направи човека в
притчата, което допуска злият дух да се завърне? (Той не замества злото с
праведни мисли, чувства, думи и дела.)

• По какъв начин преживяването на мъжа в тази притча представлява човек,
който се покайва за грях и се опитва да устои на изкушението?

След като учениците отговорят, помолете един ученик да прочете на глас
следното изказване на президент Спенсър У. Кимбъл:

„Отказвайки се от греха, човек не може просто да желае по-добри условия.
Той трябва да си ги създаде. …

… Нещата, които са го занимавали и са го привличали и заемали мислите
му, ги няма, а по-добри заместители още не са запълнили празнотата. Това
дава възможности на Сатана“ (The Miracle of Forgiveness (1969 г.), 171–172;
курсив добавен).

• Какъв принцип можем да научим от тази притча, който може да ни
помогне да знаем как да продължаваме да отблъскваме злите влияния, след
като сме ги премахнали от живота си? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да разпознават следния принцип: Можем да
отблъскваме злите влияния, след като сме ги премахнали от живота
си, като ги заместим с праведност.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление. Помолете класа да чуят защо не е
достатъчно просто да отървем живота си от греха.

„Не е достатъчно само да се опитвате да се противопоставяте на злото или да опразните
живота си от грях. Трябва да изпълните живота си с праведност и да участвате в дейности,
носещи духовна сила. …

Пълното подчинение донася цялата сила на Евангелието в живота ви, включително
увеличена сила да преодолеете слабостите си. Това подчинение включва дейности, които
първоначално може да не счетете за част от покаянието, като посещаване на събрания,
плащане на десятък, служене и прощаване на ближните“ (Предани ще сме на вярата:
Евангелски справочник, 2004 г., с. 126-127).

• Като се покаем, кои са някои от нещата, които можем да правим, за да
изпълним живота си с праведност, за да не се завърнем към греха? (Може
да поканите един ученик да запише отговорите на дъската.)

• По какъв начин извършването на тези неща внася по-голяма духовна сила
в живота ни и ни помага да преодоляваме злите влияния?
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Свидетелствайте, че запълването на живота ни с праведност, ще ни дава
по-голяма сила да отблъскваме злото. Насърчете учениците да обмислят как
могат да запълват живота си с повече праведност и да следват вдъхновението,
което са получили, докато са размишлявали.

Обобщете остатъка от Матей 12, като обясните, че докато Исус преподава,
някой Му казва, че някои Негови близки желаят да говорят с Него. Тогава
Господ казва, че всички, които вършат волята на Отца са Негово семейство.

Овладяване на стихове от Писанията – Матей 11:28-30
За да помогнете на учениците да наизустят Матей 11:28-30, поканете
учениците да създадат действия, които могат да представляват думи или
изрази във всеки стих и после да рецитират откъса, докато извършват
действията. Помолете учениците да рецитират откъса в началото на урока в
продължение на няколко дни, докато успеят да го кажат изцяло по памет.

УРОК 14

88



УРОК 15

Матей 13:1-23
Въведение
Докато Спасителят е в Галилея, при Него идва голямо
множество. Спасителят учи хората чрез притчи, като

започва с притчата за сеяча.

Предложения за преподаване
Матей 13:1-17
Спасителят започва да преподава чрез притчи
Покажете на учениците малък съд, пълен с пръст.

• Кои са някои от характеристиките на плодородната почва? А на почвата,
която е неплодородна?

Обяснете, че в Матей 13:1-23 четем, че Спасителят сравнява различните
видове почва със степените на откритост или духовна възприемчивост на
сърцата на хората. Поканете учениците, докато изучават тези стихове, да си
помислят кой вид почва е най-сходен с настоящото състояние на сърцето им.

Поканете един ученик да прочете Матей 13:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят по какъв начин Исус учи множеството в Галилея.

• По какъв начин Исус учи множеството? (Чрез притчи.)

Поканете учениците да прочетат наум първите два абзаца под темата
„Parables“ в Bible Dictionary.

• Какво е притча?

Обяснете, че притчата е „проста история, използвана, за да илюстрира и учи
на духовна истина или принцип. Притчата се основава на сравняване на
обикновен предмет или случка с дадена истина“ (Ръководство към Писанията,
„Притча“,scriptures.lds.org).

• Според Матей 13:3, за какво се отнася притчата на Спасителя? (Обяснете,
че да сее означава да разпръсква или посажда семена.)

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Матей 13:4-9. Поканете
класа да следят текста, като потърсят четирите вида почва, върху които
попадат семената на сеяча.

• Върху какви видове почва попадат семената на сеяча?
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Нарисувайте на дъската илюстрации, които описват четирите вида почва и
поканете учениците да направят подобни рисунки в тетрадките си или на
листовете, които сте им раздали.

Обяснете, че „край пътя“ означава по пътека близо до нивите, която става
втвърдена от вървенето на хора по нея. Твърдостта на тази почва пречи на
семената да пуснат корени в нея. Скалистите места са места с камъни,
покрити от тънък слой почва. Въпреки че семената могат да пуснат плитки
корени, скалата под повърхността пречи на корените да отидат по-дълбоко.
Между тръните почвата е плодородна, но тръните задушават растенията, като
ги лишават от светлина, вода и нужните хранителни вещества. Добрата земя е
плодородна почва с достатъчно дълбочина за здрави корени.

Обобщете Матей 13:10-13, като обясните, че учениците на Спасителя Го
питат защо преподава чрез притчи. Спасителят обяснява, че притчите
разкриват мистериите или истините на царството небесно на онези, които са
готови да ги приемат и същевременно скриват значението от хората, които са
духовно неподготвени (вж. New Testament Student Manual (ръководство на
Образователната система на Църквата, 2014 г., с. 45).

Поканете един ученик да прочете Матей 13:14-15 на глас и помолете класа да
потърсят какво пречи на хората да разберат истините, които преподава
Спасителя.

• Какво според Спасителя пречи на хората да видят, чуят и разберат
истините, на които учи Той? (Обяснете, че изразът „сърцето на тези хора е
закоравяло“ означава, че сърцата на хората са станали корави и
безчувствени.)

Напишете на дъската до рисунката на почвата край пътя следното непълно
изречение: Ако вкоравим сърцата си, то …
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• Според стих 15, какви благословии можем да изгубим, ако вкоравим
сърцата си? (След като учениците отговорят, довършете изречението на
дъската, така че да отразява следния принцип: Ако вкоравяваме сърцата
си, няма нито да разбираме Божиите слова, нито да бъдем обърнати
към Спасителя и да бъдем изцелени от Него.)

• Какво означава да бъдем обърнати към Спасителя и да бъдем изцелени?
(Да бъдем променени и пречистени чрез Неговото Единение, за да може
нашите убеждения, нашето сърце и животът ни да са в хармония с волята
на Небесния Отец и да сме освободени от бремето на греха.)

Обобщете Матей 13:16-17, като обясните, че Исус казва на учениците Си, че
са благословени, защото имат очи да видят и уши да чуят.

Матей 13:18-23
Спасителят предоставя обяснение на притчата за сеяча
Посочете отново рисунката на дъската на почва край пътя. Помолете един
ученик да прочете Матей 13:18-19 на глас. Поканете класа да следят текста,
като търсят това, с което Спасителят сравнява семето, почвата край пътя и
птиците, споменати в Матей 13:4.

• Какво символизира семето? (Озаглавете рисунката на семето Божието
слово.)

• Какъв вид сърце символизира почвата край пътя? (Озаглавете рисунката
на почвата край пътя Не разбира истината (вкоравено сърце).)

• Какво символизират птиците? Кой е „лукавият“? (Озаглавете рисунката на
птиците Сатана и неговите слуги.)

• По какъв начин ученията на Спасителя за почвата край пътя ни помагат да
разберем по-добре принципа, че ако вкоравим сърцата си, няма нито да
разберем Божието слово, нито да бъдем обърнати към Спасителя и да
бъдем изцелени от Него?

Посочете рисунката на дъската на скалистата почва.

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Матей 13:20-21 и Лука
8:13. Поканете класа да следят текста и да потърсят обяснението на Спасителя
за скалистите места.

• Какво представляват растенията, които порастват на скалисти места?
(Озаглавете рисунката на растенията на скалисти места Свидетелство,
което няма дълбоки корени.)

• Какво символизира топлината на слънцето? (Над рисунката на растенията
с плитки корени напишете Изпитания, преследвания и изкушения.)

Напишете на дъската, до рисунката на скалистата почва, следното непълно
изречение: Ако не се стремим да задълбочаваме свидетелствата си, …

• Въз основа на наученото от Матей 13:20-21 и Лука 8:13, как бихте
довършили това изречение? (След като учениците отговорят, довършете
изречението на дъската, така че да отразява следния принцип: Освен ако
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не се стремим да задълбочаваме свидетелствата си, може да нямаме
достатъчно сила, за да издържим на изпитанията, преследванията
и изкушенията.)

Посочете рисунката на дъската на почвата, покрита с тръни. Поканете
учениците да прочетат Матей 13:22 наум и да потърсят какво символизират
тръните.

• Какво символизират тръните? (Озаглавете рисунката на тръните
Светските грижи.)

• Кои са някои от примерите за „грижите на този свят“? (Светски живот,
алчност или материални разсейващи фактори, които ни отдръпват от Бог.)

• Какъв принцип можем да научим от този стих за това, което могат да
причинят светските грижи на вярата и свидетелството ни. (След като
учениците отговорят, напишете на дъската, до рисунката на почвата,
покрита с тръни, следния принцип: Светските грижи може да ни
разсеят, да разсеят погледа ни от Господ и да задушат вярата и
свидетелството ни за словото Божие.)

Посочете рисунката на дъската на добрата почва. Поканете един ученик да
прочете на глас Матей 13:23 и откъса от Joseph Smith Translation, Matthew
13:21, намиращ се в Матей 13:23, бележка под линия b. Поканете класа да
следят текста, като потърсят това, което символизира добрата почва.

За да помогнете на учениците да разберат значението на думата издържа в
Превод на Джозеф Смит, Матей 13:21, отбележете, че растенията в добрата
почва са изложени на същата слънчева топлина (символизираща изпитанията,
преследванията и изкушенията) като изсъхналите растения в
скалистата почва.

• Как бихте обобщили това, което символизира добрата почва? (Озаглавете
рисунката на добрата почва Човек, който чува и разбира Божието слово и
издържа на изпитания, преследвания и изкушения.)

• Въз основа на това, което научихме в Матей 13:15, какво би могло да
символизира плодът в стих 23? (Обръщане към Исус Христос.)

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Спасителя относно
добрата почва? (След като учениците отговорят, напишете на дъската, до
рисунката на добрата почва, следния принцип: Като получим Божието
слово, разберем го и издържим на изпитанията, преследванията и
изкушенията, ще се обърнем към Спасителя.)

За да помогнете на учениците да разберат още по-добре принципите, които
са открили, поканете четирима ученика да прочетат на глас по един от
четирите случая. След прочитането на всеки от тях, поканете класа да обяснят
кой принцип илюстрира той.

1. Един млад мъж прекарва по-голяма част от времето си в учене, за да може
да бъде приет в престижен университет. Когато не учи, той е зает с работа.
Той си казва, че няма време да чете Писанията, да се моли или да ходи
на църква.
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2. Една млада жена е обичала да ходи на църква всяка неделя. Но, като
пораства, някои от приятелите й започват да й се подиграват заради
нейните стандарти. Тя започва да нарушава някои от заповедите. Вече не
се чувства добре на църква и е изгубила желание да ходи там.

3. Един млад мъж редовно ходи на църква, но рядко взема участие и не
отваря сърцето си за влиянието на Светия Дух. Той от известно време чете
информация в Интернет, която оспорва някои важни учения на Църквата
и се чуди дали все още вярва в истинността на Евангелието.

4. Една млада жена ходи на църква и тихо се моли, за да може да чувства
подтиците на Светия Дух. Когато получава подтици, тя действа съгласно
тях. Тя се чувства близо до Господ и е благодарна за начините, по които е
била вдъхновявана да избягва изкушението.

Обяснете на учениците, че сърцата, подобно на почвата, могат да се променят
и подобряват. Напишете на дъската следните въпроси или ги раздайте на
учениците на листи. Поканете учениците да прочетат и обсъдят въпросите със
свой съученик:

Какво може да се направи, за да се промени или поддържа всеки вид почва,
за да бъде добро място за отглеждането на здрави и плодородни растения?

Как можем да оприличим подобрението на всяка почва на това, което
можем да направим, за да станем по-възприемчиви към Божието слово?

След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
отговорите си с класа.

• По какъв начин стремежът да получите и разберете Божието слово ви е
помогнал да станете по-дълбоко обърнати към Спасителя?

Помолете учениците да отговорят писмено.
Поканата към учениците да отговорят писмено на въпрос преди да споделят мислите си с
класа им дава време да формулират идеите си и да получават впечатления от Светия Дух.
Учениците могат да бъдат по-склонни да споделят своите мисли, след като са вече
написани, като често споделеното ще бъде по-съдържателно.

Поканете учениците да помислят коя почва най-добре представя състоянието
на сърцето им сега. Поканете учениците да си поставят цел относно това,
което ще направят, за да приемат и разбират по-добре Божието слово и да
издържат на изпитанията, преследванията и изкушенията. Ако разполагате с
достатъчно време, поканете учениците да напишат целите си в техните
тетрадки или дневниците за изучаване на Писанията.

УРОК 15
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Матей 6:1–13:23
(Раздел 3)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Матей 6:1-13:23 (раздел 3) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Матей 6–7)
Докато учениците продължаваха да изучават Проповедта на планината, те научиха следното: Ако извършваме
набожни дела, за да угодим на Небесния Отец, вместо да привличаме вниманието на другите, Той открито ще ни
възнагради. Не можем да служим едновременно на Бог и на мамона. Като питаме, търсим и хлопаме, докато
търсим истината, Небесният Отец ще отговаря и ще ни благославя с лично откровение. Можем да различим
лъжепророците по плодовете им.

Ден 2 (Матей 8–10)
В този урок учениците научиха, че Исус може да ни изцели от немощите и болестите ни и че призовава апостоли
и им предава Своята власт. Учениците откриха и че когато сме в служба на Господ, Той ни вдъхновява какво да
казваме при необходимост и че ако изгубим живота си (отдадем от времето си) заради Исус Христос, ще
намерим смисъл в своя живот.

Ден 3 (Матей 11–12)
Учениците научиха, че като се стремим да учим за Исус Христос и свидетелстваме за Него, собственото ни
свидетелство за Него може да бъде укрепено и ако дойдем при Исус Христос, Той ще облекчи бремето ни и ще
ни даде покой. Освен това, учениците научиха за това да са изцяло отдадени на Бог и за заместването на злите
влияния в живота им с добри.

Ден 4 (Матей 13:1–23)
Докато учениците изучаваха притчата за сеяча, те научиха, че грижите на света може да ни разсеят, да отместят
погледа ни от Господ и да задушат вярата и свидетелството ни за словото Божие. За да не се случи това и да се
обърнем към Спасителя, трябва да приемем Божието слово и да се стремим да задълбочаваме свидетелствата
си.

Въведение
Както е записано в Матей 7, Исус Христос продължава Своята проповед на
планината, като учи ученици Си да съдят праведно. Той учи също и относно
получаването на лично откровение и извършването на волята на
Небесния Отец.
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Предложения за преподаване
Забележка: По време на урока за изучаване у дома за раздел 1 и урока за ден 3
тази седмица учениците изучиха стиховете за овладяване от Писанията в
Матей 11:28-30. Може да отделите малко време, за да преговорите този откъс
с учениците.

Матей 7:1-5
Като част от проповедта Си на планината, Исус Христос учи Своите ученици да
съдят праведно
Преди началото на часа, напишете на дъската следния въпрос: Трябва или не
трябва да съдим другите? Когато започне урокът, помолете учениците да
отговорят на въпроса.

Покажете картината Проповедта на планината (Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 39; вж. също LDS.org). Обяснете, че когато Исус
продължава проповедта Си на планината, Той учи Своите ученици относно
съденето.

Поканете един ученик да прочете Матей 7:1 на глас. Помолете класа да следят
текста, като търсят какво учи Господ относно съденето на другите.
Отбележете, че стих 1 често е разбиран погрешно да означава, че никога не
трябва да съдим. Помолете един ученик да прочете Matthew 7:1, бележка под
линия а.

• На какво учи Спасителят относно съденето?

• Какво според вас означава да съдим праведно?

Поканете един ученик да прочете Матей 7:2 на глас. Поканете класа да следят
текста, като потърсят какво ще се случи в зависимост от начина, по който
съдим другите. Поканете учениците да споделят какво са открили. (Може да
обясните, че изразът „с каквото отсъждане съдите“ означава начина, по който
отмерваме или съдим.)

• Какво ще се случи, ако съдим праведно другите? (След като учениците
отговарят, помогнете им да открият следния принцип: Ако съдим
праведно другите, Бог ще ни окаже същата милост и
справедливост.)

Ако е възможно, раздайте копия на следното изявление от Предани ще сме на
вярата на всеки от учениците. Поканете един ученик да го прочете на глас.
Помолете половината клас да следят текста, като търсят видовете отсъждане,
които трябва и които не трябва да правим и как можем да отсъждаме
праведно.

„Понякога хората смятат, че е грешно да съдят другите по какъвто и да било
начин. Макар и да е вярно, че не бива да порицавате другите или да ги съдите
несправедливо, ще е нужно да правите оценки на идеи, ситуации и хора през
целия си живот. …

Отсъждането е важна употреба на правото ви на избор и изисква голямо
внимание, особено като съдите други хора. Всичките ви преценки трябва да се
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водят от праведни стандарти. Помнете, че само Бог, който знае сърцето на
всеки отделен човек, може да отсъди окончателно за всеки (вж. Откровение
20:12; 3 Нефи 27:14; У. и З. 137:9). …

Доколкото можете, съдете предимно обстоятелствата на хората, а не самите
хора. Винаги, щом е възможно, се въздържайте да правите преценки без
съответното запознаване с фактите. Бъдете винаги чувствителни към Светия
Дух, Който може да ви води в решенията ви“ (Предани ще сме на вярата:
Евангелски справочник 2004 г., с. 185).

• Какви видове отсъждане трябва да правим?

• Как можем да съдим праведно?

• Кои са някои примери за случаи, когато човек трябва да направи праведна
преценка?

Покажете малка треска от дърво и едно дълго и дебело парче дърво. Обяснете,
че когато Спасителят учи Своите ученици относно отсъждането, Той говори
за една малка дървена треска като за съчица и едно голямо парче дърво като за
греда (вж. Матей 7:3, бележка под линия 3b и 3c). Поканете един ученик да
прочете Матей 7:3 на глас. Помолете класа да следят текста, като търсят какво
учи Господ относно съденето на другите.

• Какво може да представляват съчицата и гредата в аналогията на
Спасителя? (Те представляват малки и големи недостатъци, слабости или
грехове.)

• Как бихте изразили Господното учение в стих 3 със свои думи?

Нека двама ученика излязат пред класа. Кажете на единия ученик да държи
гредата над очите си. Попитайте втория ученик:

• Искате ли вашият съученик с гредата да премахне една съчица от окото
ви? Защо не?

Попитайте ученика с гредата:

• Какво трябва да направиш, за да виждаш достатъчно ясно, за да премахнеш
съчицата от окото на съученика/чката си?

Поканете учениците да седнат. Поканете един ученик да прочете Матей 7:4–5
на глас. Поканете класа да следят текста и да намерят за чии недостатъци
Спасителят казва, че трябва да се безпокоим.

• Нашата загриженост и корекция трябва ли да бъдат насочени към
грешките на другите или към нашите грешки? Защо?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове, който може да ни
помогне да избегнем неправедното съдене на другите? (Макар учениците
да използват различни изрази, те трябва да открият следния принцип: Ако
наблягаме на премахването на собствените ни грехове, ще бъде
по-малко вероятно да съдим неправедно другите. Запишете този
принцип на дъската.)

• По какъв начин този принцип може да ни помага, когато виждаме
нечия грешка?
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Може да раздадете на учениците по едно малко парченце дърво, което могат
да запазят, за да им напомня за този принцип. Поканете учениците да си
помислят за греховете или слабостите, които могат да премахнат от живота
си. Насърчете ги да молят Господ да им помага да премахват собствените си
недостатъци, вместо да съдят неправедно другите.

Матей 7:24-27
Спасителят обещава спасение на хората, които вършат волята на Отца
Покажете един камък и един поднос с пясък. Попитайте учениците дали биха
искали да построят дома си на канара или на пясъка. Поканете ги да
обяснят защо.

Помолете един ученик да прочете Матей 7:24-27 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус, че е подобно на построяването
на къща върху канара и какво е подобно на построяването на къща на пясъка.

• Според стих 24, какви действия казва Спасителят, че ще превърнат някой в
разумния човек, който строил на канара?

• Според стих 26, какви действия казва Спасителят, че ще превърнат някой в
неразумния човек, който строил на пясъка?

• Какво според вас представляват дъжда, реките и вятъра (вж. стих 27; вж.
също Еламан 5:12) в тези аналогии?

• Какви принципи за действането съгласно Господните учения можем да
научим от тези аналогии? (Макар че учениците може да използват
различни изрази, те трябва да разпознават следните принципи: Ако чуем
и действаме съгласно Господните учения, Той ще ни укрепва, за да
издържим на изпитанията си. Ако чуем Господните учения, но не
ги следваме, тогава няма да имаме подкрепата, от която се нуждаем,
когато дойдат изпитанията.)

Поканете учениците да бъдат като разумния човек, като вземат решение да
действат съгласно принципите, на които учи Спасителят. Може да
предоставите на учениците време, за да напишат как биха приложили един
или повече от принципите от този урок или от изучаването им на останалата
част от проповедта на Спасителя на планината.

Следващ раздел (Матей 13:24–17:27)
Кажете на учениците, че през следващата седмица ще прочетат за злия
заговор, който довежда до смъртта на Йоан Кръстител. Те ще научат и
отговорите на следните въпроси: Защо Ирод заповядва Йоан да бъде
обезглавен? Защо Петър потъва във водата, след като успешно е ходил по нея?
Помолете учениците да си помислят какво е усещането близък приятел или
роднина да почине. Поканете ги, докато изучават следващия раздел, да следят
как Спасителят реагира на смъртта на обичан човек и какво се случва на
хълма на Преображението.
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УРОК 16

Матей 13:24-58
Въведение
Спасителят използва притчи, за да преподава за
небесното царство, Възстановяването и растежа на
Неговата Църква в последните дни, събирането на

праведните и унищожението на нечестивите при Неговото
Второ пришествие.

Предложения за преподаване
Матей 13:24-30, 36-43
Спасителят казва и обяснява притчата за житото и плевелите
Преди часа, напишете следните въпроси на дъската:

Някога били ли сте разочаровани или разстроени поради това, че има
толкова много зло по света?

Защо Господ просто не премахне злото, което ни заобикаля?

Защо трябва да избирам да съм праведен, когато някои хора около мен
изглежда не изпитват отрицателни последствия от неправедните
си избори?

В началото на урока помолете учениците да обмислят въпросите на дъската и
после ги поканете да споделят мислите си с класа. Докато учениците изучават
Матей 13:24-30, 36-43, поканете ги да потърсят една истина, която ще им
помогне да намерят утеха, докато се стремят да живеят праведно в един
нечестив свят.

Покажете придружаващото
изображение на жито и плевели или
го нарисувайте на дъската. Обяснете,
че плевелът, за който се говори в
притчата, е отровен. Житото и този
плевел са почти идентични, когато
покълват, но при своето узряване
вече могат да се различават.

Обяснете, че Спасителят учи на
притча за жито и плевели. Поканете
няколко ученика да се редуват в
четенето на глас на Матей 13:24-30 и
на откъса от Joseph Smith Translation, Matthew 13:29, намиращ се в Matthew
13:30, бележка под линия b. Поканете класа да следят текста, като търсят какво
се случва на житото и плевелите.
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Помагайте на учениците да разбират съдържанието на Писанията
Задавайте въпроси, които помагат на учениците да анализират и разбират текста на
Писанията. Например, бихте могли да задавате въпроси, които помагат на учениците: (1)
да разгледат даден откъс в светлината на други откъси, (2) да разясняват значението на
думи или изрази или (3) да анализират подробностите в разказа за по-добро разбиране.
Когато учениците отговарят на такива въпроси, ще се подготвят да откриват учения и
принципи.

• Какво се случва с житото и плевелите? (Те са посадени и са оставени да
растат. После житото е събрано в житницата, а плевелите са вързани на
снопове и са изгорени.)

• Защо според вас сеячът на доброто семе казва на слугите си да позволят на
житото и плевелите да „растат и двете заедно до жътвата“? (Ако жетварите
се опитат да изтръгнат плевелите преди те и житото да са узрели, те ще
унищожат и много от житото.)

• Според Joseph Smith Translation, Matthew 13:29, кое е събрано първо –
житото или плевелите?

Обяснете, че след като Спасителят казва притчата за житото и плевелите,
Неговите ученици Го молят да обясни нейното значение. Поканете няколко
ученика да се редуват в четенето на глас на Матей 13:36-43. Помолете
останалите да следят текста, като търсят обяснението на Спасителя за
притчата.

• Кой засява или посажда доброто семе? (Спасителят.)

• Кой засява или посажда плевелите? (Дяволът.)

• Какво символизират житото и плевелите? (Праведните и нечестивите.
Обяснете, че нечестивите са хората, които изберат да не се покаят (вж.
Учение и завети 29:17).

Обяснете, че Преводът на Джозеф Смит пояснява, че „жътвата“ или
„свършекът на века“, споменати в стих 39 се отнасят за унищожението на
нечестивите при Второто пришествие на Спасителя. Преводът на Джозеф
Смит ни помага също да разберем, че в последните дни Господ ще изпрати
ангели и посланици, които да помогнат да се отделят праведните от
нечестивите (вж. Joseph Smith Translation, Matthew 13:39-44 (в Bible appendix).

• Според тази притча какво ще се случи на праведните и нечестивите през
последните дни? (Учениците могат да използват различни думи, но трябва
да разпознаят следната истина: Господ ще събере праведните през
последните дни и след това ще унищожи нечестивите при Своето
Второ пришествие. Като използвате думите на учениците, напишете
тази истина на дъската.)

• По какъв начин тази истина може да ни донесе утеха, докато живеем в
един зъл свят? (Господ накрая ще премахне нечестивите от земята и ще
награди верните.)
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Обяснете на учениците, че поради свободата ни на избор решаваме чрез
изборите си дали ще бъдем събрани с праведните или ще страдаме с
нечестивите.

• Какво трябва да правим, за да бъдем събрани от Господ?

За да помогнете на учениците да разберат какво означава да бъдем събрани от
Господ, помолете един от тях да прочете на глас следното изказване на
старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Господ събира Своя народ, когато той упражнява вяра в Него и спазва
заповедите Му. …

… Господ събира Своя народ, за да Го почитат, да изградят Църквата, за
защита и за да получават съвети и инструкции. …

Пророкът Джозеф Смит заявява, че във всички времена на света
божествената цел на събирането е била да се съградят храмове, за да може

Господните чеда да получат най-висшите обреди и чрез тях да получат вечен живот (вж.
Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит (2008 г.), с. 445)“ („The Spirit and
Purposes of Gathering“ (духовно послание в Университета Бригъм Йънг – Айдахо, 31
октомври 2006 г.), byui.edu).

• Според старейшина Беднар, какво трябва да направим, за да бъдем
събрани от Господ?

• Какви благословии са дошли в живота ви, след като сте били събрани
от Господ?

Покажете снимките Мисионери:
старейшини; Мисионери: сестри; и
храма Солт Лейк (Евангелски
произведения на изкуството (2009 г.),
номера 109, 110, 119; вж. също
LDS.org).

• Какво можем да правим, за да
помогнем на Спасителя при
събирането на чедата на
Небесния Отец?

• Какви благословии сте
получавали, когато сте помагали
на Господ да събере праведните
чрез мисионерска работа или
храмова работа?

Уверете учениците, че тъй като
всички допускаме грешки,
Спасителят ни кани да се покаем, за да можем да бъдем събрани с праведните.
Поканете учениците да помислят какво могат да направят те, техните
семейства и другите за Спасителя и Неговата Църква. Поканете учениците да
действат съгласно всеки подтик, който получат.
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Матей 13:31-35, 44-52
Исус използва притчи, за да
преподава за небесното царство
Покажете изображенията на
следните предмети или ги
нарисувайте на дъската: синапено
семе, квас или мая (или хляб –
обяснете, че маята се използва в
готвенето и се добавя към тестото за
хляб, за да му помогне да бухне преди
да се опече), перла, малко ковчеже и
една мрежа.

Обяснете, че в няколко различни притчи Спасителят сравнява всеки от тези
предмети с небесното царство. Напомнете на учениците, че небесното
царство представлява Църквата на Спасителя и Евангелието. Напишете
следните препратки към Писанията на дъската: Матей 13:31–32; Матей 13:33;
Матей 13:44; Матей 13:45–46; Матей 13:47–50. Разделете учениците по
двойки или на малки групи и възложете на всяка двойка или група по един от
откъсите от Писанията, написани на дъската. Поканете всяка двойка или
група да извършат следните дейности (може да им раздадете този списък):

1. Прочетете заедно зададените ви стихове.
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2. Обсъдете с какво Спасителят сравнява Своята Църква и Евангелие.

3. Обсъдете каква истина според вас преподава Спасителят в тази
притча относно Своята Църква и Евангелие. Напишете тази истина в
тетрадката си или в дневника си за изучаване на Писанията.

След като измине достатъчно време, поканете един ученик, на който е
зададена притчата за кваса и един ученик, на когото е зададена притчата за
синапеното зърно, да прочетат на глас притчите си.

Нека няколко ученика прочетат на класа истините, които са записали.
(Учениците може да използват различни думи, но трябва да открият подобна
на следната истина: Възстановената Църква на Исус Христос ще израсне
от едно малко начало и ще изпълни цялата земя. Напишете тази истина
на дъската.)

Поканете един ученик да прочете следното изявление на президент Джозеф
Ф. Смит, който казва как последователите на Исус Христос могат да бъдат
оприличени на квас:

„Макар че може да се каже, и донякъде е така, че сме само шепа хора, в
сравнение с останалите по света, при все това можем да бъдем сравнени с
кваса, за който говори Спасителят, че накрая ще втаса целия свят“ (Gospel
Doctrine, 5-то изд., 1939 г., с. 74).

• Какво можем ние, като светии от последните дни, да правим, за да
помогнем за разрастването на Църквата на Спасителя?

Поканете един ученик, на когото е зададена притчата за скритото съкровище,
ученик, на когото е зададена притчата за скъпоценния бисер и ученик, на
когото е зададена притчата за мрежата, да прочетат на глас пред класа
притчите си. Нека няколко ученика прочетат на класа истините, които са
записали. (Учениците може да използват различни думи, но трябва да открият
подобен на следния принцип: Тъй като благословиите на Евангелието са
безценни, те си струват всички жертви. Като използвате думите на
учениците, напишете тази истина на дъската.)

За да помогнете на учениците да приложат този принцип, напишете следните
заглавия на дъската:

Благословиите на
Евангелието

Жертви за получаването на
благословии
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Помолете учениците да изброят някои от благословиите на Евангелието
(примерите може да включват знание от Писанията, напътствия от живи
пророци, спасителни обреди и вечен брак). За всяка изредена благословия
помолете учениците да обяснят какви жертви може да се наложи да направят,
за да получат тази благословия. Напишете отговорите на учениците на
дъската.

Помолете учениците да изберат една благословия, от изредените на дъската и
да обяснят защо получаването на тази благословия си струва всички жертви.

• Кога се е случвало на вас или ваши познати да жертвате нещо, за да
можете да получите благословия от Евангелието?

Напишете на дъската следните въпроси и помолете учениците да отговорят на
тях в тетрадките си или в дневниците за изучаване на Писанията:

Коя благословия от Евангелието желаете да получите?

Защо желаете тази благословия?

По какъв начин може да се наложи да жертвате, за да получите тази
благословия?

Матей 13:53-58
Исус проповядва в Назарет и е отхвърлен от собствения Си народ
Обобщете Матей 13:53-58, като обясните, че хората в Назарет отхвърлят
Спасителя и Неговите учения. Поради тяхното неверие, Спасителят не
извършва много чудеса сред тях (вж. също Мороний 7:37).
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УРОК 17

Матей 14
Въведение
След като научава за смъртта на Йоан Кръстител, Исус
търси уединение, но е последван от едно множество
хора. Той изпитва състрадание към тях, изцелява болните

и по чудо нахранва над пет хиляди от тях. Същата нощ
Исус върви по водата до учениците Си, които се борят в
Галилейското езеро с една силна буря.

Предложения за преподаване
Матей 14:1-21
Исус търси уединение и после нахранва повече от пет хиляди души
Помолете учениците да си спомнят за случай, когато са изпитвали голяма
тъга. Поканете ги да помислят какво са направили, за да издържат на тъгата и
да я преодолеят.

• Кои са някои от различните начини, по които хората се опитват да
издържат на тъгата и да я преодолеят?

Поканете учениците, докато изучават Матей 14, да търсят начини, по които
могат да издържат на скръб, изпитания и съмнения и да ги преодоляват.

Обобщете Матей 14:1-11, като обясните, че Иродиада, новата съпруга на цар
Ирод, го убеждава несправедливо да хвърли в затвора Йоан Кръстител. След
като дъщерята (Саломе) на съпругата му танцува пред него, Ирод публично
обещава, че може да получи „каквото и да му поиска“ (Матей 14:7). Дъщерята
се съветва с майка си и поисква главата на Йоан Кръстител и в резултат на
това, Ирод заповядва Йоан да бъде обезглавен.

Напомнете на учениците, че Йоан Кръстител е приятел и близък на Исус
Христос и е избран от Бог да бъде пророкът, който да подготви пътя за
Месията.

• Представете си, че сте близък приятел на Йоан Кръстител. Как бихте
реагирали, ако чуехте за несправедливата му смърт?

Поканете един от учениците да прочете Матей 14:12-13 на глас и помолете
класа да потърсят какво прави Исус, когато чува за смъртта на Йоан.

• Какво прави Исус, когато научава за смъртта на Йоан? (Може да обясните,
че „уединено място настрана“ се отнася за място, където ще бъде сам (вж.
Марк 6:31, бележка под линия а.

• Какво се случва, когато Исус се опитва да бъде сам?

• Как бихте се чувствали, ако бяхте тъжни и искахте да сте сами, но други
хора искаха да им обърнете внимание?

Помолете един ученик да прочете Матей 14:14 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят по какъв начин Исус реагира, когато вижда, че
множеството Го последва.
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Задавайте въпроси, които помагат на учениците да откриват учения и
принципи.
Когато учениците започнат да разбират контекста и съдържанието на Писанията, те
по-добре ще могат да откриват ученията и принципите, които се съдържат в тях.
Въпросите, които изискват анализ, може да помогнат на учениците да си вадят изводи и да
изразяват ученията и принципите, съдържащи се в изучавания текст.

• Какъв пример дава Спасителят, който да следваме, когато изпитваме тъга?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да разпознаят
следната истина: Като показваме състрадание към другите, дори
когато изпитваме тъга, ние следваме примера на Исус Христос.)

• Защо може да ни е трудно да показваме състрадание към другите, когато
самите ние страдаме?

• По какъв начин показването на състрадание към другите ни помага,
когато ние самите страдаме?

• Кога се е случвало вие или ваш познат да изпитате голяма скръб и въпреки
това да покажете състрадание към друг? По какви начини службата към
другите ви помогна?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 14:15-21.
Помолете класа да следят текста, като търсят как Исус показва състрадание
към множеството. (Забележка: Чудото, записано в Матей 14:15-21 ще бъде
преподадено по-подробно в урока, който разглежда Марк 6:35-44.)

• По какъв начин Исус продължава да показва състрадание към хората,
които идват след Него?

Матей 14:22-36
Исус върви по водата по време на буря
За да помогнете на учениците да помислят за обстоятелствата, при които
може да изпитват съмнения и страх, когато следват Исус Христос, помолете
двама ученика да прочетат на глас следните сценарии:

1. Една млада жена се чувства безпомощна, докато гледа как майка й страда
от напреднал стадий на неизлечима болест. Тя започва да се чуди дали
Небесният Отец знае за болката на семейството й. Тя отчаяно иска да
вярва в Бог, но съмненията й започват да надделяват.

2. Един млад мъж наскоро се е присъединил към Църквата. Много от старите
му приятели са открито критично настроени към решението му да се
присъедини към Църквата. Той започва да се чуди дали да продължи да
бъде активен и верен член на Църквата.

• По какви други начини хората може да изпитват съмнения или страх,
когато се стремят да следват Исус Христос?

Помолете учениците, докато изучават остатъка от Матей 14, да потърсят
истини, които може да им помагат да преодоляват страховете, съмненията и
отчаянието.
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Обобщете Матей 14:22, като обясните, че Спасителят казва на учениците Си
да пътуват с лодка до другия бряг на Галилейското езеро, докато Той отпрати
множествата. Помолете един ученик да прочете Матей 14:23 на глас.
Поканете класа да следят текста, като търсят къде отива Исус, след като
отпраща множествата. Поканете ги да споделят какво са намерили.

Поканете един от учениците да прочете Матей 14:24-25 на глас и помолете
класа да потърсят какво се случва, докато учениците прекосяват
Галилейското езеро.

• Какво се случва с учениците, докато прекосяват Галилейското езеро?

• Какво означава, че „вятърът беше насрещен“? (стих 24). (Той духа в посока,
обратна на тяхната.)

Според стих 23 е вечер, когато Исус е сам на хълма и учениците прекосяват
Галилейското езеро. Разстоянието да се прекоси езерото е около пет мили
(около осем километра) и би трябвало да може да се прекоси при добро време
за два до три часа.

• Според стих 25 кога идва Спасителят по водата при учениците?
(Четвъртата стража е от 3:00 до 6:00 сутринта.)

• Колко време приблизително учениците са се борели с вятъра, за да
прекосят езерото? (Вероятно от 9 до 12 часа.)

Поканете учениците да прочетат Марк 6:47-48 наум, като търсят
допълнителни подробности, които Марк предоставя за това събитие.
Поканете учениците да споделят това, което са открили.

• Исус би ли могъл да избави по-скоро учениците Си от трудностите им?
Каква би могла да е целта да остави Своите ученици да изпитват трудности
известно време преди да бъдат избавени?

• Каква истина можем да научим за собствените ни трудности от тези
истории на учениците и опитите им да прекосят езерото? (Макар
учениците да използват различни изрази, те трябва да разпознаят следната
истина: Въпреки че Бог не винаги може да ни спестява трудностите
ни, Той знае какво преживяваме и когато Той прецени, ще ни
помогне.)

• Какво положително нещо може да произлезе от това да сме затруднени
известно време, вместо Господ незабавно да ни избавя от изпитанията ни?

• По какъв начин знанието, че Господ е наясно с нашите трудности, укрепва
вярата ни в Него, дори и ако не ни избави веднага от тях?

Помагайте на учениците да си представят историите в Писанията
Визуализирането се случва, когато учениците си представят умствено какво се случва в
дадената история в Писанията. Това може да им помогне откъсът от Писанията да стане
по-жив и истински за тях.
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Помолете учениците да си представят, че са на рибарска лодка посред нощ и
от часове се борят с мощния вятър и вълните, и тогава виждат как някой
върви по водата.

• Какво бихте си помислили или почувствали, ако бяхте в тази ситуация?

Поканете един ученик да прочете Матей 14:26-27 на глас и помолете класа да
потърсят как реагират учениците, когато виждат Исус.

• Как реагират учениците, когато виждат Исус?

• Как реагира Исус на страха им?

Помолете друг ученик да прочете Матей 14:28 на глас и помолете класа да
потърсят какво желае да направи Петър, когато чува Господния глас.

• Какво желае да направи Петър, когато чува Господния глас?

Вдигнете картина на Исус пред класа и помолете класа да си представят, че са
Петър в лодката. Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Матей
14:29-30. След прочитането на всеки стих, попитайте учениците какво биха си
мислили или чувствали, ако бяха на мястото на Петър.

• Защо Петър започва да потъва?

• Какво биха могли да символизират в нашия живот вятърът и вълните от
тази история, които може да ни накарат да чувстваме страх или съмнения?

• Какво можем да научим от преживяването на Петър относно начините, по
които да избягваме да бъдем завладявани от нашите страхове и съмнения?
(Учениците може да използват различни думи, но трябва да им е ясно, че
ако сме вперили поглед в Исус Христос и поддържаме вярата си в
Него, няма да бъдем победени от страховете и съмненията ни.)

Помолете един ученик да прочете на глас следното изявление от президент
Хауърд У. Хънтър и помолете класа да чуят каква е опасността, ако не
поддържаме вярата си в Господ:

„Твърдо съм убеден, че ако като отделни хора, семейства, общности и
народи можем, подобно на Петър, да държим погледа си върху Исус, бихме
могли също да крачим победоносно по „надигащите се вълни на
неверието“ и да стоим „без страх сред връхлитащите ветрове на
съмнението“. Но ако отместим очите си от Този, в Когото трябва да
вярваме, нещо тъй лесно да сторим и което светът тъй много се изкушава да

прави, ако погледнем към силата и яростта на онези ужасни и разрушителни стихии около
нас, вместо Него, Който може да ни помогне и спаси, тогава неминуемо ще потънем в
едно море на конфликти, тъга и отчаяние“, („The Beacon in the Harbor of Peace“, Ensign,
ноем. 1992 г., с. 19).

• Как според вас можем да „държим погледа си“ върху Исус Христос, както
първоначално прави Петър?

• Кога сте виждали вярата на някой човек в Исус Христос да му помага да
избегне да бъде обзет от страх или съмнения?
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Свидетелствайте, че като „държим погледа си“ върху Исус Христос и
поддържаме вярата си в Него, ще намираме надежда и кураж да се изправяме
пред нашите предизвикателства. Поканете учениците да обмислят промените,
които могат да направят в живота си, за да се съсредоточат по-добре върху
Исус Христос и да поддържат вярата си в Него, а също и да си поставят за цел
да направят тези промени.

Обяснете, че подобно на Петър, може понякога да не успяваме да поддържаме
вярата си в Исус Христос и да се поддаваме на страхове, съмнения и
обезсърчение.

Покажете картина, изобразяваща как
Исус Христос върви по водата (вж.
Евангелски произведения на
изкуството (2009 г.), № 43; вж. също
LDS.org). Помолете един ученик да
прочете Матей 14:30-32 на глас.

• Според стих 30, какво прави
Петър, когато осъзнава,
че потъва?

• Какво можем да научим от тази
история относно това, което ще направи Господ, ако търсим Неговата
помощ, когато намалее вярата ни? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да разпознаят следния принцип: Ако търсим
Божията помощ, когато намалее вярата ни, Той може да ни издигне
над страховете и съмненията ни.)

• По какви начини Бог ни издига над страховете и съмненията ни?

Поканете един ученик да прочете Матей 14:33 на глас и помолете класа да
потърсят как реагират учениците, след като Исус и Петър се качват на
лодката.

Обобщете Матей 14:33-36, като обясните, че след това събитие Исус и
Неговите ученици продължават плаването си и пристигат на отсрещния бряг
на Галилейското езеро. Когато хората научават, че Исус е там, те му довеждат
хора, които са болни. Мнозина биват изцелени просто след като докосват
краищата на дрехата Му.

Приключете, като насърчите учениците да прилагат наученото в този урок,
като действат съгласно всеки подтик, който са получили.
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УРОК 18

Матей 15
Въведение
Докато е в Галилея, Исус обяснява защо Неговите
ученици не следват традицията на ритуалното
пречистване преди хранене. После отпътува за брега на
Средиземно море, където изцелява дъщерята на една

езичница. Исус се връща след това в Галилея, където
изцелява мнозина и по чудо нахранва над четири
хиляди души.

Предложения за преподаване
Матей 15:1–20
Книжниците и фарисеите питат защо учениците на Исус не мият ръцете си
преди хранене
Помолете трима ученика да прочетат на глас следните сценарии. Помолете
класа да намерят какво е общото в тези сценарии.

1. Една млада жена е насърчавана от приятелите си да облече неприлично
облекло за танцова забава в училище. Младата жена знае, че дрехите
наистина не отговарят на Господните стандарти за скромност, въпреки че
в нейната култура е възприето носенето на такива дрехи.

2. Семейството на един млад мъж са светии от последните дни, които обичат
спортните събития. Когато по телевизията излъчват популярни спортни
събития, семейството принципно изоставя семейната молитва,
изучаването на Писанията, семейната домашна вечер и неделните
църковни събрания, за да гледат събитията.

3. Една млада двойка се подготвя за брак. Те живеят на място, където са
широко приети предбрачните сексуални взаимоотношения. Някои хора са
казали на тази двойка, че са старомодни и странни, защото чакат да
сключат брак, преди да могат да имат интимен контакт.

• Кое е общото между тези сценарии? (Всеки от тях представлява конфликт
между спазването на Божиите заповеди и спазването на традициите или
обичаите.)

Обяснете, че традициите или обичаите включват схващания и практики на
една култура, общност, семейство или група приятели.

Помолете учениците да назоват една или повече традиции или обичаи, които
може да им попречат да спазват Божиите заповеди. Поканете учениците да
потърсят истини в Матей 15, които могат да им помагат, когато трябва да
избират между това да спазват Божиите заповеди и да участват в традиции
и обичаи.

Поканете един ученик да прочете Матей 15:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият традицията, за която книжниците и фарисеите
питат Исус.

• Каква традиция не спазват учениците на Исус?
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Обяснете, че измиването на ръцете, споменато от книжниците и фарисеите,
се отнася за едно церемониално измиване, с цел ритуална чистота и няма
връзка с измиването с цел хигиена.

Поканете един ученик да прочете Матей 15:3 на глас и помолете класа да
потърсят отговора на Исус на въпроса на книжниците и фарисеите.

• Какво казва Спасителят, че правят книжниците и фарисеите, като участват
в техните традиции?

Обобщете Матей 15:4-6, като обясните, че Исус назовава един пример за това
как книжниците и фарисеите са прегрешили една Божия заповед, като са
участвали в техните традиции. Те учат хората, „да не почита(т)“ (стих 6)
възрастните си родители, като заявяват, че техните пари са запазени за дар на
Бог или курбан (вж. Марк 7:10-12). Обаче, Исус учи, че като правят това, те
нарушават заповедта да почитаме баща си и майка си.

Поканете един ученик да прочете Матей 15:7-9 на глас и помолете класа да
потърсят какво е нещото, което книжниците и фарисеите са накарали хората
да вършат, като използват традициите си като извинение да не спазват
Божиите заповеди.

• Какво са накарали книжниците и фарисеите да вършат хората?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове за това, какво трябва да
вършим, ако желаем да се приближаваме до Бог? (Макар че учениците
може да използват различни думи, те трябва да открият подобен на
следния принцип: Ако желаем да се приближаваме до Бог, трябва да
поставим Неговите заповеди над всички традиции и обичаи, които
имаме.)

Поканете учениците да прочетат отново на глас сценариите от началото на
урока. След прочитането на всеки от тях, попитайте:

• Какво биха могли да направят тези хора, за да се подчинят на Божиите
заповеди?

• По какъв начин извършването на това би помогнало на тези хора да се
доближат до Бог?

След като сте обсъдили всички сценарии, попитайте класа:

• Кога се е случвало да изберете да се подчините на Божиите заповеди,
вместо да участвате в общоприета традиция или обичай? Как това ви
помогна да се доближите до Небесния Отец? (Вие също може да споделите
лично преживяване.)

Поканете учениците да обмислят традициите и обичаите, които досега са
назовали. Насърчете ги да изберат да спазват Божиите заповеди, вместо да
следват тези традиции или обичаи, за да могат да се доближат повече до Бог.

Напомнете на учениците, че книжниците и фарисеите считали, че храненето
с неизмити ръце би осквернило човек или би направило този човек духовно
нечист. Поканете един ученик да прочете Матей 15:10-11 на глас и помолете
класа да потърсят какво казва Спасителят, че наистина ни осквернява.
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• Какво казва Спасителят, че ни осквернява?

Отбележете, че Спасителят казва: „Това, което излиза от устата … осквернява
човека“ (стих 11). След като казва на учениците Си да не се занимават с
фарисеите, които са засегнати от Неговите думи (вж. Матей 15:12–16), Той
дава допълнително обяснение какво всъщност ни осквернява.

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Матей 15:17-20.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво има предвид
Спасителят, когато казва: „Това, което излиза от устата … осквернява човека“
(стих 11).

• Какво има предвид Спасителят, когато казва: „Това, което излиза от устата
… осквернява човека“?

Отбележете, че в Писанията сърцето често представлява нашите мисли и
желания. Напишете следното твърдение на дъската: Ако изберем да
подхранваме зли мисли и желания, тогава …

• Как бихте довършили този принцип, въз основата на ученията на
Спасителя, записани в стихове 19-20? (Използвайте думите на учениците,
за да довършите принципа, така че да предава следната истина: Ако
изберем да подхранваме зли или неприлични мисли и желания,
тогава тези мисли и желания ще ни осквернят.)

• По какви начини можем да станем осквернени или духовно нечисти, ако
изберем да подхранваме зли или неприлични мисли и желания?

• По какъв начин думите, които излизат от устата ни, а също и действията
ни, отразяват мислите и желанията на нашите сърца?

Може да свидетелствате за този принцип и да поканите учениците да изберат
да поддържат мислите и желанията си чисти.

Матей 15:21-28
Спасителят изцелява дъщерята на една езичница
Помолете учениците да излязат на дъската и да напишат едно или повече от
праведните си желания.

Поканете учениците да потърсят принципи в Матей 15, които могат да им
помогнат да разберат какво трябва да направят, за да осъществят праведните
си желания.

Помолете учениците да отворят на Библейска карта 11, „Светата земя по
времето на Новия завет“. Помолете ги да намерят на картата градовете Тир и
Сидон. Обяснете, че докато Исус пътува от Галилея до бреговете на Тир и
Сидон, Той среща една ханаанска жена. Подобно на много други хора в този
регион, тази жена е езичница, т.е. не е юдейка. По това време Исус и
Неговите ученици проповядват Евангелието само на юдеите, но все още не на
езичниците (вж. Матей 10:5-6). По-късно щели да се отворят пред езичниците
вратите за получаването на посланието за спасението (вж. Деянията 10).

УРОК 18

111



Поканете учениците да се редуват при четенето на глас от Матей 15:21-27 с
друг ученик. Помолете ги да потърсят отговорите на следните въпроси (може
да ги запишете на дъската):

• Какви праведни желания имала ханаанската жена?

• Какво прави и казва жената, което показва нейната вяра в Исус Христос?

Помолете учениците да споделят отговорите си.

• По какъв начин отговорът на жената на тази аналогия показва още повече
нейната вяра в Исус Христос?

Поканете ученик да прочете Матей 15:28 на глас и помолете класа да следят
текста и да потърсят какво прави Спасителят за тази жена.

• Какво прави Спасителят за тази жена? Защо?

• Какъв принцип можем да научим от тази история за това какво може да се
случи, ако упражняваме вярата си в Исус Христос? (Макар че учениците
може да използват различни думи, те трябва да открият подобен принцип
на: Като упражняваме вяра в Исус Христос, можем да получаваме
благословии според нашите праведни желания.)

• Освен да молим Господ с вяра да ни благославя според праведните ни
желания, какво друго можем да правим, за да упражняваме вяра в Исус
Христос?

Задавайте въпроси, които помагат на учениците да разбират учения и
принципи.
След като открият ученията и принципите, учениците трябва да ги разберат, преди да
могат пълноценно да ги приложат. За да помогнете на учениците да разберат дадено
учение или принцип, задавайте въпроси, които могат да доведат до по-ясно разбиране на
смисъла му, които насърчават учениците да помислят за него в съвременен контекст или
които канят учениците да обяснят как го разбират.

За да помогнете на учениците да разберат по-добре какво могат да правят, за
да упражняват вяра в Исус Христос, поканете един ученик да прочете на глас
следното изказване на старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте
апостоли:

„Когато имаме вяра в Господ Исус Христос, ние трябва даМу имаме
доверие. Трябва да Му имаме толкова доверие, че да приемем Неговата
воля, знаейки, че Той знае какво е най-добро за нас. …

… Вярата, независимо колко е силна, не може да доведе до резултат,
противен на волята на Онзи, чиято е силата. … Не можем да имаме
истинска вяра в Господ, без също така да имаме пълно доверие в

Господната воля и време“ („Faith in the Lord Jesus Christ“, Ensign, май 1994 г., с. 99, 100).
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• По какъв начин обяснението на старейшина Оукс за това какво означава
да упражняваме вяра в Исус Христос, ни помага, когато Господ не ни
благославя незабавно съгласно праведните ни желания?

Поканете учениците да прегледат списъка с праведни желания на дъската и
обяснете какво могат да правят, за да упражняват вяра в Исус Христос, докато
се опитват да осъществят тези желания.

• Случвало ли се е на вас (или ваш познат) да осъществите праведните си
желания (според Господната воля и време), като сте упражнявали вяра в
Исус Христос?

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията какво ще правят, за да упражняват вяра в Исус Христос, докато
се стремят да получат от Него праведните си желания. Насърчете учениците
да действат съгласно това, което са написали.

Матей 15:29-39
Исус нахранва над четири хиляди последователи със седем хляба и
няколко риби
Обобщете Матей 15:29-39, като обясните, че Исус се завръща в Галилея.
Докато е там, над четири хиляди души идват при Него, водейки със себе си
хора, които страдат от различни физически болести и недъзи. Спасителят ги
изцелява и след като хората прекарват три дни с Него, Той извършва още едно
чудо, като нахранва всички тях със само седем хляба и няколко дребни риби.
(Забележка: Чудото на нахранването на четирите хиляди ще бъде разгледано
по-подробно в урока върху Марк 8.)

Може да приключите, като споделите свидетелството си за истините и
принципите, които учениците откриха в Матей 15.
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УРОК 19

Матей 16
Въведение
Исус Христос порицава фарисеите и садукеите, които
търсят знак за Неговата божественост. Петър дава
свидетелство, че Исус е Христос и са му обещани

ключовете на царството. Исус казва на учениците Си да
вземат кръста си и да Го следват.

Предложения за преподаване
Матей 16:1-12
Фарисеите и садукеите търсят знак от Спасителя
Преди часа, напишете следните въпроси на дъската:

Чрез явяването на ангел

Чрез Светия Дух

Чрез доверяване на думите на приятел или близък

Чрез засвидетелстването на чудо

За да започнете урока, помолете учениците да изберат израза на дъската,
който най-добре описва как биха искали да получат свидетелство за
Евангелието. Поканете няколко ученика да докладват кой израз са избрали и
да обяснят защо.

Поканете учениците, докато изучават Матей 16, да търсят истини относно
това как Господ ни помага да получим и да укрепваме свидетелството си за
Евангелието.

Поканете един ученик да прочете Матей 16:1 на глас. Помолете учениците да
следят текста, като потърсят какво искат фарисеите и садукеите от Исус.

• Какво искат фарисеите и садукеите от Исус?

• Какво според вас означава, че фарисеите и садукеите „изпитват“ Исус,
когато Го молят за знак? (Едно от значенията на глагола изпитвам е да
опитвам или да подлагам на изпитание.)

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 16:2-4.
Помолете класа да следят текста и да потърсят как Спасителят отговаря на
фарисеите и садукеите.

• Какво казва Господ, че ще даде?

Обяснете, че Исус говори за старозаветния пророк Йона, който е погълнат от
една „голяма риба“ (Йона 1:17). „Погребението“ на Йона и после излизането
му от корема на рибата след три дни символизира смъртта, погребението и
Възкресението на Исус Христос от гробницата на третия ден.
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• Какво прави Спасителят, след като порицава фарисеите и садукеите?

• Какво можем да научим от това преживяване относно неподходящия
начин да се търси духовна истина? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Не получаваме
духовна истина чрез търсенето на знаци.)

Обобщете Матей 16:5-12, като обясните, че Спасителят предупреждава
учениците Си за фалшивите учения на фарисеите и садукеите. (Забележка:
Това събитие ще бъде разгледано по-задълбочено в урока върху Марк 8.)

Матей 16:13-20
Петър свидетелства за Исус Христос и му се обещават ключовете на царството
Обяснете, че след като Исус порицава фарисеите и садукеите за търсенето на
знак, Той казва на учениците си как да получат свидетелство за истината.
Помолете един ученик да прочете Матей 16:13-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят въпроса, който задава Исус и отговора, даден от
учениците Му.

• Какво пита Спасителят учениците Си? Как отговарят те? (Може да
обясните, че Илия и Йеремия са пророци от Стария завет.)

• Какво може да ни каже техният отговор относно това доколко хората
разбират кой е Исус в този момент от служението Му?

Помолете един ученик да прочете Матей 16:15-17 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят втория въпрос, който задава Спасителят.

Матей 16:15-19 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си на основни

принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците за овладяването на този откъс.

• Кой е вторият въпрос, който задава Спасителят? Как отговаря Петър?

• Според стих 17, как знае Петър, че Исус Христос е Синът Божий?
(Отбележете, че Небесният Отец Му разкрива тази истина чрез
Светия Дух.)

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това как можем да
придобием свидетелство за Исус Христос? (Отговорите на учениците
трябва да отразяват истината, че придобиваме свидетелство за Исус
Христос чрез откровение от Светия Дух.)

• Защо според вас е важно да получим свидетелство чрез откровение от
Светия Дух, вместо по някакъв друг начин?

За да помогнете на учениците по-добре да разберат ролята на Светия Дух за
придобиването на свидетелство за Спасителя, поканете един ученик да
прочете на глас следното изказване на президент Джозеф Фийлдинг Смит:
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„Духът Божий, говорейки на духа на човека, има сила да предава истината с
по-голям ефект и разбиране, отколкото истината може да бъде предадена
дори при личен контакт с небесни същества. Чрез Светия Дух истината се
вплита в същността на тялото така, че да не може да бъде забравена“
(Учения на президентите на Църквата: Джозеф Фийлдинг Смит, 2013 г., с.
195).

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да се подготвим да
получаваме откровение чрез Светия Дух?

• Как узнахте, че Исус Христос е Синът Божий и вашият Спасител? Какво
направихте, за да се подготвите да получите това свидетелство от
Светия Дух?

Поканете учениците да обмислят свидетелствата си за Спасителя. Насърчете
ги да записват в тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията
как могат да укрепват свидетелствата си или какво ще трябва да направят, за
да получат свидетелство чрез Светия Дух.

Поканете двама ученика да излязат пред класа и да участват в една сценка.
Кажете на единия ученик да представлява себе си, а другият да представлява
приятел, който не е член на Църквата. Дайте на ученика, който представлява
приятел, който не е член, лист хартия, на който са написани долните два
въпроса. Поканете ученика да прочете на глас въпросите един по един и
помолете другия ученик да им отговори. (Може да насърчите класа да
предложат възможни отговори, които да могат да бъдат използвани от
ученика, отговарящ на въпросите.)

1. Чух, че твоята църква твърди, че е единствената истинна църква на Исус
Христос. В това ли вярвате?

2. Моята църква също вярва в Исус Христос, защо тогава мислиш, че твоята
църква е единствената истинна?

Благодарете на учениците за участието и ги поканете да се върнат по
местата си.

Поканете класа, докато продължават да изучават Матей 16, да потърсят
истини, които могат да ни помогнат да разбираме и обясняваме на другите
какво отличава Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни като
Господната Църква на земята.
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Цезарея Филипова

Напомнете на учениците, че когато
Исус задава на учениците Си въпроси
относно Неговата личност, те се
намират в един регион, наречен
Цезарея Филипова (вж. Матей 16:13).
Ако е възможно, покажете снимка на
Цезарея Филипова (вж. Библейски
фотографии, фотография 26,
„Кесария Филипова“). Помолете
учениците да намерят какво има зад
реката и дърветата на тази снимка.
Обяснете, че голямото скално
образувание в Цезарея Филипова
осигурява смислена обстановка,
докато Спасителят продължава
разговора със Своите ученици.

Помолете един ученик да прочете
Матей 16:18-20 на глас. Помолете
класа да следят текста, като търсят
как Спасителят използва идеята за
скалата, за да опише основата на Неговата Църква.

• Какво мислите, че има предвид Спасителят, когато казва, че ще построи
Своята Църква „на тази скала“? (стих 18).

За да помогнете на учениците да разберат този израз, поканете един ученик
да прочете на глас следните думи на Пророка Джозеф Смит:

„Исус в Своите учения казва: „На тази скала ще съградя Моята Църква. …“
(Матей 16:18.) Каква канара? Откровението“ (Учения на президентите на
Църквата: Джозеф Смит 2008 г., с. 207).

„Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е основана чрез пряко
откровение, както истинската Божия църква винаги е била, според Писанията (Амос 3:7 и
Деянията 1:2)“ (Учения: Джозеф Смит, с. 207).

• Как бихте обобщили учението на Спасителя за Неговата Църква, записано
в стих 18? (Учениците трябва да открият нещо подобно на следния
принцип: Църквата на Исус Христос е изградена въз основата на
откровение от Бог. Напишете тази истина на дъската.)

• По какъв начин знанието, че Църквата на Исус Христос на светиите от
последните дни е изградена въз основата на откровения от Бог, укрепва
вашето свидетелство за Евангелието?
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• Според стих 19, какво обещава Спасителят да даде на Петър?

• Какво учение можем да научим от обещанието, което Спасителят дава на
Петър? (Уверете се, че учениците разпознават следната истина: Исус
Христос поверява ключовете на Неговото царство на избраните Си
пророци и апостоли.)

• Какво представляват ключовете на царството? (Ръководната власт, правото
и властта, необходими за ръководенето на царството Божие на земята или
Църквата на Исус Христос.)

За да помогнете на учениците да разберат какво представляват
свещеническите ключове, поканете един ученик да прочете следното
изказване на старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте
апостоли:

„Свещеническите ключове са властта, която Бог е дал на свещеническите
ръководители да насочват, контролират и ръководят използването на
Неговото свещеничество на земята“ (Hadbook 2: Administering the Church
2010 г., 2.1.1). Всички действия или обреди, осъществявани в Църквата, се
извършват под прякото или непрякото упълномощаване на човек, който
държи ключовете за това действие“ („Ключовете и властта на

свещеничеството“, Лиахона, май 2014 г., с. 49).

• Какво казва Исус, че Петър ще може да прави поради това, че ще бъдат
дадени ключовете?

Обяснете, че сред ключовете, които Спасителят обещава на Петър, са
ключовете на запечатващата сила. Тази сила позволява на обредите,
извършвани под властта на църковните ръководители, да бъдат валидни в
небесата. Тя се използва и да свързва семействата заедно за вечността. Днес
властта за запечатването се държи от Първото президентство и Кворума на
дванадесетте апостоли.

• Как бихте обобщили причината, поради която Господ дава свещенически
ключове на Неговите пророци и апостоли? (Учениците трябва да посочат
подобна истина на: Свещеническите ключове са необходими, за да се
ръководи Господната Църква на земята.)

Помолете един ученик да прочете на глас въпросите от сценката. Поканете
учениците да обяснят как биха отговорили на въпросите, като използват
истините, които откриха в Матей 16:18-19. Може да поканите учениците да
споделят своите свидетелства за тези истини.

Може да покажете актуална снимка на Първото президентство и Кворума на
дванадесетте апостоли (вж. LDS.org (например, Запознайте се с днешните
пророци и апостоли) и конферентните издания на Лиахона) и да
свидетелствате, че същите ключове, които са дадени на Петър и другите
апостоли в древността, се държат и използват днес от Господните живи
пророци и апостоли.
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Матей 16:21-28
Исус учи какво означава да Го следваме
Обобщете Матей 16:21-28, като обясните, че Исус говори за единителната Си
жертва. Той също така учи Своите ученици, че трябва да желаят да се отрекат
от естествения човек (вж. Мосия 3:19), да са покорни и да жертват, за да може
с радост да Го следват.

Овладяване на стихове от Писанията – Матей 16:15-19
Насърчете учениците да споделят с близките си какво са научили от Матей 16.
Може да покажете откъс от Матей 16:15-19 за наизустяване от класа през
идните дни. Може да намерите идеи за наизустяване в приложението на това
ръководство.
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УРОК 20

Матей 17
Въведение
Исус Христос, Моисей и Илия предават свещеническите
ключове на Петър, Яков и Йоан на планината на
Преображението. След като слиза от планината, Исус

прогонва зъл дух от едно момче. В Капернаум Исус по
чудо осигурява пари за данък за храма за Себе Си и
за Петър.

Предложения за преподаване
Матей 17:1-13
Моисей и Илия се явяват на Петър, Яков и Йоан
Покажете една шофьорска книжка или поканете ученик с шофьорска книжка
да я покаже на класа.

• Какви права дава на човек притежаването на шофьорска книжка?

Покажете ключове за кола или снимка на такива.

• Защо е важно да имате достъп до ключове за кола, освен да имате
шофьорска книжка?

• По какъв начин притежаването на шофьорска книжка и ключове за
управлението на кола може да бъде сравнено с властта и ключовете на
свещеничеството, необходими за ръководенето на Божието дело? (Както
хората, които притежават шофьорска книжка, имат правото да шофират,
много мъже притежават властта на свещеничеството. Но също както
ключовете за колата позволяват на шофьора да управлява само конкретно
превозно средство, свещеническите ключове упълномощават даден човек
да управлява или ръководи Божието дело в конкретна сфера. Президентът
на Църквата притежава и използва свещенически ключове, за да
председателства и да ръководи цялото Господно дело на земята.)

Напомнете на учениците, че в Матей 16:19 четем, че Господ обещава да даде
на Петър ключовете на царството или властта да ръководи Божието дело на
земята. По това време Петър и всички останали апостоли вече имат
свещеническа власт, но още не са получили ключовете на царството.

Поканете учениците, докато изучават Писанията днес, да потърсят как Петър
получава ключовете на царството и как същите тези ключове са предадени
по-късно на Джозеф Смит и на други хора в днешно време.

Поканете един ученик да прочете Матей 17:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият къде Спасителят завежда Петър, Яков и Йоан, за да
ги подготви да получат свещеническите ключове. Може да отбележите, че
Спасителят може би е избрал Петър, Яков и Йоан да дойдат с Него, защото
щели да служат като Първо президентство на Църквата след Възкресението на
Спасителя и Възнесението Му в небесата (вж. Джозеф Фийлдинг Смит,
Doctrines of Salvation, събр. Брус Р. Макконки, 3 тома (1954–1956), 3:152).

• Къде Исус завежда Петър, Яков и Йоан?
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• Какво се случва със Спасителя на планината?

• Какво означава да бъдем преобразени?

Помогнете на учениците да разберат, че преображение се отнася за
„състоянието на хора, чиито външен вид и природа са променени временно –
т.е. издигнати на по-високо духовно ниво – така че да могат да понасят
присъствието и славата на небесни същества“ (Ръководство към Писанията,
„Преображение“, scriptures.lds.org). Петър, Яков и Йоан също биват
преобразени по това време (вж. У. и З. 67:11-12).

Напишете на дъската следното заглавие: Хора, които присъстват на планината
на Преображението. Под това заглавие напишете Исус Христос, Петър, Яков и
Йоан.

Поканете един ученик да прочете Матей 17:3 на глас и помолете класа да
потърсят кой се явява пред Исус и апостолите, докато са на планината.

• Кой се явява на планината? (Обяснете, че Илияс се отнася за Илия,
старозаветния пророк (вж. Матей 17:3, бележка под линия б (в църковното
издание на Библията).

Към списъка на дъската добавете Моисей и Илия.

За да помогнете на учениците да разберат защо Моисей и Илия се явяват на
планината, поканете един ученик да прочете на глас следното изявление от
Пророка Джозеф Смит:

„Спасителят, Моисей и Илияс (Илия) дали ключовете на Петър, Яков и Йоан
на планината, когато те били преобразени пред Него“, (Учения на
президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 112).

• Според Джозеф Смит, защо Илия и Моисей се явяват на планината? (За да
предадат свещенически ключове на Петър, Яков и Йоан. Може да
обясните, че Моисей и Илия се явяват в храма в Къртлънд на 3 април 1836
г., за да възстановят свещеническите ключове: Моисей възстановява
ключовете на събирането на Израил (вж. У. и З. 110:11), а Илия
възстановява ключовете, свързани със запечатващата сила (вж. У. и З.
110:13-16). Тези явявания в Къртлънд предоставят образец за разбирането
на това какво се случва на планината на Преображението.)

Обяснете, че Преводът на Джозеф Смит на Библията пояснява, че Йоан
Кръстител, който е убит от Ирод, също се явява на планината (вж. Превод на
Джозеф Смит, Марк 9:3 (в Ръководство към Писанията); вж. също Ръководство
към Писанията, „Илияс“). Към списъка на дъската добавете Йоан Кръстител.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 17:4-9.
Помолете останалите да следят текста, като търсят още кой присъства на
планината на Преображението.
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Небесният Отец и Исус Христос се явяват
на Джозеф Смит

• Кой още присъства на планината на Преображението? (Към списъка на
дъската добавете Бог Отец. )

Накратко напомнете на учениците, че евангелската диспенсация е период от
време, през който Небесният Отец, посредством упълномощените Си
служители, дава свещеническа власт, обреди и познание за Неговия план на
спасение на хората на земята. Поканете един ученик да дойде на дъската и да
постави звезда до всеки от хората, изброени на дъската, които се явили в
нашата диспенсация на Пророка Джозеф Смит. (Ученикът трябва да постави
звезда до всеки от хората, изброени на дъската.)

Помолете класа да обяснят кога се
случва всяко от тези посещения и
каква е целта му. (Докато учениците
обясняват, може да покажете
следните картини: Първото видение;
Йоан Кръстител предава Аароновото
свещеничество; Възстановяване на
Мелхиседековото свещеничество и
Илия се явява в храма в Къртлънд
(Евангелски произведения на
изкуството (2009 г.), номера 90, 93,
94, 95; вж. също LDS.org.)

• Каква истина можем да научим от
тези събития относно
предаването на свещенически
ключове във всяка диспенсация?
(Учениците може да използват
различни думи, но им помогнете
да разпознаят следната истина:
Във всяка диспенсация Бог
предава свещенически ключове на избраните Си служители, за да
може да ръководи Своето дело на земята.)

• Защо е важно да знаем, че същият модел на предаване на свещеническите
ключове, който се извършва по времето на Исус Христос, се повтаря днес
при Пророка Джозеф Смит?

• Настоящите пророци и апостоли притежават ли същите ключове, които
получава Джозеф Смит? (Да.) По какъв начин те получават тези ключове?
(Ключовете се предават от Джозеф Смит на Бригъм Йънг и на
последвалите ги пророци.)

Може да поканите учениците да споделят чувствата си относно
свещеническата власт и благословията ключовете да са предадени в нашата
диспенсация, също както са предадени по време на земното служение на Исус
Христос.
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Йоан Кръстител възстановява Аароновото
свещеничество

Петър, Яков и Йоан възстановяват
Мелхиседековото свещеничество
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Илия възстановява запечатващите ключове
в храма в Къртлънд

Матей 17:14-23
Исус прогонва зъл дух от едно момче
Обобщете Матей 17:14-23, като
обясните, че един баща довежда сина
си при Спасителя, за да бъде изцелен.
След като Исус изцелява детето, Той
казва на учениците Си, че някои
благословии може да бъдат получени
само чрез молитва и пост. Той също
така пророкува за смъртта и
Възкресението Си. (Забележка: Тези
събития ще бъдат обсъдени
по-задълбочено в идеята за
преподаване върху Марк 9:14-29.)

Матей 17:24-27
Исус по чудо осигурява данък за
храма за Себе Си и за Петър
Докато учениците изучават Матей 17:24-27, поканете ги да потърсят една
истина, която може да ни помогне да разберем как нашите примери могат да
оказват влияние върху другите.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на този откъс, обяснете,
че съгласно закона на Моисей, всички израилтянски мъже на възраст над 20
години трябва да плащат годишен данък за храма, наречен принос (вж. Изход
30:13-16). Тези пари се използват, за да може храмът да функционира. Някои
от свещениците и равините сред народа са освободени от управляващия съвет
да не плащат този данък.

Помолете един ученик да прочете Матей 17:24-26 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят въпросите, които събирачите на двете драхми за
храма и Исус задават на Петър.

• Какъв въпрос задават на Петър събирачите на двете драхми? Какъв е
отговорът на Петър?

• Какъв въпрос задава Исус на Петър? Какъв е отговорът на Петър?

Обяснете, че думата чужденци в този откъс се отнася за всички в царството,
които не са деца на царя. „Чужденците“ трябва да плащат данъци, а децата на
царя са освободени от тях. Исус учи Петър на това, че поради факта, че Той е
Синът Божий, а храмът е домът на Отца Му (вж. Матей 17:25-26; Йоан 2:16),
Той не трябва да плаща този данък и би могъл да избере да не го прави. Обаче,
събирачите на двете драхми за храма очакват Исус да плати данъка, защото те
не разбират кой е Той.

Поканете учениците да прочетат Матей 17:27 наум, търсейки какво казва
Исус на Петър да направи след това.

• Какво казва Спасителят на Петър да направи?

• Защо Исус казва, че Той ще заплати данъка?
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Напишете на дъската думата съблазним и обяснете, че в този контекст,
изразът „за да не ги съблазним“ вероятно се отнася за факта, че Спасителят не
желае да направи нещо, което да накара другите да се препъват духовно. (Ако
Той не бе платил данъка, някои юдеи можеше да погледнат неблагосклонно на
Него и Неговите последователи и да станат по-малко възприемчиви към
евангелското послание.)

• Какъв принцип можем да научим от примера на Спасителя? (Макар
учениците да използват различни изрази, те трябва да открият следния
принцип: Можем да следваме примера на Спасителя, като избягваме
действия, които могат да накарат другите духовно да се препъват.
Запишете този принцип на дъската.)

• Кои са някои други ситуации, при които този принцип може да ни насочи
да вземаме правилни решения?

• По какъв начин сте благословени, като се стараете да следвате примера на
Спасителя и избягвате действия, които могат да накарат другите духовно
да се препъват?

Задавайте въпроси, които приканват към чувства и свидетелство
След като учениците разберат дадено учение или принцип, преподадени в Писанията,
задавайте въпроси, които помагат на учениците да мислят за изминали духовни
преживявания, свързани с това учение или този принцип. Тези въпроси може да помогнат
на учениците да почувстват по-силно истинността и важността на тази евангелска истина в
техния живот. Често тези чувства ще породят едно по-силно желание да се спазва с
по-голяма вярност даден евангелски принцип.

Приключете урока, като поканите учениците да напишат в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията нещо, което ще направят, за да
спазват по-добре принципа, който са открили по-горе.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Когато учениците лесно могат да намират стиховете за овладяване, ще са
по-уверени в личното си изучаване и прилагане на Евангелието и в своите
възможности да преподават от Писанията.

Дейностите за овладяването на стихове от Писанията се намират из цялото
ръководство, за да представят разнообразни методи, чрез които да помагате
на учениците да преговарят редовно стиховете за овладяване. Допълнителни
дейности за преговор може да намерите в приложението на този наръчник.

Тестовете могат да помогнат на учениците да затвърдят и преценят знанията
си. Поканете учениците да прочетат трите стиха за овладяване, които вече са
представени в този наръчник. Може да включите и няколко нови откъса.
(Може да предложите на учениците да отбележат тези стихове в собствените
си Писания.) След като учениците са чели, изпитайте ги, като им давате
ключови думи от дадения стих или като четете израз от книгоразделителя за
Семинара. След това поканете учениците да открият правилния стих в своите
Писания.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Матей 13:24–17:27
(Раздел 4)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на Матей
13:24–17:27 (Раздел 4) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Матей 13:24–58)
От притчата за житото и плевелите учениците научиха, че Господ ще събере праведните през последните дни и
после при Второто Си пришествие ще унищожи нечестивите. В допълнителните притчи те научиха за
възстановената Църква на Исус Христос, изпълваща цялата земя и вечните благословии, които идват при онези,
които жертват, за да получат Евангелието на Исус Христос.

Ден 2 (Матей 14)
От Матей 14 учениците научиха, че като показваме състрадание към другите, дори когато изпитваме тъга, ние
следваме примера на Исус Христос. Те научиха и, че ако търсим Божията помощ, когато намалява вярата ни, Той
може да ни издига над страховете и съмненията ни.

Ден 3 (Матей 15)
От думите на Спасителя към книжниците и фарисеите учениците научиха, че ако желаем да се приближим до
Бог, трябва да поставим Неговите заповеди над всички традиции и обичаи, които имаме. Те научиха и че ако
изберем да храним зли или неприлични мисли и желания, тези мисли и желания ще ни осквернят, също и че ако
упражняваме вяра в Исус Христос, можем да получим благословии според праведните ни желания.

Ден 4 (Матей 16-17)
В изучаването им на Матей 16-17 учениците научиха, че Църквата на Исус Христос е изградена въз основата на
откровения от Бог. Те научиха и за свещеническите ключове, които са предадени в древността и които днес
позволяват на Господните служители да ръководят Неговата Църква на земята.

Въведение
Исус Христос порицава фарисеите и садукеите, които търсят знак за Неговата
божественост. Петър дава свидетелство, че Исус е Христос и са му обещани
ключовете на царството небесно. Следните идеи за преподаване могат да
помогнат на учениците да разберат как да укрепват свидетелствата си.
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Предложения за преподаване
Матей 16:1-12
Фарисеите и садукеите търсят знак от Спасителя
Преди часа, напишете следните изрази на дъската:

Чрез явяването на ангел

Чрез Светия Дух

Чрез доверяване на думите на приятел или близък

Чрез засвидетелстването на чудо

За да започнете урока, помолете учениците да изберат израза на дъската,
който най-добре описва как биха искали да получат свидетелство за
Евангелието. Поканете няколко ученика да докладват кой израз са избрали и
да обяснят защо.

Поканете учениците, докато изучават Матей 16, да търсят истини относно
това как Господ ни помага да получим и да укрепваме свидетелството си за
Евангелието.

Поканете един ученик да прочете Матей 16:1 на глас. Помолете учениците да
следят текста, като потърсят какво искат фарисеите и садукеите от Исус.

• Какво искат фарисеите и садукеите от Исус?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 16:2-4.
Помолете класа да следят текста и да потърсят как Спасителят отговаря на
фарисеите и садукеите.

• Какво казва Господ, че ще даде?

Обяснете, че Исус говори за старозаветния пророк Йона, който е погълнат от
една „голяма риба“ (Йона 1:17). „Погребението“ на Йона и после излизането
му от корема на рибата след три дни символизира смъртта, погребението и
Възкресението на Исус Христос от гробницата на третия ден.

Старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли обяснява
символизма при пророка Йона: „Погребението на Йона и излизането му от
„голямата риба“ (Йона 1:15–17; 2) символизира смъртта, погребението и
възкресението на Христос“ (Mormon Doctrine, 2-ро изд., 1966 г., с. 711–712).

• Какво прави Спасителят, след като порицава фарисеите и садукеите?

• Какво можем да научим от това преживяване относно неподходящия
начин да се търси духовна истина? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознаят следната истина: Не получаваме
духовна истина чрез търсенето на знаци.)

Обобщете Матей 16:5-12, като обясните, че Спасителят предупреждава
учениците Си за фалшивите учения на фарисеите и садукеите.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 4
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Матей 16:13-20
Петър свидетелства за Исус Христос и му се обещават ключовете на царството
Обяснете, че след като Исус порицава фарисеите и садукеите за търсенето на
знак, Той казва на учениците Си как да получат свидетелство за истината.
Помолете един ученик да прочете Матей 16:13-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят въпроса, който задава Исус и отговора, даден от
учениците Му.

• Какво поискал Спасителят от учениците Си? Как отговарят те? (Може да
обясните, че Илия и Йеремия са старозаветните пророци Илия и
Йеремия.)

• Какво ни подсказва техният отговор относно това доколко хората разбират
кой е Исус в този момент от служението Му?

Забележка: В урока за ден 4 учениците изучиха стиховете за овладяване на
Писанията Матей 16:15-19. Може да отделите малко време, за да преговорите
този откъс с тях.

Помолете един ученик да прочете Матей 16:15-17 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят втория въпрос, който задава Спасителят.

• Кой е вторият въпрос, който задава Спасителят? Как отговаря Петър?

• Според стих 17, как знае Петър, че Исус е Синът Божий? (Отбележете, че
Небесният Отец Му разкрива тази истина чрез Светия Дух.)

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това как можем да
придобием свидетелство за Исус Христос? (Макар че учениците може да
използват различни изрази, те трябва да разпознават следната истина:
Получаваме свидетелство за Исус Христос чрез откровение от
Светия Дух.)

• Защо според вас е важно да получим свидетелство чрез откровение от
Светия Дух, вместо по някакъв друг начин?

За да помогнете на учениците по-добре да разберат ролята на Светия Дух за
придобиването на свидетелство за Спасителя, поканете един ученик да
прочете на глас следното изказване на президент Джозеф Фийлдинг Смит:

„Духът Божий, говорейки на духа на човека, има сила да предава истината с
по-голям ефект и разбиране, отколкото истината може да бъде предадена
дори при личен контакт с небесни същества. Чрез Светия Дух истината се
вплита в същността на тялото така, че да не може да бъде забравена“
(Учения на президентите на Църквата: Джозеф Фийлдинг Смит, 2013 г., с.
195).

• Кои са някои от нещата, които можем да направим, за да се подготвим да
получим откровение чрез Светия Дух?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 4
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• Как узнахте, че Исус Христос е Синът Божий и вашият Спасител? Какво
направихте, за да се подготвите да получите това свидетелство от
Светия Дух?

Поканете учениците да помислят как могат да укрепват свидетелствата си или
какво ще трябва да направят, за да получат свидетелство чрез Светия Дух.
Насърчете ги да действат съгласно всеки подтик, който получават.

Следващ раздел (Матей 18:1-22:26)
Помолете учениците да помислят за случай, когато им е било трудно да
простят на друг човек. Поканете ги да помислят над следните въпроси: Защо
се чувствахте оправдани да не простите на този човек? Защо трябва да
прощаваме на другите техните прегрешения, дори ако се чувстваме оправдани
да не им простим? Поканете учениците да потърсят отговорите на тези
въпроси, докато продължават изучаването си през идната седмица.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 4
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Матей 18
Въведение
Исус Христос преподава на учениците Си принципи,
които да им помагат да ръководят Неговата Църква след
Възнесението Му. Господ учи и на притчата за

безмилостния слуга, в отговор на въпроса на Петър за
прошката.

Предложения за преподаване
Матей 18:1–20
Исус Христос преподава на учениците Си принципи, които да им помагат да
ръководят Неговата Църква
Избройте на дъската следните прегрешения: да те излъжат; да ти откраднат
нещо; да те предаде приятел. Помолете учениците да оценят наум всяко
прегрешение по скалата от 1 до 10, като 1 е най-лесно за прошка, а 10 е
най-трудно. Поканете няколко ученика, които имат желание, да кажат как са
оценили всяко от прегрешенията.

Поканете учениците да помислят защо трябва да си прощаваме един на друг,
дори когато е трудно.

Поканете учениците, докато изучават Матей 18, да търсят истини, които
могат да им помогнат да разберат защо трябва да прощаваме на другите.

Обобщете Матей 18:1-14, като обясните, че Исус казва на учениците Си да се
смирят и да станат като малки деца. Той обяснява и че хората, които
„съблазнят“ малки деца, отклонят ги или ги накарат да се препъват във
вярата, ще бъдат наказани от Бог (вж. стихове 6-7, включително стих 6,
бележка под линия а. След това Спасителят съветва учениците Си да
премахнат от живота си нещата, които могат да ги съблазнят или да ги
объркат (вж. стих 9). (Забележка: Ученията на Спасителя в Матей 18:1-14 ще
бъдат разгледани по-задълбочено в урока върху Марк 9 и Лука 15.)

Обяснете, че след като Спасителят съветва учениците Си да премахнат от
живота си нещата, които ще ги объркат, Той им казва какво трябва да прави
човек, ако някой съгреши или прегреши спрямо него или нея. Той също учи
апостолите на принципи за църковните наказания.

Поканете един от учениците да прочете Матей 18:15 на глас и помолете класа
да потърсят какво казва Исус на учениците Си да правят, ако някой съгреши
спрямо тях.

• Какво можем да научим от този стих относно това, което трябва да
правим, ако някой съгреши спрямо нас?

Обобщете Матей 18:16-17, като обясните, че Спасителят казва на апостолите
Си, че ако човек откаже да признае прегрешенията си и да изповяда греха си,
и двама или повече очевидци свидетелстват срещу него или нея, този човек
ще бъде отлъчен от Църквата. Може също да обясните, че днес хората, които

130



председателстват над църковните дисциплинарни съвети, където се вземат
такива решения, винаги търсят Господната воля относно това дали даден
човек да бъде отлъчен от Църквата.

Помолете един ученик да прочете Матей 18:18-20 на глас. Помолете
учениците да следят текста, като търсят каква власт получават апостолите.

• Каква власт получават апостолите? (Обяснете, че Спасителят дава на
апостолите ключовете на свещеничеството, които им дават власт, под
ръководството на Петър, да извършват запечатващите обреди и да взимат
обвързващи решения относно Църквата, включително дали някой
грешник да продължи членството си (вж. Матей 16:19).

• Какво обещава Господ на Своите апостоли в стихове 19-20? (Може да им
предложите да отбележат обещанието в стих 20.)

Матей 18:21-35
Господ изнася притчата за безмилостния слуга
Поканете един ученик да прочете следната история, разказана от президент
Томас С. Монсън, за едно семейство, чието двумесечно бебе е починало:

„Бащата изработвал шкафове и направил красив ковчег за тялото на своя
скъп син. Денят на погребението бил мрачен и по този начин се отразявала
тъгата по тяхната загуба. Няколко приятели се били събрали, когато
семейството пристигнало в сградата за събрания. Бащата носел малкия
ковчег. Вратата на залата за причастието била заключена. Заетият епископ
бил забравил за погребението. Опитите да се свържат с него били

безуспешни. Без да знае, какво да прави, бащата хванал ковчега под мишница и заедно със
семейството си го отнесъл вкъщи, вървейки в проливния дъжд“ („Hidden Wedges“, Ensign,
май 2002 г., с. 19).

• Ако бяхте член на това семейство, как бихте се почувствали, когато
епископът не дойде на погребението?

• Защо щеше да е трудно да простите на епископа?

Обяснете, че след като Спасителят говори на апостолите, Петър задава на
Господ въпрос относно прошката. Поканете един ученик да прочете Матей
18:21 на глас и помолете учениците да потърсят въпроса на Петър.

• Какъв въпрос задава Петър на Спасителя?

Обяснете, че някои религиозни ръководители по времето на Петър учат, че
никой не трябва да прощава на друг повече от три пъти. Когато запитва
Господ дали да прости на някого седем пъти, Петър може би си мисли, че Той
проявява щедрост (вж. Брус Р. Макконки, The Mortal Messiah, 4 тома,
(1979–1981), 3:91). Поканете учениците да прочетат Матей 18:22 наум, като
търсят как Спасителят отговаря на Петър.

• Колко пъти казва Спасителят, че трябва да прощаваме на хората, които
съгрешат спрямо нас? (Обяснете, че „седемдесет пъти по седем“ е начин да
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се каже, че не трябва да поставяме ограничение на броя пъти, когато
прощаваме на другите.)

• Каква истина можем да научим от Спасителя относно прощаването на
другите? (Учениците могат да използват различни думи, но трябва да
разпознаят следната истина: Господ ни е заповядал да прощаваме на
хората, които съгрешават спрямо нас.)

• Какво означава да прощаваме на другите? (Обяснете, че да простим на
другите означава да се отнасяме с любов към човека, който ни е обидил
или наранил и да не таим лоши чувства към него/нея (вж. Ръководство към
Писанията, „Прощавам“, scriptures.lds.org; У. и З. 64:9–11). Прощаването не
означава, че трябва да продължим да позволяваме на другите да ни
нараняват или че виновният не трябва да бъде държан отговорен за
действията си, в правен смисъл или другояче.)

Обяснете, че след като отговаря на въпроса на Петър, Спасителят казва на
учениците Си една притча, която може да ни помогне да разберем защо
трябва да прощаваме на другите.

Разделете учениците по двойки и поканете всяка двойка да прочете Матей
18:23-35 заедно, като търсят защо трябва да прощаваме на другите. След като
мине достатъчно време помолете учениците да споделят какво са открили.

Вместо да каните учениците да четат Матей 18:23–35, може да
покажете видео материала „Forgive Every One Their Trespasses: The

Parable of the Unmerciful Servant“ (6:06). Докато учениците гледат видеото,
поканете ги да потърсят защо трябва да прощаваме на другите. След
приключването на видеото, поканете учениците да споделят какво са открили.
Това видео се намира на LDS.org.

За да помогнете на учениците да задълбочат разбирането си за тази притча,
напишете следните думи на дъската.

Господар Слуга Съслужител

• Колко дължи слугата на господаря? (Напишете дължи на господаря 10 000
таланта под Слуга.)

Обяснете, че по времето на Исус „10 000 таланта са равни на 100 000 000
динарии (римска валута). Един динарий е типичната дневна надница за
обикновен работник“ (Jay A. Parry and Donald W. Parry, Understanding the
Parables of Jesus Christ (2006 г.), с. 95). Помолете учениците да изчислят колко
години ще отнеме на слугата, за да изплати този дълг, като разделите 100 000
000 динарий на 365 дни (100 000 000:365 = 273 973). Напишете на дъската 273
973 години под дължи на господаря 10 000 таланта.
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• Колко дължи съслужителят на слугата? (Напишете дължи на слугата 100
динарии под Съслужител.)

Обяснете, че 100 динарии са равни на 100 пенита. Следователно,
съслужителят дължи на слугата приблизително надницата за 100 дни или
близо една трета от годишната му надница. Напишете на дъската 100 дни под
дължи на слугата 100 динарии.

• Защо мислите, че господарят казва на слугата, че е лукав поради това, че не
опрощава на съслужителя си дълга му?

Попитайте учениците кого символизират всеки от тримата души в тази
притча. След като учениците отговорят, напишете следните възможни
отговори на дъската: Господар = Небесният Отец, Слуга = Ние, Съслужител =
Хората, които са съгрешили спрямо нас.

• Какъв принцип според вас се опитва да преподаде Спасителят на
учениците Си относно това защо трябва да прощаваме на другите?
(Учениците трябва да посочат следния принцип: Ако искаме Бог да ни
прощава, тогава трябва да желаем да прощаваме на другите.
Запишете този принцип на дъската.)

• Какво може да направи човек, ако му е трудно да прости на някого?

За да помогнете на учениците да разберат какво можем да правим, за да сме
по-склонни да прощаваме на другите, поканете един ученик да прочете на
глас следното изказване от президент Джеймс Е. Фауст от Първото
президентство. Ако е възможно, раздайте това изказване на всеки ученик.

„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., с. 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 реагираме, 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, Матей
6:13), дори онези, които са извършили сериозни грехове, Единението дава мир и утеха“
(Джеймс Е. Фауст, „Изцеляващата сила на опрощението“, Лиахона, май 2007 г., с. 69).

• Какво ни казва президент Фауст да правим, за да ни стане по-лесно да
прощаваме на другите?

• Според президент Фауст, какво може да се случи, когато прощаваме на
другите?
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Напомнете на учениците за историята на президент Монсън, разказана в
началото на часа, и помолете един ученик да прочете края на историята:

„Ако семейството било слабохарактерно, те биха обвинили епископа и
биха таили лоши чувства. Когато епископът си дал сметка за трагедията, той
посетил семейството и се извинил. С все още видима болка на своето лице,
но със сълзи в очите си, бащата приел извинението и двамата се прегърнали
в дух на разбирателство“ („Hidden Wedges“, Ensign, май 2002 г., с. 19 ).

• По какъв начин Господ ви помогна да простите на човек, който е съгрешил
спрямо вас или ви е обидил?

• Какво ви е помагало да прощавате на другите? (Може да поканите
учениците да отговорят на този въпрос в тетрадките или в дневниците си
за изучаване на Писанията.)

Задавайте въпроси и отправяйте покани, които насърчават
приложение
Целта на преподаването на Евангелието е да се помогне на учениците да прилагат
принципите и ученията, съдържащи се в Писанията, да се обърнат във вярата и да получат
благословиите, обещани на верните и покорните. Въпросите и поканите, които насърчават
приложение, могат да помогнат на учениците да видят как да прилагат тези принципи и
учения в настоящите им ситуации и за в бъдеще.

Поканете учениците да помислят на кого не са простили. Поканете ги да се
помолят за желанието да простят и способността да забравят за обидата и
гнева, за да може Исус Христос да им помогне да почувстват мир и утеха чрез
Неговото Единение.
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Матей 19-20
Въведение
Исус Христос говори за светостта на брака. Той
подчертава важността да изберем вечен живот, вместо
светски богатства и разказва притчата за работниците в

лозето. Исус също предрича смъртта Си и учи учениците
Си да служат на другите.

Предложения за преподаване
Матей 19:1-12
Исус Христос говори за светостта на брака
Покажете снимка на щастливи
младоженци, които са запечатани в
храма. Отбележете, че Господното
учение относно брака и развода се
различава от много от светските
схващания.

• Кои са някои от светските
схващания за брака и развода?
(Внимание: Избягвайте да
отделяте твърде много време на
странични теми, като например
еднополовия брак, които може да
отнемат времето за други важни
принципи в днешния урок.)

Поканете учениците, докато
изучават Матей 19:1-12, да потърсят
Господните учения за брака и
развода и да помислят за важността
на тези учения за тях.

Бъдете внимателни към нуждите и чувствата на учениците.
Докато обсъждате ученията на Спасителя за брака и развода, се съобразявайте с ученици,
които може да са изпитали болка или притеснения, поради раздялата или развода на
родителите си или други близки. Докато се подготвяте да преподавате, търсете с молитва
и следвайте напътствието на Светия Дух. Не забравяйте да изслушвате внимателно, докато
учениците задават въпроси или споделят размислите и чувствата си.

Помолете един ученик да прочете Матей 19:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят въпроса, който фарисеите задават на Исус.
Поканете учениците да споделят това, което са открили.
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Обяснете, че изразът „да напусне жена си“ (Матей 19:3) се отнася за мъж,
който се развежда с жена си поради каквато и да е причина, дори и да е
незначителна или егоистична.

Поканете един ученик да прочете Матей 19:4–6 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Спасителят за брака и развода.

• Какви истини за брака научаваме от отговора, който Спасителят дава на
фарисеите? (Учениците може да открият няколко истини, но трябва да
подчертаете, че бракът между един мъж и една жена е свещена
връзка, определена и постановена от Бог.)

Поканете един ученик да прочете Матей 19:7 на глас и помолете класа да
потърсят още един въпрос, който фарисеите задават на Спасителя.

• Какъв въпрос задават фарисеите на Спасителя?

Поканете един ученик да прочете Матей 19:8-9 на глас и помолете класа да
открият отговора на Спасителя.

• Според Спасителя, защо Моисей позволява да има разводи сред
израилтяните? (Поради безсърдечието на хората.)

За да помогнете на учениците да разберат как това учение се отнася за наши
дни, поканете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Типът брак, необходим за възвисяване – вечен по продължителност и
божествен по качество, не предвижда развод. В храмовете на Господ двойки
се женят за цялата вечност. Но някои бракове не се развиват в тази посока.
Поради „коравосърдечието на (нашите) сърца“ (Матей 19:8), сега Господ не
налага последиците на селестиалния стандарт. Той позволява разведените
лица да се оженят отново без опетняване от неморалността, определена по

по-висшия закон“ („Развод“, Лиахона, май 2007 г., с. 70).

Може да поканите ученици да споделят свидетелствата си, че Бог е определил
и постановил брака като свещена връзка между един мъж и една жена.

Матей 19:13–30; 20:1–16
Исус учи за вечния живот и учи на притчата за работниците в лозето
Поканете един ученик да застане пред класа. Кажете на ученика, че ако може
да направи 10 лицеви опори, ще получи малка награда (например 10 малки
бонбона). След като ученикът направи 10 лицеви опори, дайте му наградата и
после помолете за още един доброволец. Помолете втория ученик да направи
една лицева опора и после попитайте класа каква награда мислят, че трябва да
получи той и защо. Кажете на двамата ученика да се върнат на местата си.
Уведомете класа, че по-нататък в часа вторият ученик ще получи награда,
основаваща се на това, което ще научи класът от Писанията.

Обобщете Матей 19:13-27, като обясните, че Исус насърчава Своите
последователи да търсят вечен живот, а не светски богатства. Петър задава
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въпрос какво ще получат учениците, тъй като те са се отказали от светските
си притежания, за да следват Спасителя. (Забележка: Събитията, обсъдени в
тези стихове, ще бъдат разгледани по-задълбочено в урока върху Марк 10.)

Помолете един ученик да прочете Матей 19:28-30 на глас. Нека останалите
следят стиховете и да потърсят какъв отговор дава Спасителят на Петър.

• Според стих 29, какво ще наследят всички, които изоставят всичко, за да
следват Спасителя?

Обяснете, че Спасителят тогава казва на учениците Си една притча, за да им
помогне да разберат желанието на Небесния Отец да предостави на всичките
Си чеда възможността да получат вечен живот. В тази притча един човек
наема работници през различни части на деня, за да работят в лозето му.
Нормалният работен ден в новозаветни времена е от 6:00 до 18:00 ч., като това
леко варира, в зависимост от годишния сезон.

Начертайте следната таблица на дъската или я раздайте на учениците:

Работници (време
на започване)

Договорена
надница

Изработени
часове

Заплатена
сума

Рано сутринта (6:00)

3-тия час (9:00)

6-тия час (12:00)

9-тия час (15:00)

11-тия час (17:00)

Помолете учениците да работят на малки групи. Помолете ги да прочетат
Матей 20:1-7 в групите си, като търсят колко дълго работи всяка от групите
работници и надницата, за която са се договорили. („Динарий“ е римска
монета, приблизително равна на надницата на един работник за един
работен ден.)

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да излязат на
дъската и да попълнят първите две колони на таблицата (или ги поканете да
ги попълнят в таблиците, които сте им раздали).

• Коя от групите според вас трябва да бъде с най-високо заплащане?

Поканете един ученик да прочете Матей 20:8-10 на глас и помолете класа да
потърсят заплащането, получено от всяка от групите работници.

• Какво заплащане получава всяка от групите работници? (След като
учениците отговорят, напишете 1 динарий във всяко от полетата в
колоната, озаглавена „Заплатена сума“.)
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• Ако бяхте един от работниците, работили цял ден, какво бихте си
помислили или чувствали, ако получехте същата надница като хората,
които са работили само един час?

Помолете един ученик да прочете Матей 20:11-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво казват работилите цял ден на господаря на
лозето и какво им отговаря той.

• От какво се оплакват хората, които са работили цял ден?

• Какъв е отговорът на господаря на лозето?

• По какъв начин господарят на лозето проявява справедливост (или
несправедливост) към хората, които са работили цял ден?

За да помогнете на учениците да открият една истина от тази притча,
обяснете, че надница 1 динарий може да символизира вечен живот, както е
споменато в Матей 19:29. Напишете следното недовършено твърдение на
дъската: Бог дава вечен живот на всички хора, които …

• Ако наградата в тази притча представлява вечен живот, какво символизира
работата? (Учениците може да дадат различни отговори, но трябва да
подчертаете, че трудът в тази притча може да символизира сключването и
спазването на свещени завети с Бог. След като учениците отговорят,
довършете изречението на дъската, по следния начин: Бог дава вечен
живот на всички хора, които изберат да сключат и спазват свещени
завети с Него.)

Отбележете, че тази истина ни помага да разберем милостта на Небесния
Отец към хората, които не сключват или спазват завети в младостта си и към
онези, които нямат възможността да направят това, докато не са вече умрели
(вж. У. и З. 137:7-8).

• Защо според вас е важно да знаем, че Бог дава вечен живот на всички хора,
които изберат да сключат и спазват свещени завети с Него, независимо от
това на каква възраст са те?

Напомнете на учениците за втория ученик, който прави само една лицева
опора и попитайте:

• Каква награда според вас трябва да получи този ученик за извършването
на една лицева опора? (Дайте на ученика същата награда като тази, която
дадохте на ученика, който направи 10 лицеви опори.)

Помолете един ученик да прочете Матей 20:15-16 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят как отговаря господарят на лозето на хората,
които се оплакват за неговата доброта към другите работници.

• Какво според вас има предвид господарят на лозето, когато задава въпроса:
„Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?“ (стих 15).

Обяснете, че старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте
апостоли перифразира този въпрос по следния начин: „Защо ти завиждаш,
поради това, че аз избрах да съм добър?“ („Работниците в лозето“, Лиахона,
май 2012 г., с. 31).
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• Какво означава в стих 16 (в Библията на англ. език), че „мнозина са
призовани, а малцина са избрани“ (вж. Матей 22:14 за същия стих на бълг.
език)? (Да бъдем призовани означава да бъдем поканени да участваме в
делото на Небесния Отец. Да бъдем избрани означава да получим Неговите
благословии – включително благословията на вечния живот.)

• Какъв принцип можем да научим от стих 16? (Учениците може да открият
различни принципи, включително следния: Ако изберем да завиждаме
за благословиите от Небесния Отец, получени от други хора, тогава
може да изгубим благословиите, които Той желае да ни даде.)

Прочетете следното изказване на старейшина Джефри Р. Холанд и поканете
учениците да помислят как биха могли да се изкушат да завиждат за
благословиите, които Небесният Отец дава на другите:

„Ще има моменти в живота ни, когато някой друг ще получи неочаквана
благословия или специално признание. Умолявам ви да не се обиждате – и
особено да не завиждате – когато късметът се усмихне на някой друг. От
нас не се отнема, когато на някой друг му се добави. Ние не се състезаваме
един с друг, за да разберем кой е най-богатият, най-талантливият,
най-красивият или дори най-благословеният. Състезанието, в което

всъщност сме се включили, е състезанието срещу греха. …

… Ламтежът, цупенето и усилията да почерним нечие щастие не ви издигат, нито пък
оронването на нечий друг авторитет подобрява вашия собствен. Затова бъдете добри и
бъдете благодарни, че Бог е добър. По този начин можете да бъдете щастливи“
(„Работниците в лозето“, с. 31, 32).

Споделете свидетелството си за истините, които откриха учениците, докато
изучаваха притчата за работниците в лозето.

Напишете следното твърдение на дъската. Предоставете на учениците време,
за да завършат изречението в тетрадките си или в дневниците си за изучаване
на Писанията: Въз основата на това, което научих от тази притча, аз ще …

След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят с
класа това, което са написали.

Матей 20:17-34
Исус предрича смъртта Си и учи учениците Си да служат на другите
Обобщете Матей 20:17-34, като обясните, че Спасителят предрича, че ще бъде
предаден и осъден на смърт, когато се завърне в Ерусалим. Той учи учениците
си, че вместо да се борят за позиции и власт, те трябва да следват примера Му
и да служат на другите.
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УРОК 23

Матей 21:1-16
Въведение
Исус триумфално влиза в Ерусалим в началото на
последната седмица от живота Си. Докато е там, Той

прочиства храма за втори път и изцелява слепите и
сакатите, които идват при Него.

Предложения за преподаване
Забележка: В края на този урок има нагледно средство на една страница,
озаглавено „Последната седмица, Единението и Възкресението на Исус
Христос“. Този кратък преглед на последната седмица от смъртния живот на
Спасителя може да помогне на вас и на учениците ви да разберат събитията,
които водят до смъртта и Възкресението на Исус Христос. Може да използвате
този преглед и в Марк, Лука и Йоан.

Матей 21:1–11
Исус триумфално влиза в Ерусалим
Покажете някаква храна или напишете на дъската името на храна. Помолете
учениците да посочат дали са опитвали тази храна и дали биха я препоръчали
на други хора. Поканете един ученик, който би препоръчал тази храна, да
застане пред класа. Помолете го да си представи, че никой друг не е опитвал
от тази храна. Кажете на ученика да покаже какво би казал или направил, за
да помогне на някого да придобие желание да опита тази храна. Поканете
ученика да се върне на мястото си, когато приключи. След това
попитайте класа:

• Ако никога не сте опитвали тази храна, колко е вероятно да поискате сега
да я опитате? Защо?

Покажете картина на Спасителя.
Обяснете, че много хора имат малко
познание за Исус Христос и Неговото
Евангелие и че имаме отговорността
да помогнем на другите да научат
за Него.

Помолете учениците да помислят
какво биха могли да правят, за да
помогнат на някого да поиска да
узнае повече за Исус Христос.
Поканете ги да потърсят един
принцип, докато изучават Матей
21:1-11, който може да им помогне,
докато насърчават другите да научат
повече за Исус Христос.

Обяснете, че Матей 21 описва
събитията, които се случват пет дни

140



преди Разпъването на кръст на Спасителя. Напомнете на учениците, че едно
множество от хора следва Исус и Неговите апостоли, докато те пътуват до
Ерусалим от Ерихон (вж. Матей 20:17-18, 29).

Поканете един ученик да прочете Матей 21:1-5 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Исус на двама от учениците си, че
трябва да правят.

• Какво казва Исус на тези апостоли, че трябва да направят?

Обяснете, че пророчеството, споменато в Матей 21:4-5, се намира в Захария
9:9-10. (Поканете учениците да запишат тази препратка до стих 5.) Това
пророчество е за обещания Месия или „Помазания пророк, Свещеник, Цар и
Избавител, Чието идване юдеите очаквали с нетърпение“ (Ръководство към
Писанията, „Месия“, scriptures.lds.org). Отбележете, че в библейските времена
магарето „било символ за царско потекло. … Язденето на магаре … показва,
че Исус идва като мирен и „скромен“ Спасител, не като завоевател на боен
кон“ (New Testament Student Manual (наръчник на Образователната система на
Църквата, 2014 г.), с. 64).

• Кои са някои от действията в различните култури, които показват
уважително признаване на царско потекло?

Поканете един ученик да прочете Матей 21:6-8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави „по-голямата част от множеството“
(стих 8), когато Исус влиза в Ерусалим. (Може да кажете на учениците, че в
Joseph Smith Translation, Matthew 21:5 (в Матей 21:7, бележка под линия а) се
пояснява, че само едно животно е доведено и яздено.)

• Какво прави множеството, за да покаже с уважение, че Исус е Месията?
(Може да отбележите, че Евангелието на Йоан конкретизира, че
множеството използва „палмови клони“ (Йоан 12:13). Палмовите клони са
юдейски символ за победа и триумф над враговете. Осигуряването на
застелена пътека, подобно на тази, която прави множеството, като
използват клони и дрехи, е жест, използван, за да се почетат царски
потомци или завоеватели. Като прави това, множеството признава и
приветства Исус като техен Избавител и Цар.)

Покажете картината Триумфалното
влизане (Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 50; вж. също
LDS.org). Помолете учениците да си
представят, че са един от хората на
тази картина. Прочетете първата
част на Матей 21:9 на глас и
поканете класа да четат заедно на
глас вика на множеството във
втората половина на стиха, все едно,
че са част от множеството.

• Коя дума повтарят хората? (Осанна.)
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Обяснете, че осанна означава „моля, спаси ни“ (Ръководство към Писанията,
„Осанна“). Може да предложите на учениците да си запишат това
определение в Писанията си до стих 9.

Отбелязване и писане на бележки в Писанията
Отбелязването и писането на бележки в Писанията е един от най-полезните начини, за да
може учениците да запомнят това, което научават. Учениците могат да правят това, като
подчертават, оцветяват или отбелязват ключови думи и изрази. Те могат също да записват
принципи, пророчески коментари или лични прозрения и впечатления в полетата на
своите Писания.

Обяснете, че част от вика на множеството изпълнява пророчеството за Месия,
намиращо се в Псалми 118:25-26. Може да предложите на учениците да
запишат тази препратка до Матей 21:9. Обяснете, че царската и месианска
титла „Давидовия Син“ (стих 9) е запазена за наследника на Давидовия трон.

• Като извикват това хората, за кого провъзгласяват те Исус?

• Ако живеехте в Ерусалим по това време, какви мисли и чувства бихте
имали, ако видехте триумфалното влизане на Спасителя?

Отбележете, че хиляди други хора са в Ерусалим по това време, за да
отпразнуват Пасхата. Помолете един ученик да прочете Матей 21:10-11 на
глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят ефекта от поведението
на множеството върху другите в Ерусалим.

• Какъв въпрос задават другите, поради поведението на множеството?

• Както е описано в тази история, какво може да се случи, ако публично
признаваме и говорим за Исус Христос? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да открият следния принцип: Когато
публично признаем и говорим за Исус Христос, можем да помогнем
на другите да придобият желание да научат повече за Него. Бихте
могли да напишете този принцип на дъската.)

• Кои са някои обстоятелства извън църковните събрания, при които можем
публично да признаем и говорим за Исус Христос? (Помогнете на
учениците да разберат, че когато е уместно, можем да правим това
официално, чрез социалните медии и по време на разговори с приятели,
близки и съседи.)

• Как можем публично да признаваме и говорим за Исус Христос по начин,
който да помогне на другите да придобият желание да научат повече
за Него?

• Как бихте отговорили, ако ви запитаха кой е Исус Христос?

Напишете на дъската следните въпроси и помолете учениците да отговорят на
един от тях в тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията:
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Имало ли е случай, когато усилията на друг човек публично да признае и
да говори за Исус Христос, са ви накарали да пожелаете да научите повече
за Него?

Кога се е случвало на вас (или на ваш познат) да помогнете на някого да
пожелае да научи повече за Исус Христос, поради това, че публично Го
признахте и говорихте за Него?

След като сте им дали достатъчно време, поканете няколко ученика, които
имат желание, да споделят какво са написали.

Насърчете учениците да търсят и използват възможности по уместен начин да
признават и говорят за Исус Христос.

Матей 21:12-16
Исус прочиства храма и изцелява слепите и сакатите
Покажете снимка на храм на светиите от последните дни, който се намира
близо до мястото, където живеете. Поканете учениците да си помислят за
мислите и чувствата, които са имали последния път, когато посетиха храма и
да ги опишат. Ако учениците никога не са били в храм, помолете ги да
опишат как според вас биха се чувствали в храма.

• Какво се случва в храма, което да ни помага да изпитваме тези чувства?

Покажете картината Домът на Отца
Ми (Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 52; вж. също
LDS.org). Обяснете, че след като
Спасителят влиза в Ерусалим, Той
отива в един двор на терена на храма.
Помолете един ученик да прочете
Матей 21:12-13 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят
какво правели някои хора, което
било обидно за Небесния Отец и
Исус Христос.

• Как се отнасяли някои хора към Божия дом?

Обяснете, че посетителите, които идвали в Ерусалим, за да отпразнуват
Пасхата, трябвало да закупят животни, за да ги предложат като жертви в
храма, като част от тяхното богослужение. Обменителите на пари обменяли
римски и други монети за храмови монети, за да може да се закупуват
животни, докато други търговци продавали животните.

• Какво било нередно при извършването на този вид бизнес на терена
на храма?

Може да отбележите, че въпреки че този бизнес е необходим и служи за добра
цел, извършването му на това място и по този начин е неуважително и
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неблагоговейно. Стих 13 навежда на мисълта, че обменителите на пари и
търговците повече се интересували да имат финансова печалба, отколкото да
почитат Бог и да помагат на другите да правят това.

• Каква истина за храма можем да научим от думите и действията на
Спасителя? (Учениците могат да използват различни думи, но трябва да
разпознават следната истина: Домът Господен е свещено място и Той
желае да се отнасяме към него с благоговение.)

• Как можем да показваме благоговение към дома Господен?

• Как достойното посещение на храма може да покаже благоговението,
което изпитваме към него?

Помолете един ученик да прочете Матей 21:14 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво прави Спасителят в храма, след като го
прочиства.

• Какво прави Спасителят за слепите и сакатите, които идват при Него
в храма?

• Какво можем да научим от тази история относно това, което може да
направи за нас Господ, ако посещаваме храма? (Уверете се, че учениците
разпознават следната истина: Ако посещаваме храма, Господ може да
ни изцели.)

• Освен физически болести, какви други болести и проблеми може да
изцели Господ, когато посещаваме храма?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Джеймз Е. Фауст от Първото президентство. Помолете учениците да изслушат
свидетелството на президент Фауст за истината, която намериха те.

„Господ е осигурил много начини, по които можем да получим (Неговото)
изцелително влияние. Благодарен съм, че Господ е възстановил храмовата
работа на земята. Това е важна част от делото по спасението и за живите и
за мъртвите. Нашите храмове осигуряват убежище, където можем да
отидем, за да оставим настрана много от светските грижи. Нашите храмове
са места на мир и спокойствие. В тези свещени убежища Бог „изцелява

съкрушените в сърце и превързва скърбите им“. (Пс. 147:3.)“ („Spiritual Healing“, Ensign,
май 1992 г., с. 7).

• Защо служенето на Бог в Господния дом ни помага да изпитаме Неговото
изцелително влияние?

Обяснете, че изцелението, което изпитваме, когато служим в храма, може да
бъде незабавно, както е било за слепите и сакатите, описани в тази история,
или може да се случи след време.

• Кога се е случвало на вас или ваши познати да изпитате Господното
изцелително влияние, като сте служили в храма? (Вие също може да
споделите свое преживяване.)
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Обобщете Матей 21:15-16, като обясните, че главните свещеници и
книжниците са недоволни от извършеното от Исус в храма и от хората, които
там Му викат „Осанна“. Исус отбелязва, че публичното Му признаване от
хората изпълнява едно пророчество (вж. Псалми 8:2).

Завършете, като споделите свидетелството си за истините, обсъдени в
този урок.
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Смокиня
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УРОК 24

Mатей 21:17-22:14
Въведение
След като пренощувал в село Витания, Исус се завръща в
храма. По пътя Си Той проклева една смокиня.
Юдейските ръководители идват при Него в храма и се
усъмняват в Неговата власт. Исус ги укорява и ги учи на

няколко притчи, които илюстрират последствията от
отхвърлянето или приемането както на самия Него, така
и на Неговото Евангелие.

Предложения за преподаване
Матей 21:17-32
Исус проклева една смокиня и укорява юдейските ръководители
Преди часа, напишете следния въпрос на дъската: Кои са някои от случаите,
когато сте откривали, че нещо не е толкова добро, колкото е изглеждало
първоначално?

За да започнете урока, поканете един или повече от учениците да споделят
отговорите си на въпроса на дъската.

Обяснете, че Матей 21 представя разказ за един случай, когато Исус Христос
среща нещо, което не е толкова добро, колкото изглежда, че е. Поканете
учениците да потърсят истини в Матей 21, които могат да ни насочват не
само да изглеждаме праведни пред другите, но и действително да живеем
праведно.

За да предоставите контекста за Матей 21, обяснете, че след като Исус
триумфално влиза в Ерусалим и прочиства храма, отсяда във Витания, едно
малко село, близо до Ерусалим. Помолете един ученик да прочете Матей
21:18-22 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво прави
Спасителят на следващия ден, докато пътува от Витания до храма в Ерусалим.

• Какво прави Спасителят на смокинята?

Покажете снимка на смокиня с листа.
Обяснете, че листата на смокинята
обикновено сочат, че дървото има
плодове. През пролетта (когато
Спасителят вижда смокинята, която
няма плод), смокиновите дървета
обикновено дават първите плодове.
Ако нямат листа, това означава, че
няма да дадат плод през тази година.
Дървото, описано в тази история,
изглежда като плодоносно дърво, но
не е дало никакъв плод. Една от
причините Спасителят да прокълне
смокинята е да научи учениците Си относно продажните религиозни
ръководители на юдеите.
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• Въз основа на това, което сте научили за юдейските религиозни
ръководители от времето на Спасителя, по какъв начин много от тях са
подобни на смокинята, описана в тази история? (Те дават вид, че следват
Бог, но не принасят никакви реални плодове или дела на праведност.)

Обобщете Матей 21:23-27, като обясните, че някои от тези юдейски
ръководители отиват при Спасителя в храма и се усъмняват във властта, чрез
която Той влиза триумфално в Ерусалим и прочиства храма. Спасителят
отговаря, като ги запитва дали кръщението (или служението) на Йоан
Кръстител е възложено от Бог или от човека. Тези ръководители не могат да
отговорят на въпроса на Спасителя, тъй като се боят да не осъдят себе си или
да обидят хората, които са приели Йоан като пророк. Спасителят казва, че Той
също няма да отговори на въпросите им и после разказва три притчи, които
илюстрират действията на продажните юдейски ръководители. Първата
притча описва различните начини, по които двамата сина отговарят на
баща си.

Помолете един ученик да прочете Матей 21:28-30 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят кой от синовете прилича повече на юдейските
ръководители.

• Кой от синовете прилича повече на юдейските ръководители? По
какъв начин?

Помолете един ученик да прочете Матей 21:31-32 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво учи Спасителят продажните юдейски
ръководители чрез тази притча. (Може да се наложи да обясните, че
бирниците са събирачи на данъци, а блудниците са проститутки. Юдейските
ръководители презират тези две групи хора, считайки ги за грешници.)

• По какъв начин бирниците и блудниците са подобни на първия син?

• Каква истина можем да научим от ученията на Спасителя относно това
кой ще влезе в Божието царство? (Учениците може да използват различни
думи, но трябва да открият следната истина: За да влезем в Божието
царство, трябва да се подчиняваме на Небесния ни Отец и да се
покайваме за греховете си, вместо само да казваме или да се
преструваме, че Му се подчиняваме.)

За да помогнете на учениците да разберат значимостта на тази истина,
поканете един ученик да прочете на глас следния сценарий:

Един млад мъж често казва на родителите си, че посещава църковни дейности,
а всъщност ходи в дома на един приятел. Когато е около църковни
ръководители и инструктори, той говори и действа, все едно спазва
заповедите на Небесния Отец, но в друга среда той съзнателно нарушава
много от заповедите.

• По какъв начин решенията на този млад мъж може да му попречат да влезе
в Божието царство?

• Ако бяхте приятелят на този млад мъж, какво бихте могли да му кажете, за
да му помогнете да промени поведението си?
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Помолете един друг ученик да прочете на глас следния сценарий:

Една млада жена клюкарства с приятелките си за няколко момичета от
нейното училище, но когато е около тези момичета, се преструва, че е
приятелски настроена. Тя редовно посещава църквата и взема от причастието,
но по време на събранията често изпраща на приятелките си съобщения, в
които критикува хората около нея.

• По какви начини тази млада жена може просто да се преструва, че спазва
заповедите на Небесния Отец?

• Освен примерите в тези сценарии, кои са другите начини, по които
можем да се изкушим да се преструваме, че се подчиняваме на Небесния
Отец, вместо реално да Му се подчиняваме?

Поканете учениците, докато продължават да изучават Матей 21, да потърсят
какво могат да правят, за да не са като смокинята, която не ражда плод.

Mатей 21:33-22:14
Исус преподава притчите за злите земеделци и за сватбата на царския син

Разделете учениците по двойки. Ако е възможно, раздайте на всяка
двойка по едно копие на следната таблица. Поканете учениците да

прочетат заедно с партньорите си на глас Матей 21:33-41 и да попълнят
таблицата, като напишат какво мислят, че представляват последните три
символа.

Притчата за злите земеделци

Матей 21:33-41

Символ Значение

Стопанин Небесният Отец

Земеделци

Слуги

Синът на земеделеца

След като учениците извършат тази дейност, поканете няколко от двойките
да споделят това, което са написали. Ако е необходимо, пояснете, че
земеделците символизират продажните израилтянски ръководители, слугите
символизират Божиите пророци, а синът на земеделеца символизира Исус
Христос.

• Какво илюстрира Исус чрез тази притча? (През вековете някои от
израилтянските ръководители отхвърлят старозаветните пророци, а
настоящите юдейски ръководители възнамеряват да убият Исус (вж. New
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Testament Student Manual (наръчник на Образователната система на
Църквата, 2014 г.), с. 65).

Помолете един ученик да прочете Матей 21:43 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на кого ще бъде дадено Божието царство (т.е.
Църквата на Исус Христос и благословиите на Евангелието), след като
юдейските ръководители са го отхвърлили.

• На кого ще бъде дадено Божието царство?

Обяснете, че Преводът на Джозеф Смит, Матей 21:53, сочи, че езичниците са
нацията, на която ще бъде дадено Божието царство. Може да обясните, че
думата езичник може да се отнася за „хора от неизраилско … (или) неюдейско
потекло“ (Ръководство към Писанията, „Езичници“, scriptures.lds.org) или
нации, които нямат пълнотата на Божията власт, обреди, закони и учения.
Прехвърлянето на царството към езичниците започва, когато Евангелието за
пръв път е отнесено до езичниците от апостолите след Възкресението на
Спасителя (вж. Деянията 10-11; вж. също Матей 20:16). То продължава в
последните дни с Възстановяването на Евангелието посредством Пророка
Джозеф Смит, който живее в една нация на езичници. Като членове на
Църквата на Исус Христос, ние сме сред хората, на които Бог е дал Своето
царство.

• Според стих 43, какви са отговорностите ни като членове на Църквата на
Исус Христос? (Уверете се, че учениците разпознават нещо подобно на
следната истина: Като членове на Църквата на Исус Христос, ние
имаме отговорността да принасяме плодове на праведност. Като
използвате думите на учениците, напишете този принцип на дъската.)

Поканете учениците да дойдат на дъската и нарисувайте картинки на плода
на смокинята. Помолете ги да озаглавят плода с думи, описващи праведни
неща, които трябва да правим като членове на Църквата на Исус Христос.
Поканете учениците да обяснят какво са написали, като попитате:

• Защо според вас е важно да принасяме този плод?

• По какъв начин сте били благословени, като сте се опитвали да принасяте
един от тези плодове на праведност?

Споделяне на мисли, чувства и преживявания
Споделянето на прозрения и уместни преживявания може да помогне да се поясни
тяхното разбирането за учения и принципи. Когато учениците споделят преживяванията
си, Светият Дух често ги отвежда към по-задълбочено разбиране и свидетелство за
мислите, които изразяват. Чрез силата на Светия Дух, мислите, чувствата и
преживяванията, които учениците разказват, могат да имат и значимо влияние върху
сърцата и умовете на другите ученици.

Обобщете Матей 21:45-46, като обясните, че главните свещеници и
фарисеите се разгневяват, когато осъзнават, че злите земеделци в притчата
символизират тях. Обаче се въздържат от това да посегнат на Спасителя,
защото се боят от реакцията на хората, ако го направят.

УРОК 24

149



Обяснете, че в Матей 22:1-10 четем, че Исус Христос разказва една притча, в
която Той сравнява благословиите на Евангелието със сватба, която един цар
вдига за сина си. Първите поканени на сватбата (които символизират много
от юдеите, включително ръководителите) отказват да дойдат. Поканените
след това (които символизират езичниците) избират да дойдат и да се
насладят на пиршеството.

Помолете един ученик да прочете Матей 22:11-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва на сватбата.

• Защо този гостенин е изхвърлен от сватбата?

Обяснете, че царят изпълнява една древна традиция, като дава на гостите си
чисти и подходящи дрехи, които да облекат за сватбата. Обаче, този човек
избира да не облече дрехите, които е предоставил царят.

• В тази притча какво може да символизират сватбените дрехи? (Може да
обясните, че в Писанията чистите дрехи и роби често символизират
праведността и чистотата на хората, които са станали чисти посредством
Единението на Исус Христос (вж. New Testament Student Manual (наръчник
на Образователната система на Църквата, 2014 г.), с. 66; вж. също 3 Нефи
27:19.)

Отбележете, че Преводът на Джозеф Смит на Матей 22:14 допълва, че не
всички на сватбата ще са облекли сватбените дрехи (вж. бележка под линия б.
С други думи, не всеки, който приема Спасителя, е призован и приема
поканата да бъде част от царството, ще бъде подготвен и достоен да обитава
вечно с Него и Небесния Отец. Някои ще са се лишили от изобилни
благословии поради това, че не са облечени в дрехата на праведността.

• По какъв начин тази притча допълнително илюстрира принципа, написан
на дъската?

Свидетелствайте за важността на вечните благословии, които сме поканени да
получим. Помолете учениците да помислят какво правят сега, за да приемат
поканата на Небесния Отец да получат всички благословии на Евангелието.
Насърчете ги да приложат наученото, като се подготвят да получат тези
благословии.
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УРОК 25

Матей 22:15-46
Въведение
Докато Исус продължава да преподава в храма,
фарисеите и садукеите се опитват да Го хванат в клопка,
като Му задават трудни въпроси. Той успешно отговаря на

въпросите им и ги учи да се подчиняват на законите на
страната и да спазват двете големи заповеди.

Предложения за преподаване

Насочвайте учениците по време на учебния процес
Помагайте на учениците да разбират по-добре и да приемат евангелските принципи, като
ги насочвате по време на учебния процес. Насърчавайте ги да търсят в Писанията, за да
получат разбиране и им помагайте да откриват сами за себе си евангелски истини. Също
така предоставяйте възможности на учениците да обясняват Евангелието със собствени
думи и да говорят и свидетелстват за това, което знаят и чувстват. Това ще помогне на
учениците не само да разберат Евангелието, но и да почувстват Неговата истинност в
сърцата си.

Матей 22:15-22
Фарисеите се опитват да хванат в капан Спасителя, като Го запитват дали е
законно да се плаща данък
• Кои са някои от важните закони, които правителството е създало в нашето

общество? Защо според вас те са важни?

Помолете учениците да помислят дали има някои закони, които те не спазват
толкова добре, колкото би трябвало. Докато учениците изучават Матей
22:15-22, поканете ги да потърсят какво казва Исус Христос относно
спазването на законите на страната.

Напомнете на учениците, че по време на последната седмица от живота на
Спасителя, Той всеки ден преподава в храма в Ерусалим (вж. Лука 19:47; 22:53).
Поканете един ученик да прочете Матей 22:15 на глас и помолете класа да
следят текста и да потърсят какво се опитват да направят фарисеите със
Спасителя.

• Какво означава изразът „да Го уловят в казаното от Него“?

Поканете един ученик да прочете Матей 22:16-17 на глас и помолете класа да
потърсят начина, по който фарисеите се опитват да измамят Спасителя.
Обяснете, че думата данък в стих 17 означава суми, които са дължими на
управниците и че Цезар е императорът на Римската империя, който по това
време управлява Израил.

• По какъв начин въпросът, който задават те на Исус е потенциален капан?
(Ако Спасителят каже, че е правилно да се плащат данъци на Римската
империя, юдеите ще Го считат за поддръжник на Рим и за нелоялен
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спрямо собствения Му народ. Ако Спасителят им каже, че не е законно да
се плащат данъци, фарисеите може да обвинят Исус в измяна и да Го
докладват на римските власти.)

Помолете един ученик да прочете на глас Матей 22:18-21, а класът да потърси
как отговаря Спасителят на въпроса на фарисеите. Обяснете, че изразът
„отдава(ме) цезаревото на Цезаря“ в стих 21 се отнася за нашето задължение
да се подчиняваме на гражданските закони, като например законът да
плащаме данъци. Покажете една монета и попитайте:

• Защо отговорът на Спасителя е идеален отговор на въпроса на фарисеите?

• Каква истина можем да научим от думите на Спасителя, че трябва да
„отдава(ме) цезаревото на Цезаря“? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознаят следната истина: Господ очаква
да бъдем добри граждани и да се подчиняваме на законите на
страната (вж. също Символът на вярата 1:12.)

• Защо според вас е важно, като ученици на Исус Христос, да бъдем добри
граждани и да се подчиняваме на законите на страната? (Вж. У. и З. 58:21).

Поканете учениците да прочетат Матей 22:22 наум, като търсят как реагират
фарисеите на отговора на Спасителя. Поканете учениците да споделят какво
са открили.

Матей 22:23-34
Спасителят учи садукеите относно брака и Възкресението
Обяснете, че освен фарисеите, садукеите също се опитват да уловят Спасителя
в Неговите думи, докато Той преподава в храма. За да помогнете на учениците
да разберат вярванията на садукеите, поканете ги да прочетат наум
написаното за „Садукеи“ в Ръководство към Писанията. Помолете учениците
да потърсят в какво вярват садукеите и в какво не.

• Кои вярвания отхвърлят садукеите?

Поканете един ученик да прочете Матей 22:23-28 на глас и помолете класа да
потърси как садукеите се опитват да подлъжат Спасителя.

• Как бихте обобщили въпроса, който садукеите задават на Спасителя?

Обяснете, че садукеите умишлено прилагат по неправилен начин
старозаветния обичай, който е предвиден да осигурява вдовиците (вж.
Второзаконие 25:5–6; Bible Dictionary, „Levirate marriage“). Те се опитват да
преувеличат тази традиция, за да развенчаят учението за Възкресението.

Помолете един ученик да прочете на глас Матей 22:29-30, а класът да потърси
отговора на Спасителя на въпросите на садукеите.

• Как отговаря Спасителят на този въпрос?

За да помогнете на учениците да разберат отговора на Спасителя, помолете
един от тях да прочете на глас следното заявление на старейшина Брус Р.
Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„(Исус Христос) не отрича, а ограничава преобладаващото схващане, че в
небесата хората ще се женят или омъжват. Той казва, че що се отнася до
„тях“ (садукеите), що се отнася до „тях“ („чедата на този свят“), семейната
единица не продължава и няма да продължи във възкресението. …

„Ето защо, когато (онези, които няма да живеят, не живеят или не могат да
живеят съгласно закона на вечния брак) са извън този свят, те нито се

женят, нито се омъжват“ (У. и З. 132:16).

Т.е., в небесата нито се женят, нито се омъжват онези, за които говори Исус, за хората,
които дори не вярват във Възкресението, какво остава във всички останали спасителни
истини“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973), 1:606).

За да помогнете на учениците по-добре да разберат посланието на Спасителя
в Матей 22:29-30, обяснете, че Господ разкрива на Пророка Джозеф Смит
много важни истини относно вечния брак. Поканете един ученик да прочете
на глас Учение и завети 132:15-17. Помолете класа да следят текста, като
потърсят какво разкрива Господ на Джозеф Смит относно брака.

• За кои хора Господ казва, че няма да „се женят, нито (да) се омъжват“ (стих
16) по време на Възкресението?

• На каква истина учи Спасителят в Матей 22:30 и Учение и завети
132:15-17 относно брака и живота след смъртта? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да разпознаят следната истина:
Хората, които не са запечатани чрез свещеническата власт за
техните брачни партньори по време на земния си живот или чрез
заместнически обреди в храмовете, няма да бъдат семейни в идния
свят.)

Поканете един ученик да прочете Матей 22:31-33 на глас и помолете класа да
потърсят на какви други истини Спасителят учи садукеите относно
Възкресението.

• Какво казва Спасителят в стих 32, което показва, че Възкресението е
истинско?

• По какъв начин реагират хората, когато чуват Спасителя да преподава
тези учения?

Матей 22:34-40
Спасителят преподава относно двете велики заповеди
Поканете учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията колкото могат повече заповеди в рамките на една минута.
Помолете учениците да кажат колко заповеди са успели да запишат.

Обяснете, че юдаизмът учи, че законът на Моисей съдържа 613 заповеди.
Помолете един ученик да прочете Матей 22:35-36 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят въпроса, който един от фарисеите задава на
Спасителя относно тези заповеди.
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Матей 22:36-39 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си на основни

принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците при овладяването на този откъс.

• Какъв въпрос задава този фарисей на Спасителя?

Преди учениците да погледнат какъв е отговорът на Спасителя, поканете ги
да заградят онази заповед в техния списък, която считат, че е най-голямата
или най-важната заповед. Поканете няколко ученика да докладват коя заповед
са заградили и да обяснят защо.

Помолете един ученик да прочете Матей 22:37-40 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как отговаря Спасителят на въпроса на този
фарисей.

• Коя е най-голямата заповед? Коя е втората най-голяма заповед?
(Обяснете, че тези две заповеди се намират в закона на Моисей (вж.
Второзаконие 6:5; Левит 19:18). Обяснете и, че напътствието от Господ да
„възлюбиш ближния си“ се отнася за това как се държим с другите.)

• Защо според вас тези заповеди се считат за най-големите заповеди?

• Какво означава в стих 40, че „на тези две заповеди се крепят целия закон и
пророците“? (Помогнете на учениците да разберат, че всички заповеди,
които Господ разкрива в закона на Моисей и чрез старозаветните
пророци, са предназначени да помагат на хората да изразяват тяхната
любов към Бог и към техните ближни.)

• Ако всяка заповед е предвидена да ни помага да спазваме двете велики
заповеди, кой принцип можем да научим от стих 40 относно важността на
спазването на Божиите заповеди? (След като учениците отговорят,
запишете на дъската следния принцип: Ако наистина обичаме Бог и
обичаме ближния си както себе си, ще се стремим да спазваме
всички Божии заповеди.)

За да илюстрирате този принцип, поканете учениците да използват списъка от
заповеди, който са си съставили в техните тетрадки или дневници за
изучаване на Писанията. Помолете ги да поставят звезда до заповедите, които
показват любов към Бог и квадратче до тези, които показват любов към
ближните ни. (Някои заповеди може да бъдат означени и със звезда, и с
квадратче.) Помолете учениците да изберат една от заповедите в техния
списък и да обяснят как спазването на тази заповед ни позволява да показваме
нашата обич към Бог, нашата обич към ближните или и двете.

• Какви чувства сте изпитвали, когато сте избирали да се подчините на
конкретна заповед, за да покажете любовта си към Бог или към
друг човек?
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Споделете свидетелството си за принципа, че ако наистина обичаме Бог и
обичаме ближния си както себе си, ще се стремим да спазваме всички Божии
заповеди. Поканете учениците да си помислят за заповед, която могат да
спазват по-добре, за да покажат своята любов към Небесния Отец или към
друг човек, и ги насърчете да си поставят за цел да го направят. Поканете ги
да запишат тази цел в тетрадките или в дневниците си за изучаване на
Писанията.

Матей 22:41-46
Спасителят пита фарисеите какво мислят за Христос
Обяснете, че след като Спасителят успешно отговаря на въпросите на
фарисеите и садукеите, Той задава няколко въпроса на фарисеите.

Поканете ученик да прочете Матей 22:41-42 на глас и помолете класа да
потърсят какви въпроси задава Спасителят на фарисеите.

• Какви въпроси задава Исус Христос на фарисеите?

• Как отговарят фарисеите?

Обяснете, че повечето юдеи знаят, че Христос или Месията ще бъде потомък
на цар Давид. Фарисеите считат, че Месията ще бъде коронован цар на
Израил и ще им помогне да победят чуждестранните им врагове (като
например Рим) и да получат свободата си, както го е направил цар Давид в
миналото. Обобщете Матей 22:43-46, като обясните, че Исус учи фарисеите
на това, че според техните Писания Христос е повече от обикновен Давидов
потомък – Той е и Син на Бог. Или, както е разкрито по-късно на Йоан
Възлюбения, Христос е и „коренът и потомъкът на Давид“ (Откровение
22:16); Той е и Давидов Господар, както и негов потомък.

Поканете учениците да помислят как биха отговорили на въпроса „Какво
мислите за Христос?“ Приключете, като споделите свидетелството си за
Спасителя.

Овладяване на стихове Писанията – Матей 22:36-39
Предоставете на учениците време, за да напишат думите от Матей 22:36-39 на
картончета или малки листчета хартия. Помолете учениците да носят
картончетата със себе си и да ги препрочитат от време на време през деня, за
да могат да не забравят да спазват първата и втората заповед.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Матей 18:1-22:26
(Раздел 5)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на Матей
1-22:26 (раздел 5) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие преподавате,
се концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух, когато
обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Матей 18-20)
От притчата за безмилостния слуга учениците научиха, че ако искаме Бог да ни прощава, ние трябва да желаем
да прощаваме на другите. Те научиха и за светостта на брака.

Ден 2 (Матей 21:1-16)
Докато учениците учиха за триумфалното влизане на Спасителя в Ерусалим, те научиха, че когато публично
признаваме и говорим за Исус Христос, можем да помогнем на другите да придобият желанието да научат
повече за Него. От прочистването на храма, извършено от Спасителя, учениците научиха, че домът Господен е
свещено място и Той желае да се отнасяме към него с благоговейност. Те научиха и, че ако посещаваме храма,
Господ може да ни изцели.

Ден 3 (Матей 21:17–22:14)
Учениците научиха как Спасителят проклева едно смокиново дърво и после използва няколко притчи, докато
преподава в храма, Те научиха, че за да влезем в Божието царство, трябва да се подчиняваме на Небесния ни
Отец и да се покайваме за греховете си, вместо само да казваме или да се преструваме, че Му се подчиняваме.
Друга истина, която учениците научиха, е, че като членове на Църквата на Исус Христос, ние сме отговорни да
принасяме плодове на праведност.

Ден 4 (Матей 22:15-46)
Учениците научиха, че Исус продължава да поучава в храма и учи хората, че Господ очаква да бъдем добри
граждани и да се подчиняваме на законите на страната. Спасителят казва, че хората, които не са запечатани чрез
свещеническата власт за техните брачни партньори по време на земния си живот или чрез обреди чрез в
храмовете, няма да бъдат семейни в идния свят. Учениците научиха и, че ако наистина обичаме Бог и обичаме
ближния си както себе си, ще се стремим да спазваме всички Божии заповеди.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат важността на
сключването и спазването на свещени завети с Бог. Те могат да научат и за
важността да се радваме, когато други са благословени от Бог.
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Предложения за преподаване
Mатей 19:28-20:16
Исус учи за вечния живот и казва притчата за работниците в лозето
Поканете един ученик да застане пред класа. Кажете на ученика, че ако може
да направи 10 лицеви опори, ще получи малка награда (например 10 малки
бонбона). След като ученикът направи 10 лицеви опори, дайте му наградата и
после помолете за още един доброволец. Помолете втория ученик да направи
една лицева опора и после попитайте класа каква награда мислят, че трябва да
получи и защо. Кажете на двамата ученика да се върнат на местата си.
Уведомете класа, че по-нататък в часа вторият ученик ще получи награда, въз
основа на наученото от класа в Писанията.

Обяснете, че когато Исус проповядва на брега в Юдея, Петър задава въпрос
какво ще получат учениците, тъй като са се отказали от светските си
притежания, за да следват Спасителя.

Помолете един ученик да прочете Матей 19:28-30 на глас. Нека останалите
следят текста и да потърсят отговора, който дава Спасителят на Петър.

• Според стих 29, какво ще наследи всеки човек, който изоставя всичко, за да
следва Спасителя?

Обяснете, че тогава Спасителят учи учениците Си една притча, за да им
помогне да разберат желанието на Небесния Отец да предостави на всичките
Си чеда възможността да получат вечен живот. В тази притча един човек
наема работници през различни части на деня, за да работят в лозето му.
Може да обясните, че нормалният работен ден в новозаветни времена е от
6:00 до 18:00 часа, като това леко варира, в зависимост от годишния сезон.

Начертайте следната таблица на дъската или я раздайте на учениците:

Работници (време
на започване)

Договорена
надница

Изработени
часове

Заплатена
сума

Рано сутринта (6:00)

3-тия час (9:00)

6-тия час (12:00)

9-тия час (15:00)

11-тия час (17:00)

Помолете учениците да работят на малки групи. Помолете ги да прочетат
Матей 20:1-7 в групите си, като търсят колко дълго работи всяка от групите
работници и надницата, за която са се договорили. (Обяснете, че „динарий“ е
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римска монета, приблизително равна на надницата на един работник за един
работен ден.)

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да излязат на
дъската и да попълнят първите две колони на таблицата (или ги поканете да
ги попълнят в таблиците, които сте им раздали).

• Кои според вас трябва да бъдат с най-високо заплащане?

Поканете един ученик да прочете Матей 20:8-10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво заплащане получава всяка от групите
работници.

• Какво заплащане получава всяка от групите работници? (След като
учениците отговорят, напишете 1 динарий във всяко от полетата в
колоната, озаглавена „Заплатена сума“.)

• Ако бяхте един от работниците, работили цял ден, какво бихте си
помислили или чувствали, ако получехте същата надница като хората,
които са работили само един час?

Помолете един ученик да прочете Матей 20:11-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво казват тези, които са работили цял ден, на
господаря на лозето и какво им отговаря той.

• От какво се оплакват хората, които са работили цял ден?

• Какъв е отговорът на господаря на лозето?

• По какъв начин господарят на лозето проявява справедливост (или
несправедливост) към хората, които са работили цял ден?

За да помогнете на учениците да открият една истина от тази притча,
обяснете, че надницата от 1 динарий може да символизира вечен живот,
както е споменато в Матей 19:29. Напишете следното недовършено твърдение
на дъската: Бог дава вечен живот на всички хора, които …

• Ако наградата в тази притча представлява вечен живот, какво символизира
работата? (Учениците може да дадат различни отговори, но трябва да
подчертаете, че трудът в тази притча може да символизира сключването и
спазването на свещени завети с Бог. След като учениците отговорят,
довършете изречението на дъската, по следния начин: Бог дава вечен
живот на всички хора, които изберат да сключат и спазват свещени
завети с Него.)

Отбележете, че тази истина ни помага да разберем милостта на Небесния
Отец към хората, които не сключват или спазват завети в младостта си и
хората, които нямат възможността да направят това, докато не умрат (вж. У. и
З. 137:7-8).

• Защо според вас е важно да знаем, че Бог дава вечен живот на всички хора,
които изберат да сключат и спазват свещени завети с Него, независимо от
това на каква възраст са те?

Напомнете на учениците за втория ученик, който прави само една лицева
опора и попитайте:
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• Каква награда според вас трябва да получи този ученик за извършването
на една лицева опора? (Дайте на ученика същата награда като тази, която
дадохте на ученика, който направи 10 лицеви опори.)

Помолете един ученик да прочете Матей 20:15-16 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят как отговаря господарят на лозето на хората,
които се оплакват за неговата доброта към другите работници.

• Какво според вас има предвид господарят на лозето, когато задава въпроса:
„Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?“ (стих 15).

Обяснете, че старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте
апостоли перифразира този въпрос по следния начин: „Защо ти завиждаш,
поради това, че аз избрах да бъда добър?“ („Работниците в лозето“, Лиахона,
май 2012 г., с. 31).

• Какво означава в стих 16, че „мнозина са призовани, но малцина са
избрани“? (Да бъдем призовани означава да бъдем поканени да участваме в
делото на Небесния Отец. Да бъдем избрани означава да получим Неговите
благословии – включително благословията на вечния живот.) Вж. също У. и
З. 121:34-40).

• Какъв принцип можем да научим от стих 16? (Учениците може да открият
различни принципи, включително следния: Ако изберем да завиждаме
за благословиите от Небесния Отец, получени от други хора, тогава
може да изгубим благословиите, които Той желае да ни даде.)

Прочетете следното изказване на старейшина Джефри Р. Холанд и поканете
учениците да помислят как биха могли да се изкушат да завиждат за
благословиите, които Небесният Отец дава на другите:

„Ще има моменти в живота ни, когато някой друг ще получи неочаквана
благословия или специално признание. Умолявам ви да не се обиждате – и
особено да не завиждате – когато късметът се усмихне на някой друг. От
нас не се отнема, когато на някой друг му се добави. Ние не се състезаваме
един с друг, за да разберем кой е най-богатият, най-талантливият,
най-красивият или дори най-благословеният. Състезанието, в което

всъщност сме се включили, е състезанието срещу греха. …

… Ламтежът, цупенето и усилията да почерним нечие щастие не ви издигат, нито пък
оронването на нечий друг авторитет подобрява вашия собствен. Затова бъдете добри и
бъдете благодарни, че Бог е добър. По този начин можете да бъдете щастливи“
(„Работниците в лозето“, с. 31, 32).

Споделете свидетелството си за истините, които откриха учениците, докато
изучаваха притчата за работниците в лозето.

Напишете следното твърдение на дъската. Предоставете на учениците време,
за да завършат изречението в тетрадките си или в дневниците си за изучаване
на Писанията: Въз основата на това, което научих от тази притча, аз ще …

След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят с
класа това, което са написали.
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Следващ раздел (Матей 23:1-26:30)
За да помогнете на учениците да се подготвят за следващия раздел, поканете
ги да помислят как най-добре могат да се подготвят за Второто пришествие на
Господ. Какви истини се преподават, когато Исус учи на притчите за десетте
девици, талантите и за овцете и козите? Какъв обряд въвежда Спасителят на
мястото на Пасхата? Поканете учениците да търсят отговори по време на
изучаването си през идната седмица.
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УРОК 26

Матей 23
Въведение
През последната седмица от земното служение на
Спасителя Той порицава лицемерието на книжниците и

фарисеите и скърби, че хората от Йерусалим не искат да
приемат Неговата любов и закрила.

Предложения за преподаване
Матей 23:1-12
Спасителят порицава лицемерието на книжниците и фарисеите
Поканете учениците да покажат Писанията си един на друг и да преценят чии
Писания са най-големи.

• Как бихте реагирали, ако някой твърдеше, че човекът с най-големите
Писания е най-праведен?

• Защо това е неефективен начин да се прецени нечия праведност?

• Какво може да се случи, ако преценяхме праведността на другите по
външността? (Освен всички останали проблеми, това може да доведе до
лицемерните действия на някои хора.)

• Какво е лицемерие? („Думата обикновено се отнася за човек, който се
преструва, че е религиозен, когато всъщност не е“ (Bible Dictionary,
„Hypocrite“). Тя може да се отнася и за човек, който се преструва, че не е
религиозен, когато всъщност е.)

Обяснете, че в част от последното публично послание на Спасителя, изнесено
в храма в Йерусалим през последната седмица от земното Му служение, Той
порицава лицемерието на книжниците и фарисеите.

Поканете учениците да потърсят истини в Матей 23, които ще им помогнат
да знаят как да реагират, когато видят, че другите действат лицемерно и какво
могат да правят, за да преодолеят лицемерието в живота си.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 23:1-7.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Спасителят
относно начините, по които книжниците и фарисеите действат лицемерно.
Обяснете, че изразът „на мястото на Моисей са седнали“ (стих 2) означава, че
книжниците и фарисеите заемали позиция, която им давала власт да
преподават учения и да тълкуват и прилагат закона. Изразът може да се
отнася и за буквално място, което се намира в някои древни синагоги,
запазено за хора, които считали себе си за по-достойни от всички други в
синагогата.

• По какъв начин книжниците и фарисеите действали лицемерно?
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юдейски мъж, носещ филактерии

Ако можете, покажете снимка на
човек, носещ филактерии, наречени
също тфилин. Обяснете, че за
юдеите било традиция да носят
филактерии, които представлявали
малки кожени кутийки, завързани с
ремък на челото и на ръката. Във
филактериите имало малки свитъци
пергамент, които съдържали откъси
от Тората. Юдеите носели
филактерии, за да може да не
забравят да спазват Божиите
заповеди (вж. Второзаконие 6:4-9;
11:13-21; Изход 13:5-10, 14-16).
Господ не порицавал хората, които
носели филактерии, но порицавал
хората, които ги използвали
лицемерно или ги увеличавали, за да
накарат другите да ги забелязват или
да изглеждат по-важни.

• Според Матей 23:5, защо
книжниците и фарисеите
увеличавали своите филактерии и
„полите на дрехите си“?

• По какви други начини те се стремели „да ги виждат хората“ (стих 5) или
да получат светски почести?

• Съгласно Господния съвет към Неговите ученици в Матей 23:3, какво
можем да правим, когато виждаме други хора да действат лицемерно или
се преструват, че са праведни, когато всъщност не са? (Учениците може да
използват различни думи, но трябва да открият истина, подобна на
следната: Можем да изберем да се подчиняваме на Божиите
заповеди дори, ако виждаме други хора да действат лицемерно.)

• Защо е важно за нас днес да съблюдаваме тази истина?

Поканете един ученик да прочете Матей 23:8 на глас и помолете класа да
потърсят какво Господ съветва да не правят хората. Помолете учениците да
кажат какво са намерили.

Посочете израза „вие всички сте братя“ (стих 8) и обяснете, че Спасителят
учи хората да не се считат за по-добри от другите, защото те всички са Божии
чеда, равни пред Него.

Обобщете Матей 23:9-10, като обясните, че Спасителят свидетелства, че
Небесният Отец е наш Създател и че Той, Христос, е изпратен от Отца и е
нашият истински Учител, който дава живот (вж. Преводът на Джозеф Смит,
Матей 23:6 (в Ръководство към Писанията); Матей 23:7 (в Matthew 23:10,
бележка под линия а.
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Обяснете, че книжниците и фарисеите считали, че позицията и статутът им
може да ги направи велики. Поканете един ученик да прочете Матей 22:11-12
на глас и помолете класа да потърсят какво казва Спасителят относно хората,
които Той ще счита за по-големи в Божието царство.

• Според стих 11, кой ще бъде считан за голям в Божието царство?

• Според стих 12, какво ще се случи, ако ние, подобно на фарисеите, се
опитваме да „се възвисяваме“ (или издигаме) над другите? (След като
учениците отговорят, им помогнете да разберат следния принцип: Ако се
опитваме да се възвисяваме над другите, ще бъдем смирени.
Обяснете, че да бъдем (накарани да бъдем) смирени в този контекст
означава да бъдем принизени или унижени или да станем по-малко
уважавани.)

• Според стихове 11-12, какво ще се случи, ако сме смирени и служим на
другите? (Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да
открият следния принцип: Ако сме смирени и служим на другите,
Господ ще ни възвиси.)

Обяснете, че изразът „ще се възвиси“ (стих 12) означава, че Господ ще ни
възвиси и ще ни помогне да станем по-подобни на Него.

• Въз основа на наученото в Матей 23, какво означава да бъдем смирени?

Начертайте следната стрелка на дъската. Поканете учениците да обмислят
добрите си дела в училище, вкъщи и на църква. Помолете ги да помислят къде
биха се поставили на тази стрелка, въз основа на мотивите им за извършване
на добри дела и усилията им да бъдат смирени.

Насърчете учениците да помнят, че всички ние сме чеда на Небесния Отец.
Може да ги насърчите и да си поставят за цел да служат на някого всеки ден
през следващия месец. Може да ги поканите да напишат за своето
преживяване в личните си дневници.

Матей 23:13-36
Исус Христос изобличава книжниците и фарисеите
Преди започването на урока, подгответе три непрозрачни чашки. Размажете
кал или мазнина от външната страна на първата чаша и от вътрешната страна
на втората чаша, а третата оставете чиста. Покажете чашите и попитайте
класа от коя биха искали да пият. Поканете един ученик да разгледа
вътрешността на чашите и да обясни от коя чаша би искал да пие и защо.

• По какви начини мръсните чаши символизират лицемерите?

Обобщете Матей 23:13-36, като обясните, че Спасителят изобличава
книжниците и фарисеите поради това, че са лицемери. Поканете учениците
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да прочетат тези стихове, като потърсят една дума, която Спасителят повтаря
в началото на няколко стиха. Поканете ги да споделят какво са открили. Бихте
могли да предложите на учениците да отбележат думата горко в тези стихове.
Обяснете, че горко се отнася за нещастие, беда и скръб.

Напишете следните цитати и препратки към Писанията на дъската:

Матей 23:23-24 (вж. също стих 24, бележка под линия а)

Матей 23:25-26

Матей 23:27-28

Матей 23:29-36 (вж. също стих 36, бележка под линия а

По какъв начин книжниците и фарисеите действат лицемерно?

Какви примери за този вид лицемерие виждаме в днешно време?

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да прочете на глас
всеки стих на дъската и да обсъди въпросите на дъската, след прочитането на
всеки от тях. (Насърчете учениците да прочетат откъсите от Превода на
Джозеф Смит в бележките под линия за възложените им откъси.)

Помогнете на учениците да изпълняват ролята си в учебния процес
Духовното учене изисква усилия и упражняването на свободата на избор от страна на
учащия. За много ученици полагането на усилия да учат от Писанията може да изглежда
непознато и донякъде трудно. Обаче, може да им помогнете да разбират, приемат и
изпълняват ролята си в изучаването на Евангелието. Докато учениците активно изпълняват
ролята си в изучаването на Евангелието, те отварят сърцата си за влиянието на Светия Дух.

След като измине достатъчно време, помолете учениците да споделят
отговорите си.

Поканете един ученик да прочете Матей 23:26 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Спасителят на фарисеите, че трябва да правят, за да
преодолеят лицемерието си.

• Какво казва Спасителят на фарисеите, че трябва да правят?

• Въз основа на казаното от Спасителя на фарисеите, какво ще се случи с
нас, когато се стремим да станем духовно чисти отвътре? (След като
учениците отговорят, им помогнете да разберат следния принцип: Когато
се стремим да станем духовно чисти отвътре, това ще влияе на
решенията ни как да действаме.)

• Какво трябва да правим, за да станем духовно чисти отвътре?

• По какъв начин вътрешната праведност може да влияе на решенията за
нашите действия?
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Поканете учениците да помислят коя чаша най-добре символизира тяхното
настоящо духовно състояние. Свидетелствайте за предишния принцип и
насърчете учениците да си поставят цел, която ще им помогне да бъдат
духовно чисти.

Матей 23:37-39
Спасителят скърби, че хората от Йерусалим не желаят да дойдат при Него
Покажете или нарисувайте картина
на кокошка, която защитава
пиленцата си.

• Защо кокошките събират
пиленцата си под крилата си? (За
да ги предпазят от опасност.
Отбележете, че кокшката би
жертвала живота си, за да опази
пиленцата си.)

Помолете един ученик да прочете
Матей 23:37-39 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят по
какъв начин според Спасителя Той е подобен на кокошка.

• По какъв начин Спасителят е като кокошка, която събира пиленцата си?

• Какво означава да бъдем събрани от Спасителя?

Посочете израза: „вашият дом се оставя пуст“ (стих 38). Тъй като хората не
желаят да бъдат събрани от Спасителя, те са оставени незащитени. Този израз
се отнася за духовното състояние на хората по времето на Исус, а също и в
бъдеще, когато Йерусалим ще бъде разрушен.

• Въз основа на това, което Исус казва за кокошката и нейните пиленца,
какво можем да получим, ако желаем да бъдем събрани от Спасителя?
(Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да открият
следния принцип: Ако желаем да бъдем събрани от Спасителя, ще
получим Неговата грижа и закрила.)

• По какъв начин можем да покажем на Спасителя, че желаем да бъдем
събрани от Него? (Напишете отговорите на учениците на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат един от начините да могат да се
съберат при Спасителя, поканете един ученик да прочете на глас следното
изказване на президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство:

„(Спасителят) неведнъж е казал, че ще ни събира при Себе си както
кокошка събира пилците под крилата си. Той казва, че трябва да изберем да
дойдем при Него. …

Един начин да сторим това е да се събираме със светиите в Неговата
Църква. Ходете на вашите събрания, дори ако това изглежда трудно. Ако
имате решимост, Той ще ви помогне да намерите сила да го сторите“ („В

силата Господна“, Лиахона, май 2004 г., с. 18).
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• Какво казва президент Айринг, че можем да правим, за да покажем
желанието си да бъдем събрани от Спасителя?

Помолете учениците да потърсят в списъка на дъската начини, по които
можем да покажем нашето желание да бъдем събрани от Христос. Поканете
ги да споделят как са получавали грижа и закрила, когато са се събирали при
Спасителя по някой от тези начини.

Поканете учениците да вземат решение какво ще правят, за да се съберат при
Спасителя, за да може да продължат да получават Неговата грижа и закрила.
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УРОК 27

Джозеф Смит –Матей;
Матей 24

Въведение
Исус Христос пророкува за унищожението на Ерусалим и
на храма. Той разкрива знаменията за Неговото Второ

пришествие и казва на верните да бдят и да се подготвят
за този ден.

Предложения за преподаване

Усъвършенстване като учител
Ако желаете да се подобрявате и постоянно да полагате усилия да преподавате по начин,
който нашият Небесен Отец одобрява, Той ще ви вдъхновява във вашата подготовка, ще
укрепва връзката ви с вашите ученици, ще увеличава усилията ви и ще ви благославя с
Неговия Дух. Той ще ви помага да виждате как можете да напредвате, докато се стремите
да преподавате по начин, който помага на учениците да разбират и разчитат на ученията и
Единението на Исус Христос.

Джозеф Смит – Maтей 1:1-20
Исус Христос пророкува за унищожението на Ерусалим и на храма
Покажете картината Второто
пришествие (Евангелски произведения
на изкуството 2009 г., № 66; вж. също
LDS.org). Помолете учениците да
обмислят въпросите, които имат
относно Второто пришествие на Исус
Христос и да напишат въпросите си в
техните тетрадки или дневници за
изучаване на Писанията. Не се
стремете да отговаряте на тези
въпроси сега. Поканете учениците да
търсят отговорите, докато изучават
Джозеф Смит – Матей.

Отбележете, че Джозеф Смит –
Матей е Преводът на Джозеф Смит
на Матей 23:39 и Матей 24.
Обобщете Джозеф Смит – Матей
1:1-3, като обясните, че докато Исус
Христос преподава в храма в
Ерусалим, Неговите ученици
разбират, че Той ще се завърне на
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земята. После Исус излиза от храма и Неговите ученици идват при Него, като
желаят да узнаят повече относно това кога ще бъде унищожен храма.

Поканете един ученик да прочете Джозеф Смит – Матей 1:4 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като търсят още кой присъства на Елеонския
хълм. Поканете учениците да споделят това, което са намерили и да напишат
следните въпроси на дъската:

1. Кога ще бъдат унищожени Ерусалим и храмът?

2. Какво е знамението за Второто пришествие на Исус Христос и
унищожението на нечестивите?

Обяснете, че Исус Христос отговаря на първия въпрос в стихове 5-21, а на
втория отговаря в стихове 21-55. Разделете учениците по двойки. Кажете им
да прочетат Джозеф Смит – Матей 1:5-12 на глас с партньора си и да потърсят
знаменията, свързани с унищожението на Ерусалим и на храма. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Въпреки че Исус казва, че Неговите ученици ще страдат по това време,
какво казва за онези, които „остан(ат) вер(ни) и не бъд(ат) преодол(ени)“?
(стих 11).

• Какъв принцип можем да научим от стих 11? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да открият следния принцип: Ако
останем непоколебими и не бъдем сломени, ще бъдем спасени. Като
използвате думите на учениците, напишете този принцип на дъската.)

• Какво означава да бъдем верни и да не бъдем сломени? (Верни предполага
да сме непоклатими, стабилни, непоколебими и непобедими.)

За да помогнете на учениците да разберат значението на думата спасен(и) в
стих 11, обяснете, че когато сме верни, може и да не ни бъдат спестени
трудностите, но в крайна сметка ще бъдем спасени в Божието царство.

Поканете един ученик да прочете на глас следния абзац. Помолете класа да се
вслушат в това как хората, които останат верни в подчинението на съвета на
Спасителя, биват спасени от унищожение:

В Джозеф Смит – Матей 1:13-18 научаваме, че Исус предупреждава учениците
Си да имат готовност да бягат в планините и да не се връщат по домовете си,
защото Ерусалим ще бъде атакуван и унищожен. Той пророкува, че
изпитанието на тези дни ще бъде най-тежкото, което Израил някога е
виждал. През 70 г. сл. Хр., близо 40 години след като Исус изрича тези думи,
римляните обсаждат Ерусалим и убиват над един милион юдеи. Храмът е
унищожен и нито един камък не е оставен върху друг – точно както
пророкува Спасителят (вж. Матей 24:2). Обаче, хората, които се вслушват в
предупреждението на Исус, се спасяват в Пела, един град на около 50 мили
североизточно от Ерусалим (вж. Bible Dictionary, „Pella“).
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• По какъв начин преживяването на юдеите илюстрира важността на това да
останем непоклатими в подчинението на словата на Спасителя?

• Кога ви се е случвало да бъдете благословени, докато сте оставали
непоклатими при спазването на заповедите?

Обобщете Джозеф Смит – Матей 1:19-20, като обясните, че Исус пророкува,
че макар и юдеите да изстрадат големи изпитания, те ще бъдат запазени,
поради Божия завет с тях.

Джозеф Смит – Maтей 1:21-37
Исус пророкува за знаменията за Неговото Второ пришествие
Обяснете, че освен да обясни знаменията, които да предупредят за
разрушението на Ерусалим, Спасителят отговаря на втория въпрос на
учениците Си, като пророкува за знаменията, свързани с Неговото Второ
пришествие.

Помолете един от учениците да прочете на глас Джозеф Смит – Матей
1:21-23. Помолете класа да следят текста и да потърсят причината, поради
която Господ разкрива знаменията за Неговото Второ пришествие.

• Защо е полезно за учениците на Исус Христос да знаят знаменията, които
сигнализират за Второто пришествие?

Помолете един ученик да прочете Джозеф Смит – Матей 1:24-26 на глас.
Помолете класа да потърси как Спасителят ще се яви по време на Второто Си
пришествие.

• Как ще изглежда Спасителят по време на Второто Си пришествие?

• Как знанието за това ще помогне на избраните да не бъдат измамени?

Помолете учениците да прочетат Джозеф Смит – Матей 1:27-31 наум, като
търсят знамения, които ще предшестват Второто пришествие.

• Пред какви трудности ще се изправят хората преди Второто пришествие?

• Въз основата на стихове 27 и 31, какви знамения ще предшестват Второто
пришествие? (Макар учениците да използват различни изрази, те трябва
да разпознаят следната истина: Преди Второто пришествие на Исус
Христос Господните избраници ще бъдат събрани и Евангелието ще
бъде проповядвано по целия свят.)

• По какви начини виждаме днес да се изпълнява това пророчество?

Обяснете, че Джозеф Смит – Матей 1:32-36 описва допълнителни знамения,
свързани с Второто пришествие.

Напомнете на учениците, че през последните дни лъжехристи и лъжепророци
ще се опитват да „заблудят даже и избраните“ (стих 22). Помолете един
ученик да прочете Джозеф Смит – Матей 1:37 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как избраните могат да избегнат да бъдат
заблудени.

• По какъв начин избраните могат да избегнат да бъдат заблудени?
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• Какъв принцип можем да научим от този стих? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да открият следния принцип: Ако
ценим Господните слова, няма да бъдем измамени. Запишете този
принцип на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление от старейшина М. Ръсел Балард от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„Един от чудесните ми мисионери, който служеше с мен, когато бях
президент на мисия в Торонто (Канада), дойде да ме види след няколко
години. Попитах го: „Старейшина, с какво мога да ти помогна?“

„Президент - каза той - мисля, че започвам да губя свидетелството си“.

Не можех да повярвам. Попитах го как е възможно това.

„За пръв път прочетох малко антимормонска литература“ - каза той. „Имам няколко
въпроса и никой не иска да ми отговори на тях. Объркан съм и мисля, че губя
свидетелството си“ („When Shall These Things Be?“. Ensign, дек. 1996 г., с. 60).

Помолете учениците да помислят дали те или техни познати са преживели
нещо подобно на това, през което преминава този бивш мисионер.

• Какъв съвет бихте дали на човек в тази ситуация? Защо?

Поканете един ученик да продължи да чете на глас историята от
старейшина Балард:

„Попитах го какви са му въпросите и той ми каза. Те бяха стандартните антимормонски
теми, но исках повече време, за да събера материали, за да мога да дам смислени
отговори. Така че, ние си уговорихме среща след десет дни, когато щях да му отговоря на
всеки от въпросите. Когато той се гласеше да си тръгне, аз го спрях.

„Старейшина, днес ти ми зададе няколко въпроса“ - казах аз. „Сега и аз имам един
за теб“.

„Какъв е той, президент?“

„От кога не си чел Книгата на Мормон?“ - попитах аз.

Той сведе поглед. Гледаше пода доста време. Тогава ме погледна. „От доста време,
президент“ - призна той.

„Добре“ - казах аз. „Даде ми задача. Справедливо е и аз да ти дам една. Искам да ми
обещаеш, че ще четеш от Книгата на Мормон поне един час всеки ден от сегашния момент
до следващата ни среща“. Той се съгласи да го направи.

След десет дни той се върна в офиса ми и аз бях готов. Извадих листите си, за да започна
да отговарям на въпросите му, но той ме спря.

„Президент - каза той - няма нужда“. Тогава той обясни: „Аз знам, че Книгата на Мормон
е истинна. Знам, че Джозеф Смит е Божий пророк“.

„Ами, страхотно“ - казах аз. „Въпреки това, ще получиш отговори на твоите въпроси. Доста
време ми отне да се подготвя, така че само стой там и ме изслушай“.
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И така, аз отговорих на всичките му въпроси и после попитах: „Старейшина, какво научи
от всичко това?“

Той каза: „Нека отдаваме на Господ също толкова време“ („When Shall These Things
Be?“ с. 60).

• По какъв начин това преживяване илюстрира принципа, който открихме в
стих 37?

• Как сте били благословени от това, че сте ценили Господното слово?

Джозеф Смит – Maтей 1:38-55
Исус казва на учениците Си как да бъдат подготвени за Неговото Второ
пришествие
Обяснете, че Исус чрез разказването на притчи казва на учениците Си как да
ценят Неговото слово и да бъдат подготвени за Неговото Второ пришествие.

Разделете учениците по двойки. Помолете един ученик от всяка двойка да
прочете Джозеф Смит – Матей 1:38-46, а другият ученик да прочете Джозеф
Смит – Матей 1:47-54. Поканете учениците да потърсят учения и принципи
във възложените им стихове и да ги запишат.

След като измине достатъчно време, помолете учениците да обобщят
притчите, които прочетоха на партньорите си, и да обсъдят следните въпроси:

• Какви истини намерихте?

• По какъв начин Спасителят илюстрира тези истини в стиховете, които
прочетохте?

Поканете няколко ученика да споделят истините, които са открили, като сред
тях може да са: Само Небесният Отец знае кога ще се случи Второто
пришествие на Спасителя. Ако следим за знаменията и се подчиняваме
на Господните заповеди, ще бъдем подготвени за Второто пришествие
на Спасителя.

Разгледайте истините, открити в Джозеф Смит – Матей и помолете
учениците да помислят по какъв начин тези истини помагат да се отговори на
въпросите, които записаха в началото на урока. Насърчете ги да свидетелстват
за истините, които са научили.

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли (ако е
възможно, раздайте копия на този текст на учениците):
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„Какво би било, ако денят на Неговото пришествие е утре? Ако знаехме, че
ще срещнем Господ утре – чрез преждевременната ни смърт или Неговото
неочаквано пришествие – какво бихме направили днес? Какво бихме
изповядали? От кои навици бихме се отказали? Кои взаимоотношения
бихме уредили? Какви прошки бихме изказали? Какви свидетелства
бихме дали?

Ако бихме могли да свършим тези неща тогава, защо да не ги свършим сега?“
(„Подготовка за Второто пришествие“, Лиахона, май 2004 г., с. 9).

Поканете учениците да запишат своя отговор на следния въпрос: Ако знаех, че
утре ще срещна Спасителя, какво бих променил днес? Насърчете ги да
приложат това, което са написали.
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УРОК 28

Матей 25:1–13
Въведение
Докато Исус Христос поучава учениците Си на Елеонския
хълм за Второто Си пришествие, Той разказва притчата за

десетте девици.

Предложения за преподаване
Матей 25:1–13
Исус Христос учи на притчата за десетте девици

Използвайте истории, за да привличате вниманието и да изграждате
разбиране
Историите могат да привличат вниманието на учениците и да им помагат да разбират
Евангелието чрез преживяванията на други. Като илюстрират евангелски принципи в
съвременен контекст или в контекста на Писанията, историите могат да помагат на
учениците да разбират как тези принципи се отнасят за живота им и да им помагат да
изпитват желанието да ги прилагат.

Поканете един ученик да прочете на глас следната история, разказана от
старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли относно
един млад завърнал се мисионер, който разказва лична история в едно
събрание за причастие. Поканете учениците да си представят как биха се
чувствали, ако бяха на мястото на младия мъж в тази история.

„Той разказа как се прибрал вкъщи от среща, скоро след като на 18 г. бил
ръкоположен за старейшина. На тази среща се било случило нещо, от което
не се гордеел. Той не задълбочи в детайлите, нито би го направил публично.
До днес не знам какво е естеството на този случай, но е било достатъчно
значимо, за да повлияе на неговия дух и неговата увереност.

Докато седял известно време в колата пред дома си, премисляйки нещата и
чувствайки искрена скръб за това, което се било случило, неговата майка, която не била
член, изтичала обезумяла от къщата, направо до колата му. Тя мигновено му казала, че
по-малкият брат на това момче току-що бил паднал вкъщи, силно си ударил главата и
имал някакъв вид пристъп или гърч. Бащата, който не бил член, незабавно повикал
линейка, но в най-добрия случай щяло да отнеме известно време, докато тя дойде.

„Ела и направи нещо“ - изплакала тя. „Няма ли нещо, което правите в твоята Църква в
случаи като този? Ти имаш тяхното свещеничество. Ела и направи нещо“. …

… Тази вечер, когато някой, когото той силно обичал, се нуждаел от вярата и силата му,
този млад мъж не можел да откликне. Предвид чувствата, с които той тъкмо се борел и
компромисът, който чувствал, че е направил – какъвто и да е бил той – той нe можел да се
изправи пред Господ и да помоли за нужната благословия“ („Увереността от
достойнството“, Лиахона, апр. 2014 г., с. 58–59).
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• Какво щяхте да си мислите, ако бяхте на мястото на този млад мъж в тази
ситуация? Защо е толкова важно винаги да сме готови?

Покажете картината Притчата за
десетте девици (Евангелски
произведения на изкуството 2009 г., №
53; вж. също LDS.org). Напомнете на
учениците, че докато Исус Христос е
на Елеонския хълм с учениците Си,
Той ги учи за Второто Си пришествие
(вж. Матей 24). После разказва
притчата за десетте девици, за да
илюстрира как да бъдем подготвени
за Неговото Второ пришествие.

Поканете един ученик да прочете Матей 25:1–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят основните елементи на тази притча. Нека споделят
какво са намерили. Напишете следните изрази на дъската:

Младоженецът

Разумните и неразумните девици

Светилници и масло

Обяснете, че според юдейските сватбени традиции, младоженецът,
съпроводен от близките си приятели, трябвало да отиде вечерно време до
дома на булката, за сватбената церемония. След церемонията, сватбарите се
отправяли към дома на младоженеца за пиршество. Гостите на сватбата, които
се присъединявали към процесията, трябвало да носят техни светилници или
факли, за да покажат, че са част от сватбата и да добавят светлина и красота
към събитието.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей 25:5-13.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво правят петте разумни
девици и какво правят петте неразумни девици.

Вместо учениците да четат на глас Матей 25:5–13, може да им покажете
откъс от видеото „They That Are Wise“ (времеви код 0:00–5:46), където

се представя притчата за десетте девици. Това видео може да намерите на
Doctrine and Covenants and Church History Visual Resource DVDs и на LDS.org.
Преди да пуснете видеото, помолете учениците да потърсят какво правят
петте разумни девици и какво правят петте неразумни девици.

• Какво правят петте разумни девици? Какво правят петте
неразумни девици?

Позовете се на елементите на притчата, написани на дъската. Помолете класа
да предложат какво мислят, че символизира всеки от елементите.
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Напишете на дъската Исус Христос до Младоженеца. Обяснете, че изразите
„докато се бавеше младоженецът“ (стих 5) и „а посреднощ се нададе вик“
(стих 6) се отнасят за Второто пришествие на Исус Христос.

• Какво можем да научим за Второто пришествие на Исус Христос от
тези изрази?

Обяснете, че и разумните и неразумните девици, които са поканени на
пиршеството, представляват членове на Църквата (вж. Далин Х. Оукс,
„Подготовка за Второто пришествие“, Лиахона, май 2004 г., с. 8). Напишете на
дъската Членове на Църквата до Разумни и неразумни девици.

Поканете учениците да прегледат Матей 25:8-9 и да помислят защо разумните
девици не дават маслото си на неразумните девици. Помолете един ученик да
прочете на глас следното изказване на президент Спенсър У. Кимбъл.
Поканете класа да се вслушат какво символизира маслото и защо то не може
да бъде давано на други.

„Това не е егоизъм или липса на доброта. Този вид масло, което е
необходимо да освети пътя и да премахне мрака не може да се споделя.
Как може човек да даде на друг подчинението си на принципа за десятък;
как може да даде на друг човек мира, идващ от праведен живот;
натрупаните си знания? Как може да даде на друг от своята вяра или
свидетелство? Как може да даде на друг начин на мислене или целомъдрие,

или преживяванията от една мисия? Как може да сподели привилегиите, идващи от
посещение на храма? Всеки трябва да получи подобен вид масло за себе си. …

В тази притча маслото може да се купи на пазара. В нашия живот маслото на подготвеност
се придобива капка по капка чрез праведен живот. … Всяко действие на отдаденост и
подчинение е капка, прибавена към нашето масло“ (Faith Precedes the Miracle (1972 г.), с.
255–256).

• Какво символизира маслото в притчата? (Напишете на дъската отговорите
на учениците, като например духовна подготовка, свидетелство, вяра,
обръщане във вярата и опит до Светилници и масло. За допълнителни
прозрения относно символизма на маслото, може да предложите на
учениците да прочетат Учение и завети 45:56-57 и да направят препратка
към Матей 25:8.)

• Каква истина можем да научим от притчата и от коментарите на
президент Кимбъл относно вземането назаем на духовна подготовка? (След
като учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Не
можем да вземем назаем от другите духовна подготовка.)

• Каква истина научаваме от тази притча за това как да се подготвим за
Второто пришествие? (Учениците могат да използват различни думи, но
трябва да разпознаят следната истина: Ние се подготвяме за Второто
пришествие, като увеличаваме нашето свидетелство и обръщане
във вярата чрез ежедневна праведност. Напишете тази истина на
дъската.)
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Раздайте на учениците по едно копие на следния материал. Поканете
ги да изброят в него начините, по които можем да придобием

„маслото“ на духовната подготовка.

Подготовка за Второто пришествие на Господ
За да се подготвя за Второто пришествие на Господ, аз ще добавям „масло“ към моя
„светилник“, като:

След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
някои от идеите си с класа.

За да помогнете на учениците да разберат други начини, по които
могат да натрупат масло капка по капка чрез праведен живот, може да

покажете останалата част от видеото „They That Are Wise“ (времеви код
5:46–8:44). Поканете учениците да добавят идеи към списъците им, докато
гледат видеото.

Поканете един ученик да прочете Матей 25:10-12 на глас. Поканете класа да
следят текста и да намерят какво казва младоженецът на глупавите девици.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че Joseph Smith Translation, Matthew 25:11 пояснява, че
младоженецът казва: „Не Ме познавате“ (в Матей 25:12, бележка под линия a.

• Какво ни говори изразът „не Ме познавате“ за петте неразумни девици?
По какво се различава познаването на Господ от просто знаенето за Него?
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• Какво можем да научим от този стих относно това, което трябва да
направим, за да сме готови за Господното пришествие? (Помогнете на
учениците да открият следния принцип: За да бъдем готови за
Господното пришествие и да бъдем достойни да останем в Неговото
присъствие, ние трябва да Го познаваме.)

• По какви начини в последно време сте опознали по-добре Спасителя?

Напомнете на учениците за историята от началото на урока за младия
носител на свещеничеството, който не бил подготвен в миг на нужда.
Обяснете, че младият мъж се втурнал към дома на един по-възрастен мъж в
неговия район, който живеел на тяхната улица. По-възрастният мъж дал на
братчето му благословия, която стабилизирала състоянието му до
пристигането на парамедиците. Поканете един ученик да прочете на глас
свидетелството на младия мъж, според както е преразказано от
старейшина Холанд:

„Никой, който не се е изправял пред това, което ми се случи тази вечер, не
може да разбере срама, който чувствах и скръбта, която изпитах от това да
не се чувствам достоен да използвам свещеничеството, което имах.
Споменът е още по-болезнен за мен, защото малкият ми брат бе този,
който се нуждаеше от мен и възлюбените ми родители, които не бяха
членове, се бояха толкова много и имаха правото да очакват повече от мен.

Но като стоя днес пред вас, мога да ви обещая следното“ - каза той. „Не съм съвършен, но
от онази нощ насам, никога не съм правил нещо, което да ми попречи да застана с
увереност пред Господ и да помоля за Неговата помощ, когато има нужда от това. Личното
достойнство е битка в света, в който живеем“ - призна той, - но това е битка, в която аз
печеля. Чувствал съм се веднъж презрително заклеймен и ако зависи от мен, не
възнамерявам да се почувствам някога отново така. И разбира се“ - приключи той - всичко
зависи от мен“ („Увереността от достойнството“, с. 59).

Помолете учениците да помислят какво трябва да направят, за да бъдат
духовно подготвени за Господното пришествие и да бъдат достойни да останат
в Неговото присъствие. Може да ги насърчите да оградят едно или две от
действията, които са изредили на листите си и да си поставят за цел да
действат по начини, които да увеличат тяхната духовна подготовка. Поканете
ги да занесат листите си вкъщи, за да им напомнят за техните цели.
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УРОК 29

Матей 25:14-46
Въведение
Когато Исус Христос говори на учениците Си за Неговото
Второ пришествие, докато са на Елеонския хълм, Той
разказва притчата за талантите. Той им обяснява и, че ще

раздели праведните от неправедните, когато
дойде отново.

Предложения за преподаване
Матей 25:14-30
Исус Христос говори на учениците Си за притчата за талантите
Преди урока поставете пет монети от едната страна на стаята и две монети от
другата страна. Поставете осем други монети в джоба си.

За да започнете урока, поканете трима ученика да дойдат отпред, за да ви
помогнат да се изиграе една притча, на която Исус Христос учи учениците Си
като част от указанията, които им дава относно Неговото Второ пришествие.

Поканете един ученик да прочете Матей 25:14-18 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво получава всеки от слугите и какво прави с
полученото.

• Какво дава господарят на всеки от слугите си? (Обяснете, че талантите в
тази притча са парична сума. Извадете осемте монети от джоба си и дайте
пет на един ученик, две на другия ученик и една на третия ученик.)

• Какво прави всеки от слугите с парите, които са му дадени?

Поканете ученика с петте монети да вземе допълнителните пет монети от
едната страна на стаята. Помолете ученика с трите монети да вземе
допълнителните две монети от другата страна на стаята. Поканете ученика с
една монета да я скрие или да се престори, че я заравя.

Помолете учениците да ви върнат монетите и да си седнат. Напишете на
дъската следните елементи на притчата (без тълкуванието в скобите):

Господарят на слугите (Господ Исус Христос)

Слугите (Господните ученици)

Талантите (Даровете и способностите, които Господ дава на
учениците Си)

• Какво биха могли да символизират елементите на притчата? (Обяснете, че
някои от даровете и способностите, които имаме в смъртността, са
получени и развити в доземния ни живот. Можем да изберем да
продължим да развиваме тези и други дарове в смъртността.)
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• Според Матей 25:15, защо господарят дава на всеки от слугите различни
суми? (След като учениците отговорят, отбележете, че изразът „на всеки
според способността му“ сочи, че Бог дава на всеки от нас даровете и
способностите, които ни трябват, съгласно нашите обстоятелства.)

Прочетете на глас следните въпроси и поканете учениците да помислят
върху тях:

• Кой от слугите е най-подобен на вас: този с петте таланта, двата таланта
или с единия талант? Защо?

Поканете един ученик да прочете Матей 25:19-21 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво казва господарят на слугата, който е получил
пет таланта.

• Какво казва господарят на първия слуга?

Обяснете, че да бъдем поставени „над многото“ и да „влез(ем) в радостта на
господаря си“ (Матей 25:21) се отнася за това да изпълним божествения си
потенциал и да получим вечен живот с Небесния Отец.

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на първия слуга? (Това
е един от принципите, които учениците може да открият: Ако с вяра
използваме даровете и способностите, които Господ ни е дал, можем
да изпълним божествения си потенциал и да получим вечен
живот.)

• Кои са някои от примерите за това как можем с вяра да използваме
дадените ни от Господ дарове и способности?

Отбележете, че вторият слуга е могъл да се оплаче, когато вижда, че първият
слуга получава пет таланта, а той получава само два. Вместо това, той с вяра
използва талантите, които са му дадени.

Поканете един ученик да прочете Матей 25:22-23 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва господарят на слугата, който е
получил два таланта.

• Какво казва господарят на слугата, който е получил два таланта?

• Въпреки че господарят е дал на първите двама слуги различни суми, защо
според вас получават един и същ отговор от господаря си?

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на човека, на когото
са дадени два таланта? (Макар учениците да използват различни изрази, те
трябва да открият следния принцип: Господ ще ни благославя, ако с
вяра използваме дадените ни от Него дарове и способности,
независимо от това колко имаме или какви може да са те. Като
използвате думите на учениците, напишете този принцип на дъската.)

Помолете класа да помислят дали някога са чувствали, че някой друг е
получил по-добри дарове и способности от тях. Посочете написания от вас
принцип на дъската.

• По какъв начин запомнянето на този принцип ни помага, когато
чувстваме, че някой друг е получил повече или по-добри дарове от нас?
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Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина Куентин
Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Увеличаването на талантите ни е най-добрата мярка за личния ни
напредък. … Сравняването на благословии почти със сигурност премахва
радостта. Не можем да бъдем благодарни и да завиждаме в същото време.
Ако наистина искаме да имаме Духа Господен и да имаме радост и щастие,
трябва да се радваме на нашите благословии и да бъдем благодарни“
(„Rejoice!“ Ensign, ноем. 1996 г., с. 29, 30).

• Как можем да открием даровете и способностите, които Господ ни е дал?

Раздайте на всеки ученик по един лист хартия и ги помолете да напишат
името си в горната му част. Поканете ги да предадат листа си на ученика,
седящ до тях. Помолете учениците да напишат един дар или способност, която
виждат в човека, чието име е написано на листа. Кажете им да продължат да
предават листовете си из стаята и да записват даровете и способностите,
които са забелязали.

Развиване на учебна среда, изпълнена с обич, уважение и цел
Когато учениците знаят, че са обичани и уважавани от техния учител и съученици, е
по-вероятно да дойдат в час с готовността да учат. Усещането им, че са приети и обичани,
може да смекчи сърцата им, да намали страховете им и да им вдъхне желанието и
увереността, необходими, за да споделят в час мислите, преживяванията и чувствата си.

След няколко минути помолете учениците да върнат листовете на
първоначалните им собственици. Предоставете на учениците малко време, за
да прочетат за даровете и способностите, които другите виждат в тях. След
това ги помолете да напишат на листовете си отговор на следния въпрос:

• Кой е един от начините да използвате един от своите дарове, за да
допринесете в напредването на Господното дело?

Отбележете, че притчата за талантите включва предупреждения за дарове и
способности, които са ни дадени. Помолете няколко ученика да се редуват и
да прочетат на глас Матей 25:24-30. Помолете класа да следят текста, като
потърсят какво казва господарят на слугата, който е скрил таланта. След
прочитането на стих 27, обяснете, че лихва означава доход (придобит чрез
инвестирането или заемането на пари).

• Защо последният слуга скрил таланта си? Как реагира господарят на
избора на слугата си?

• Въпреки че слугата не е изгубил нищо от парите на господаря си, кое е
неправилно в неговите действия?

• Как според вас господарят би отговорил на слугата, ако той му бе върнал
два таланта?
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• Какво се случва с таланта, който господарят дава на слугата? (Той е отнет
от него и връчен на другиго.)

Поканете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Стърлинг У. Сил от Седемдесетте. Помолете класа да се вслушат защо губим
дарове и способности, ако не ги използваме за добро.

„Загубата (на третия слуга) не е поради това, че прави нещо грешно, а
поради това, че неговият страх му попречва изобщо да направи нещо. Това е
процесът, чрез който губим повечето си благословии. …

… Когато някой не използва мускулите на ръката си, изгубва силата й. …
Когато не развиваме способностите си, ние ги губим. Когато хората в
отминали времена не са почитали свещеничеството, то е било отнето от тях.

… Нито духовните, умствените или физическите таланти не се развиват, докато са
заровени в земята“ (The Law of the Harvest (1963 г.), с. 375).

• Какви принципи можем да научим от слугата, който скрива таланта?
(Въпреки че учениците може да предложат различни принципи, те трябва
да разбират следните истини: Страхът може да ни попречи да
използваме дадените ни от Господ дарове и способности. Ако не
развиваме и използваме духовните си дарби за добро, ще ги
изгубим.)

• По какви начини страхът може да ни пречи да вършим добро с даровете и
способностите си?

Поканете учениците да свидетелстват за обсъжданите принципи. Насърчете
ги да използват даровете и способностите си, за да напреднат
Господното дело.
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Матей 25:31-46
Спасителят предрича разделянето на нечестивите от праведните по време на
Второто Си пришествие
Покажете картината Второто
пришествие (Евангелски произведения
на изкуството 2009 г., № 66; вж. също
LDS.org). Поканете един ученик да
прочете Матей 25:31-33 на глас.
Помолете класа да следят текста, като
търсят какво ще направи Господ с
хората на земята след Второто Си
пришествие.

• Какво ще направи Господ с хората
на земята след Второто Си
пришествие?

• Какви животни използва Господ
като символ за нечестивите?
Праведните?

Разделете учениците по двойки.
Помолете половината двойки да
прочетат заедно на глас Матей
25:34-40, като потърсят по какъв
начин Господ ще прецени дали някой
е „овца“ (Матей 25:32-33). Помолете останалите двойки да прочетат заедно на
глас Матей 25:41-46, като потърсят по какъв начин Господ ще прецени дали
някой е „коза“ (Матей 25:32-33).

След като измине достатъчно време, възложете на всяка двойка да работи с
двойка, която е прочела друг откъс. Помолете учениците да обобщят
прочетеното и да обсъдят в групите си следните въпроси:

• По какъв начин Господ различава между онези, които Го обичат (овцете) и
онези, които не Го обичат (козите)?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове?

Поканете някой от всяка група да напише на дъската принципа, открит от
групата им. Учениците трябва да посочат принципи като: Когато обичаме
другите и им служим, ние показваме обичта си към Господ. Когато
пренебрегваме нуждите на другите, ние пренебрегваме Господ.

За да помогнете на учениците да разберат тези принципи, задайте следните
въпроси:

• По какъв начин човек, като тези от дясната страна на Господ, може да се
отнесе към малката си сестричка, която моли за помощ за домашната
й работа?

• По какъв начин човек от лявата страна на Господ се отнася със съученик,
който изпуска в коридора учебниците си?
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• По какъв начин разбирането на тези принципи ни помага да подобрим
взаимоотношенията си с другите?

Поканете учениците да помислят как са се отнасяли с другите през
изминалите 24 часа. Поканете ги да помислят дали биха избрали да действат
по друг начин, ако в бъдеще изпаднат в подобна ситуация. Насърчете
учениците да помислят за начини, по които могат по-често да обичат и
служат на другите и ги поканете да действат съгласно плана си. Може да
напомните за това на учениците следващия път, когато ги видите, и да ги
поканите да разкажат за някои от позитивните им преживявания.
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УРОК 30

Матей 26:1-30
Въведение
Два дни преди Пасхата Юда заговорничи с юдейските
ръководители, които желаят да убият Исус. В нощта на

Пасхата Исус въвежда причастието.

Предложения за преподаване

Подготвяйте всеки урок с мисъл за учениците ви
Докато се подготвяте да преподавате, помислете по какъв начин се надявате учениците да
прилагат ученията и принципите, преподадени в урока. Президент Томас С. Монсън
напомня на преподаващите Евангелието: „Целта на евангелското преподаване … е не да
„налеем информация“ в умовете на присъстващите на урока. … Целта е да вдъхновяваме
всеки ученик да мисли за евангелските принципи, да чувства тези принципи и след това да
направи нещо, за да живее според тях“ (в Conference Report, окт. 1970, с. 107).

Матей 26:1-16
Юда заговорничи с юдейските ръководители, които желаят да убият Исус
Преди урока подгответе една маса, като я покриете с покривка и поставите
върху нея няколко броя арабски хляб (или крекери) и една чаша. След
духовното послание обяснете, че по времето на Христос тези неща, а също и
други били поставяни на юдейските трапези по време на Пасхата.

• Каква била целта на пасхалната вечеря? (Пасхата е постановена по времето
на Моисей, за да напомня на чедата Израилеви, че унищожителният ангел
е отминал къщите им и е покосил първородните деца в Египет (вж. Изход
12:21-28; 13:14-15). Като част от Пасхата, израилтяните принасяли в
жертва агне и напръсквали кръвта му над вратите си. Това агне
символизира идването на Месията, чиято изкупителна жертва ще спаси
човечеството от смърт и грях (вж. Ръководство към Писанията, „Пасха“,
scriptures.lds.org.)

Поканете един ученик да прочете Матей 26:1-2 на глас. Поканете учениците
да следят текста, като потърсят какво казва Спасителят, че ще се случи след
Пасхата.

• Какво казва Исус, че ще се случи след Пасхата?

Поканете един ученик да прочете Матей 26:3-5 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият кой планира да убие тогава Исус.

• Защо книжниците и главните свещеници решават да изчакат до Пасхата,
за да убият Исус?

Обобщете Матей 26:6-13, като обясните, че докато Исус е във Витания, една
жена идва при Него и Го помазва с много скъпо масло, за да признае
предстоящите Му смърт и погребение. Някои от учениците Му, включително
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Юда, един от дванадесетте апостоли и ковчежник на групата, се оплаква, че
маслото е трябвало да се продаде, за да се помогне на бедните. Обаче, Юда не
е истински загрижен за бедните, а е крадецът, който иска парите за себе си
(вж. Йоан 12:4-6). (Забележка: Помазването на Исус във Витания е обсъдено
по-подробно в урока върху Марк 11-14.)

Поканете един ученик да прочете Матей 26:14-16 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво прави Юда, след като Спасителят го сгълчава
за оплакванията му.

• Какво прави Юда? (Той заговорничи с главните свещеници, за да им
помогне да намерят и арестуват Исус.)

• Колко заплащат главните свещеници на Юда, за да им предаде Исус?

Обяснете, че „според закона на Моисей, тридесет сребърника е
компенсацията, която се заплаща на господаря, за да се компенсира смъртта
на роб (вж. Изход 21:32). … Цената на предателството отразява колко малко
Юда и главните свещеници ценят Спасителя“ (New Testament Student Manual
(наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г.), с. 81). Това
изпълнява и старозаветно пророчество за това как Юда ще предаде Спасителя
(вж. Захария 11:12).

Матей 26:17-25
Исус и Неговите ученици ядат Пасхата
Покажете едно огледало и попитайте:

• Кои са някои от начините, по които огледалата могат да са ни от полза?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:

„Често се опитваме да избегнем задълбочения поглед в нашите души, за да
видим ясно нашите слабости, ограничения и страхове. …

Но да можем да видим себе си ясно е особено важно за нашия духовен
растеж и благосъстояние. …

Нека предложа, че Светите писания и речите на общите конференции са
ясно огледало, в което можем да видим себе си за такъв преглед“ („Да не

съм аз, Господи?“ Лиахона, ноем. 2014 г., с. 58).

• По какъв начин Писанията и речите, произнесени на обща конференция,
може да са подобни на огледало?

Докато учениците изучават Матей 26:17-25, поканете ги да потърсят
принцип, който може да им помогне да открият слабостите си и да работят по
тяхното преодоляване.

Обобщете Матей 26:17-19, като обясните, че Исус казва на учениците Си да
намерят една стая в Ерусалим за Пасхата.
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Поканете един ученик да прочете Матей 26:20-21 на глас. Поканете
учениците да следят текста, като потърсят какво казва Исус на апостолите Си
по време на Пасхата.

• Какво казва Исус на Своите апостоли?

• Ако бяхте един от апостолите, какво щяхте да си мислите в този момент?

Поканете един ученик да прочете Матей 26:22 на глас. Помолете останалите
да следят текста и да потърсят как апостолите отговарят на Исус.

• Какъв въпрос задават апостолите?

• На какво ни учи въпросът „Да не съм аз, Господи?“ относно единадесетте
верни апостоли?

• Въз основа на този разказ, какъв принцип можем да научим относно това
как трябва да реагират учениците на Исус Христос, когато чуят
Господните слова? (След като учениците отговорят, напишете следния
принцип на дъската: Когато учениците на Исус Христос чуват
Господните слова, те преглеждат живота си, за да видят по какъв
начин те се отнасят за тях.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изявление на
президент Ухтдорф:

„Учениците не поставят под въпрос истинността на казаното от (Исус). Нито
пък се огледали, посочвайки някой друг с думите: „Да не би да е той?“

Вместо това те, „много наскърбени, започнаха един по един да Му казват:
Да не съм аз, Господи?“ (Матей 26:22).

Чудя се как би реагирал всеки от нас. … Бихме ли погледнали хората около
нас, казвайки в сърцата си: „Сигурно има предвид брат Джонсън. Винаги ми

е бил подозрителен“ или „Радвам се, че брат Браун е тук. Да, има нужда да чуе тези
думи“. Или като древните ученици бихме погледнали навътре и бихме си задали
пронизващия въпрос: „Да не съм аз?“ („Да не съм аз, Господи?“ с. 56).

• Кои са някои от примерите за това как можем да бъдем изкушени да
пренебрегнем Господните слова и да предположим, че те се отнасят за
някой друг?

Поканете още един ученик да прочете на глас следното изказване на
президент Ухтдорф и помолете класа да чуят какво ни приканва президент
Ухтдорф да правим, когато чуем Господните слова:

„В тези прости думи, „Да не съм аз, Господи?“, се съдържа началото на мъдростта и
пътеката към лично обръщане във вярата и трайна промяна. …

Трябва да оставим настрана нашата гордост, да погледнем отвъд нашата суета и със
смирение да попитаме: „Да не съм аз, Господи?“

И ако Господният отговор се окаже „Да, сине Мой, има неща, които да подобриш, неща,
които мога да ти помогна да преодолееш“, моля се ние да приемем този отговор, със
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смирение да осъзнаем своите грехове и слабости, след което да променим себе си, за да
станем по-добри“ („Да не съм аз, Господи?“ с. 56, 58).

• По какъв начин сте били благословени, като сте прилагали Господните
слова и сте извършвали промени в живота си?

Свидетелствайте за принципа, който учениците вече откриха. Поканете
учениците да преценят живота си всеки път, когато чуват или прочитат
Господните слова и да действат бързо съгласно подтиците, които получават.

Поканете един ученик да прочете Матей 26:23-25 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят отговора на Спасителя на въпросите на
апостолите.

Обяснете, че веднага след като Исус посочва, че Юда е този, който ще Го
предаде, Юда излиза (вж. Йоан 13:30).

Матей 26:26-30
Исус Христос въвежда причастието по време на Пасхата
Покажете картината Тайната вечеря
(Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 54; вж. също
LDS.org). Уведомете учениците, че
докато Спасителят яде Пасхата с
апостолите Си, Той въвежда обреда
на причастието.

Поканете учениците да напишат в
тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията отговорите
си на следните въпроси (може да
напишете тези въпроси на дъската преди да започне урока):

Какво правехте, когато за последен път взехте от причастието? Какво си
мислехте? Какво почувствахте?

Вдигнете чашата и хляба, изложени на масата. Поканете един ученик да
прочете Матей 26:26-29 на глас. Помолете класа да следят текста, като
потърсят какво прави Господ с хляба и съдържанието на чашата.

• Какво прави Господ с хляба и съдържанието на чашата?

• Според тези стихове, какво символизират тези символи на причастието?
(Учениците трябва да разпознаят следното учение: Символите на
причастието символизират тялото и кръвта на Исус Христос, които
Той пожертва за нас.)

УРОК 30

187



Обяснете на учениците, че Преводът на Джозеф Смит предоставя
допълнително прозрение относно тези стихове. Поканете учениците да
прочетат наум откъса от Превода на Джозеф Смит, Матей 26:22, който се
намира в Ръководство към Писанията. Поканете ги и да прочетат Превода на
Джозеф Смит, Матей 26:24-25 (в Ръководство към Писанията). Помолете
учениците да потърсят какви вдъхновени промени са направени на тези
стихове, които ни помагат да разберем една важна цел на причастието.

• Защо Исус Христос въвежда причастието? (След като учениците отговорят,
запишете следната истина на дъската: Исус Христос въвежда
причастието, за да помним Него и Неговото Единение за нашите
грехове.)

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да може причастието
да ни помага да помним Исус Христос и Неговото Единение за нашите
грехове?

• По какъв начин вашето старание да помните Спасителя и Неговото
Единение е повлияло на чувствата и преживяванията ви, докато сте
вземали от причастието?

За да помогнете на учениците да открият още един принцип, попитайте:

• Според стихове 27-28, какво ни позволява да получим проливането на
Христовата кръв, когато вземаме от причастието? (Опрощение на нашите
грехове.)

Отбележете, че просто яденето на хляба и пиенето на водата по време на
причастието не ни подготвя автоматично да получим опрощение на нашите
грехове. Ние трябва да упражняваме вяра в Исус Христос, да се покайваме и да
вземаме от причастието с истинско намерение, като винаги Го помним и се
стремим да спазваме Неговите заповеди. Като вземаме достойно от
причастието, ние подновяваме нашите кръщелни завети. Напишете следната
истина на дъската: Когато се покайваме и вземаме от причастието с
истинско намерение, можем да получаваме опрощение за греховете си.

Поканете учениците да напишат в своите тетрадки или дневници за изучаване
на Писанията как ще прилагат истините относно причастието, които откриха
в Матей 26. Поканете няколко ученика, които нямат нищо против, да
споделят отговорите си пред класа.

Помолете един ученик да прочете Матей 26:29 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Спасителят относно това кога ще
бъде следващият път, когато Той ще вземе от причастието. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че „причастието не само че символизира Единението на Спасителя,
но и очакването на времето, когато Той ще се завърне на земята в слава (вж.
1 Коринтяни 11:26)“ (New Testament Student Manual, с. 83). Ако спазваме нашите
завети и издържим до края, можем да сме сред онези, които вземат от
причастието със Спасителя в този бъдещ момент (вж. У. и З. 27:4-14).

Завършете, като споделите свидетелството си за истините, открити в
този урок.

УРОК 30

188



УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Матей 23:1-26:30
(Раздел 6)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на Матей
23:1-26:30 (раздел 6) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Матей 23)
Учениците изучиха как Исус порицава юдейските ръководители и научиха, че можем да изберем да се
подчиняваме на Божиите закони дори, ако виждаме, че другите действат лицемерно. Те научиха, че ако се
опитваме да се издигаме над другите, ще бъдем понижени, а ако сме смирени и служим на другите, Господ ще
ни издигне. Те научиха и че ако се стремим да станем духовно чисти отвътре, това ще се отразява във външните
ни избори и ако желаем да бъдем събрани от Спасителя, ще получаваме Неговата грижа и защита.

Ден 2 (Матей 24)
От проповедта на Спасителя за Неговото Второ пришествие, учениците научиха следното: Ако останем
непоколебими и не бъдем сломени, ще бъдем спасени. Преди Второто пришествие на Исус Христос Господните
избраници ще бъдат събрани и Евангелието ще бъде проповядвано по целия свят. Ако ценим Господните слова,
няма да бъдем измамени. Само Небесният Отец знае кога ще се случи Второто пришествие на Спасителя. Ако
следим за знаците и се подчиняваме на Господните заповеди, ще бъдем подготвени за Второто пришествие на
Спасителя.

Ден 3 (Матей 25)
Докато учениците изучаваха притчата за десетте девици, те научиха, че не можем да вземаме назаем от други
духовна подготовка и че се подготвяме за Второто пришествие, като увеличаваме свидетелството си и
обръщането си във вярата посредством ежедневна праведност. Те научиха и, че за да бъдем готови за Господното
пришествие и да бъдем достойни да останем в Неговото присъствие, ние трябва да Го познаваме. Учениците
накратко изучиха притчата за талантите и научиха, че страхът може да ни попречи да използваме даровете и
способностите, които Господ ни е дал и ако не развиваме и използваме духовните си дарове за добри дела,
тогава ще ги изгубим.

Ден 4 (Матей 26:1-30)
Докато учениците изучаваха последните дни от земното служение на Исус Христос, те научиха, че когато
учениците на Исус Христос чуят Господното слово, те правят преглед на живота си, за да видят как то се отнася за
тях. Те научиха, че символите на причастието представляват тялото и кръвта на Исус Христос, които Той пожертва
за нас и, че Исус Христос въведе причастието, за да помним Него и Неговото Единение за нашите грехове. Те
научиха и че когато се покайваме и вземаме от причастието с истинско намерение, можем да получаваме
опрощение за греховете си.
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Въведение
Когато Исус Христос говори на учениците Си за Неговото Второ пришествие,
докато са на Елеонския хълм, Той разказва притчата за талантите.

Предложения за преподаване
Матей 25:14-30
Исус Христос говори на учениците Си за притчата за талантите
Преди урока поставете пет монети от едната страна на стаята и две монети от
другата страна. Поставете осем други монети в джоба си.

За да започнете урока, поканете трима ученика да дойдат отпред, за да ви
помогнат да се изиграе една притча, на която Исус Христос учи учениците Си
като част от указанията, които им дава относно Неговото Второ пришествие.

Поканете един ученик да прочете Матей 25:14-18 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво получава всеки от слугите и какво прави
с него.

• Какво дава господарят на всеки от слугите си? (Обяснете, че талантите в
тази притча са парична сума. Извадете осемте монети от джоба си и дайте
пет на един ученик, две на другия ученик и една на третия ученик.)

• Какво прави всеки от слугите с парите, които са му дадени?

Поканете ученика с петте монети да вземе допълнителните пет монети от
едната страна на стаята. Помолете ученика с трите монети да вземе
допълнителните две монети от другата страна на стаята. Поканете ученика с
една монета да я скрие или да се престори, че я заравя.

Помолете учениците да ви върнат монетите и да си седнат. Напишете на
дъската следните елементи на притчата (без тълкуванието в скобите):

Господарят на слугите (Господ Исус Христос)

Слугите (Господните ученици)

Талантите (Даровете и способностите, които Господ дава на
учениците Си)

• Какво биха могли да символизират елементите на притчата? (Ако е
необходимо, помогнете на учениците да открият кой и какво
символизират елементите. Напишете тълкуванията до елементите на
дъската. Обяснете, че някои от даровете и способностите, които имаме в
земния живот, са получени и развити в доземния ни живот. Можем да
изберем да продължим да развиваме тези и други дарове в смъртността.)

• Според Матей 25:15, защо господарят дава на всеки от слугите различни
суми? (След като учениците отговорят, отбележете, че изразът „на всеки
според способността му“ сочи, че Бог дава на всеки от нас даровете и
способностите, които ни трябват, съгласно нашите обстоятелства. Всеки е
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получил духовен дар от Бог (вж. У. и З. 46:11). Обяснете, че количеството
таланти, които са ни дадени, не е показател за личната ни ценност.)

Прочетете на глас следните въпроси и поканете учениците да помислят
върху тях:

• Кой от слугите е най-подобен на вас: този с петте таланта, двата таланта
или с единия талант? Защо?

Поканете един ученик да прочете Матей 25:19-21 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво казва господарят на слугата, който е получил
пет таланта.

• Какво казва господарят на първия слуга?

Обяснете, че да бъдем поставени „над многото“ и да „влез(ем) в радостта на
господаря си“ (Матей 25:21) означава да изпълним божествения си потенциал
и да получим вечен живот с Небесния Отец.

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на първия слуга?
(Учениците може да открият следния принцип: Ако с вяра използваме
даровете и способностите, които Господ ни е дал, можем да
изпълним божествения си потенциал и да получим вечен живот.)

• Какви примери можем да дадем за изпълненото с вяра използване на
даровете и способностите, които Господ ни е дал?

Отбележете, че вторият слуга можеше да се оплаче, когато видя, че първият
слуга получава пет таланта, а той получава само два. Вместо това, той с вяра
използва талантите, които са му дадени.

Поканете един ученик да прочете Матей 25:22-23 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва господарят на слугата, който е
получил два таланта.

• Какво казва господарят на слугата, който е получил два таланта?

• Въпреки че господарят е дал на първите двама слуги различни суми, защо
според вас получават един и същ отговор от господаря си?

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на човека, на когото
са дадени два таланта? (Макар учениците да използват различни изрази, те
трябва да открият следния принцип: Господ ще ни благославя, ако с
вяра използваме даровете и способностите, които Той ни е дал,
независимо от това колко имаме или какви може да са те. Като
използвате думите на учениците, напишете този принцип на дъската.)

Помолете класа да помислят дали някога са чувствали, че някой друг е
получил по-добри дарове и способности от тях. Посочете принципа, който
написахте на дъската.

• По какъв начин запомнянето на този принцип ни помага, когато
чувстваме, че някой друг е получил повече или по-добри дарове от нас?

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина Куентин
Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„Увеличаването на талантите ни е най-добрата мярка за личния ни напредък.
… Сравняването на благословии почти със сигурност премахва радостта. Не
можем да бъдем благодарни и да завиждаме в същото време. Ако наистина
искаме да имаме Духа Господен и да имаме радост и щастие, трябва да се
радваме на нашите благословии и да бъдем благодарни“ („Rejoice!“ Ensign,
ноем. 1996 г., с. 29, 30).

• Как можем да открием даровете и способностите, които Господ ни е дал?

Раздайте на всеки ученик по един лист хартия и ги помолете да напишат
името си в горната му част. Поканете ги всеки от тях да предаде листа си на
ученика, седящ до тях. Помолете учениците да напишат един дар или
способност, която виждат в човека, чието име е написано на листа. Кажете им
да продължат да предават листовете из стаята и да записват даровете и
способностите, които са забелязали.

След няколко минути помолете учениците да върнат листовете на
първоначалните им собственици. Предоставете на учениците малко време, за
да прочетат за даровете и способностите, които другите виждат в тях. След
това ги помолете да напишат на листовете си отговор на следния въпрос:

• Кой е един от начините да използвате един от вашите дарове, за да
придвижвате Господното дело?

Отбележете, че притчата за талантите включва предупреждения за дарове и
способности, които са ни дадени. Помолете няколко ученика да се редуват и
да прочетат на глас Матей 25:24-30. Помолете класа да следят текста, като
потърсят какво казва господарят на слугата, който е скрил таланта. След
прочитането на стих 27, обяснете, че лихва означава доход, придобит чрез
инвестирането или заемането на пари).

• Защо последният слуга скрил таланта си? Как реагира господарят на
избора на слугата си?

• Въпреки че слугата не е изгубил нищо от парите на господаря си, кое е
неправилно в неговите действия?

• Как според вас господарят би отговорил на слугата, ако той му бе върнал
два таланта?

Поканете учениците да споделят своите свидетелства за принципите, които
обсъдиха. Насърчете ги да използват даровете и способностите си, за да
придвижват Господното дело.

Следващ раздел (Матей 26:31-Марк 3)
Обяснете, че следващата седмица учениците ще изучат подробно Единението
на Исус Христос, което започва с Неговото страдание в Гетсиманската
градина и преминава през незаконния съд, подиграването, бичуването и
смъртта Му чрез разпъване на кръст и накрая приключва с Неговото
величествено Възкресение.
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УРОК 31

Матей 26:31-75
Въведение
В Гетсиманската градина, като част от Своето Единение,
Исус Христос започва да поема върху Си греховете на
хората. Юда предава Исус на юдейските ръководители.
След това Исус незаконно е съден пред Каяфа,

първосвещеника, където са Му наложени фалшиви
обвинения. В това време, Петър три пъти отрича да
познава Спасителя пред хора, които го разпознават като
един от учениците на Исус Христос.

Предложения за преподаване
Матей 26:31-46
Исус Христос страда в Гетсиманската градина
Помолете учениците да помислят върху следния сценарий: На един млад мъж
му е говорено от години, че е негово задължение да отслужи пълновременна
мисия. Когато е тинейджър, той все още знае, че трябва да отслужи мисия, но
му е трудно да се реши на това. Повече го интересуват други възможности и
се безпокои, че мисията ще му попречи да има тези преживявания.

• В какви други ситуации желанията на младите мъже и жени се различават
от това, което Небесният Отец иска да правят те? (Направете списък с
отговорите на учениците на дъската.)

• Защо понякога е трудно да правим това, което знаем, че Небесният Отец
иска да правим?

Поканете учениците да потърсят принципи в Матей 26:31-46, които могат да
им помагат, когато им е трудно да се подчиняват на волята на Небесния Отец.

Напомнете на учениците, че както е записано в Матей 26:1-30, Господ яде
Пасхата с апостолите Си и въвежда причастието.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей
26:31-35. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво пророкува
Исус, че ще се случи на Неговите апостоли.

• Какво казва Исус, че ще се случи на апостолите през тази нощ?

Обяснете, че в този контекст, изразът ще се съблазните означава да паднеш, да
се обърнеш или да изоставиш.

• По какъв начин Петър и другите апостоли отговарят на думите на
Спасителя?

Поканете един ученик да прочете Матей 26:36-38 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят къде отиват Исус и апостолите след Пасхата.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Помолете учениците да отворят на Библейски карти и фотографии, № 11,
„Елеонският хълм“ и № 12, „Гетсиманската градина“ в Ръководство към
Писанията. Обяснете, че Гетсимания е една градина с маслинови дървета,
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Елеонският хълм

Гетсиманската градина

намираща се на Елеонския хълм, непосредствено извън стените на Ерусалим и
че името Гетсимания означава „преса за зехтин“.

• Кои изрази в стихове 36-38
описват как се чувства Исус,
когато влиза в Гетсиманската
градина?

Поканете един от учениците да
прочете Матей 26:39 на глас и
помолете класа да потърсят какво
прави Исус, след като отива „малко
напред“ в градината.

• Кои думи или изрази в стихове
37-39 описват трудното бреме,
което Исус изпитва?

• Какво е нещото, за което Исус се
моли на Отца да премахне
от Него?

Вдигнете една чаша. Обяснете, че
чашата, за която Спасителят говори,
е символ на тежкото страдание,
което изпитва Той като част от
Единението. В Гетсиманската
градина Исус започва да поема върху
Си греховете и страданието на
всички хора, като част от Неговата
велика изкупителна жертва.

Преподаване за страданието на Исус Христос в Гетсиманската градина
Съществуват три разказа за събитията, които се случват в Гетсиманската градина. В този
учебник урокът върху Матей 26 набляга на покоряването на Спасителя на волята на Отца.
Урокът върху Марк 14 е за това какво изстрадва Исус в Гетсиманската градина. Урокът
върху Лука 22 подчертава сериозността на Неговото страдание. Преподаването на
учениците на тези уникални аспекти на Единението могат да им помогнат да имат
различни преживявания, докато изучават всеки от разказите.

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли, който обяснява
какво Исус иска от Отца, когато моли чашата да Го отмине:
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„Господ всъщност казва: „Ако има друг начин, по-скоро искам него. Ако
има друг начин – какъвто и да е той – с радост ще го приема“. … Но в
крайна сметка, чашата не Го отминава“ („Teaching, Preaching, Healing“,
Ensign, ян. 2003 г., с. 41).

Може да предложите на учениците да отбележат израза „не обаче както Аз
искам, но както Ти искаш“ (стих 39).

• Въпреки че Исус моли за друг начин да изпълни целите на Отца, какво
прави Той, за да извърши Единението? (Учениците трябва да посочат
следната истина: Исус Христос покорява волята Си на волята на Отца,
за да извърши Единението.)

• Какво можем да научим за Исус от Неговата готовност да се покори на
волята на Небесния Отец, въпреки че това означава, че Той ще изтърпи
изключително страдание и накрая смърт?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ние следваме примера
на Исус Христос, когато …

• Как бихте довършили изречението, въз основата на наученото от Матей
26:39? (Като използвате думите на учениците, довършите принципа, така
че да изразява следната истина: Ние следваме примера на Исус
Христос, когато избираме да покоряваме волята си на волята на
Небесния Отец.)

Напомнете на учениците за случая с младия мъж, който се колебае да отслужи
мисия, а също и другите ситуации, изредени на дъската.

• По какъв начин примерът на Спасителя ни укрепва в тези ситуации?

Поканете учениците да си помислят за случаи, когато въпреки че желанията
им са се различавали от волята на Отца, те накрая са избрали да следват
Неговата воля. Помолете няколко ученика да разкажат случките си и да
обяснят защо са взели това решение и какво са чувствали относно него.

Насърчете учениците да открият конкретен начин, по който ще следват
примера на Исус Христос, като покоряват волята си на волята на
Небесния Отец.

Поканете учениците да разгледат Матей 26:37-38, като потърсят указанията,
които Спасителят дава на Петър, Яков и Йоан в Гетсиманската градина.

• Какви указания дава Исус на Петър, Яков и Йоан?

• Какво според вас се има предвид с указанието: „бдете заедно с Мен“?
(стих 38).

За да помогнете на учениците да разберат защо учениците може да са имали
нужда от указанието на Спасителя да бдят с Него, обяснете, че когато
учениците идват в градината, те „много се удивиха и много се умориха и
започнаха да се оплакват в сърцата си, чудейки се дали това е Месията“
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(Преводът на Джозеф Смит, Марк 14:36 (в Ръководство към Писанията). Като
казва на учениците Си да бдят с Него, Исус ги предупреждава да са будни,
защото вярата им в Него ще бъде изпитана.

• Защо учениците се чудели дали Исус наистина е Месията? (Много юдеи не
разбират, че Месията ще страда и умре, а вместо това очакват, че Месията
ще освободи юдеите като победи римляните.)

Поканете един ученик да прочете Матей 26:40 на глас и помолете класа да
потърсят какво открива Исус, че правят тези трима апостоли, докато Той се е
молил. Поканете учениците да споделят какво са открили. Обяснете, че Joseph
Smith Translation на Лука 22:45 сочи, че учениците са спали, „защото бяха
изпълнени със скръб“.

• Защо апостолите са били изпълнени със скръб?

• Как бихте се почувствали, ако бяхте на тяхно място и осъзнаехте, че сте
заспали, вместо да сте бдели със Спасителя?

Поканете един ученик да прочете Матей 26:41 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Исус на учениците Си, че трябва да направят. Помолете
учениците да кажат какво са намерили.

• Какъв принцип можем да научим от указанията, които Спасителят дава на
тези апостоли? (Учениците трябва да посочат принцип, подобен на
следния: Ако бдим и се молим непрестанно, ще имаме силата да
устояваме на изкушението.)

• Какво според вас означава изразът „Духът е бодър, а тялото – немощно“
(стих 41)? Каква е връзката на това с устояването на изкушение?

• Напомнете, че да „бдим“ означава да сме будни, нащрек или да сме в
готовност. По какъв начин духовното бдене и молитвите могат да ни
помагат да преодоляваме слабостите ни и да устояваме на изкушението?

Поканете учениците да помислят дали подобно на апостолите в
Гетсиманската градина някога са се поддавали на изкушение, защото не са се
молили и не са били бдителни. Помолете ги да помислят как този избор ги е
засегнал. Поканете учениците да помислят за случаи, когато са устоявали на
изкушението, като са се молили и са били бдителни.

• Какво ви е помагало да сте постоянни при духовното бдене и казване на
молитви?

Свидетелствайте, че можем да устояваме на изкушението, когато непрестанно
бдим и се молим. Поканете учениците да напишат на лист хартия едно нещо,
което ще правят, за да бдят по-добре и да се молят непрестанно. Насърчете ги
да носят листовете с написаното със себе си, за да им напомня за целта им.

Обобщете Матей 26:42-46, като обясните, че Исус се моли три пъти в
Гетсиманската градина. Всеки път Той изразява готовността Си да се подчини
на волята на Своя Отец.
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Матей 26:47-75
Исус Христос е арестуван и съден пред Каяфа
Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Джералд Н. Лънд, който по-късно става член на Седемдесетте:

„Представете си (Исус Христос), Този, Чиято сила, светлина и слава
поддържа вселената в ред, Този, Който говори и се създават слънчеви
системи, галактики и звезди – застанал пред нечестиви мъже и съден от тях
като човек, който не струва нищо!“ („Knowest Thou the Condescension of
God?“ в Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ред.
Bruce A. Van Orden и Brent L. Top (1992 г.), с. 86).

Напишете Матей 26:47-68 на дъската. Помолете учениците да прочетат тези
стихове и да потърсят в тях по какъв начин Исус Христос продължава да се
покорява на волята на Отца Си дори, когато е малтретиран и съден от
нечестиви мъже. В зависимост от потребностите на учениците ви, може да
прочетете тези стихове на глас заедно, да разделите учениците по двойки да
прочетат стиховете на глас или да кажете на учениците да ги прочетат наум.

Вместо да казвате на учениците да четат Матей 26:47–68, може да
покажете кратки откъси от следните видео презентации от поредицата

The Life of Jesus Christ Bible Videos: (1) „The Savior Suffers in Gethsemane“
(времеви код 5:53–8:30), където е показано как Исус Христос е предаден от
Юда и е арестуван (2) „Jesus Is Tried by Caiaphas, Peter Denies Knowing Him“
(времеви код 0:00–1:40), където е показано как Исус бива съден от Каяфа,
бичуван и оплют. И двете от тях се намират на LDS.org.

След като сте им предоставили достатъчно време, задайте следния въпрос:

• По какъв начин Исус Христос се покорява на волята на Небесния Отец,
дори когато е малтретиран и съден от нечестиви мъже?

Поканете един ученик да прочете Матей 26:53 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус, че би могъл да направи по
времето на тези събития.

• Какво можеше да направи Спасителят?

• Вместо да помоли легиони ангели или друга божествена сила да Го избави,
какво прави Исус?

• На какво ви учи това относно готовността на Спасителя да върши волята
на Небесния Отец, независимо от обстоятелствата?

Въпреки че Исус Христос има силата да унищожи мъжете, които Го бичуват и
оплюват, Той съзнателно страда и издържа на това (вж. 1 Нефи 19:9).
Ръководителите и войниците не осъзнават, че безкрайната сила на Исус е
можело да бъде използвана, ако бе волята на Отца Той да направи това.

Отбележете, че според както е записано в стих 56, пророчеството на
Спасителя, че апостолите ще се отвърнат от Него, се сбъдва. Обаче, това
отвръщане е само временно.
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Обобщете Матей 26:69-75, като обясните, че докато Исус е съден след
арестуването Си, Петър три пъти отрича да Го познава. (Забележка:
Отричането на Петър ще бъде разгледано по-подробно в урока върху
Лука 22.)

Свидетелствайте за истините, открити в този урок.
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УРОК 32

Матей 27:1-50
Въведение
Като част от заговора си да убият Исус Христос,
юдейските ръководители отвеждат Исус при Пилат
Понтийски, римския управител. Пилат изпраща Исус да

бъде бичуван и разпънат на кръст. Исус се покорява на
страданието и смъртта, за да изпълни волята на
Своя Отец.

Предложения за преподаване
Матей 27:1-25
Исус е изпратен при Пилат, за да бъде осъден на разпъване на кръст
Помолете учениците да помислят върху следния въпрос:

• Ако можехте да сте очевидци на едно събитие от Писанията, кое бихте
избрали?

Поканете няколко ученика да отговорят. Обяснете, че по време на урока
учениците ще изучават едно от най-значимите събития в историята на света.
Поканете учениците да си представят, че са очевидци на това, което се случва.

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Днес видях и
почувствах …

Позовете се на недовършеното изречение на дъската и обяснете, че
учениците ще имат възможността да довършат изречението в края на урока,
въз основата на това, което почувстват по време на изучаването си на Матей
27:1-50.

Напомнете на учениците, че когато Исус е заловен, „всички ученици Го
изоставиха и се разбягаха“ (Матей 26:56). Първосвещеникът Каяфа и целият
Синедрион обвиняват Исус в богохулство – престъпление, което се наказвало
със смърт според юдейския закон; обаче, съгласно римския закон, юдеите
нямали силата да осъдят на смърт заради богохулство. Затова, юдейските
ръководители се опитват да намерят нарушение, заради което по римския
закон Исус трябва да бъде наказан със смърт.

Обобщете Матей 27:1-10, като обясните, че юдейските ръководители
предават Исус на Пилат Понтийски, римския управител на Юдея. Когато Юда
вижда това, той съжалява за избора си да предаде Исус, опитва се да върне
парите, които е получил от юдейските ръководители и после отнема живота
си. Тъй като сребърниците са „цена на кръв“ (Матей 27:6) и следователно е
незаконно да бъдат прибавени към съкровищницата, юдейските
ръководители използват парите, за да закупят полето на грънчаря, където
странниците (или чужденците) трябва да бъдат погребвани. Матей цитира
това събитие като изпълнение на едно пророчество, намиращо се в Захария
11:12-13.
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Четете Писанията заедно в час
Четенето на Писанията заедно в клас може да помага на учениците да се запознават със
стиховете, които изучават, да ги разбират по-добре и да им помогне по-уверено да четат
сами Писанията си. Насърчавайте четенето на Писанията в час, като молите ученици да се
редуват при четенето на глас от възложените стихове. Не засрамвайте учениците, които не
четат добре или които са срамежливи. Не принуждавайте да четат учениците, които не
желаят да четат на глас.

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Матей 27:11-14. Помолете
класа да следят текста и да намерят обвинението, което юдейските
ръководители отправят към Исус пред Пилат.

• Според стих 11, какъв въпрос задава Пилат на Исус?

Обяснете, че юдейските ръководители обвиняват Исус в държавна измяна или
в опит да свали римското правителство и твърдят, че Исус се провъзгласява за
цар и се опитва да установи собственото си царство.

• Според стих 14, защо Пилат е силно учуден?

Помолете учениците да помислят какво биха могли да кажат на Пилат в
защита на Спасителя, ако имаха възможността да говорят. Поканете няколко
ученика да споделят своите мисли с класа.

Обобщете Матей 27:15-16, като обясните, че всяка година по време на
празника на безквасните хлябове било обичай римският управител да
помилва един осъден престъпник. На хората било позволено да изберат един
затворник, който да бъде освободен. Един известен затворник по времето на
осъждането на Исус е мъж на име Варава, който е обвинен в кражба, за
бунтуване срещу римската власт и в убийство.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей
27:17-25. Помолете класа да следят текста, като потърсят какъв въпрос задава
Пилат на множеството, събрало се в двореца на управителя.

• Според стихове 17 и 21, какъв въпрос задава Пилат на множеството?

• Какви причини може да е имал Пилат, за да предложи да се освободи Исус,
вместо Варава?

• Защо Пилат накрая освобождава Варава и изпраща Исус да бъде разпънат
на кръст?

Матей 27:26-50
Исус е бичуван, подиграван и разпънат на кръст
Поканете един ученик да прочете Матей 27:26 на глас и помолете класа да
потърсят какво правят на Исус преди да бъде изпратен да бъде разпънат
на кръст.

• Какво означава да бъдеш бичуван? (Да бъдеш удрян с камшик много пъти.)

Може да покажете един малък камък с остри или назъбени ръбове и да
обясните, че камшиците, използвани за бичуване, често имали остри
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предмети (като например камъчета, метал или кости), вплетени в няколко от
сноповете. Този вид наказание обикновено се използвало за слугите, а хората
от благородно потекло или свободните от Рим хора били бити с пръти. Много
хора не оцелявали на бичуването поради тежката физическа травма, която
причинявало то.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей
27:27-32. Помолете класа да следят текста и да намерят какво правят на Исус
римските войници.

• Какво правят римските войници, за да се подиграват на Исус?

• Защо според вас войниците намират човек, който да носи кръста на Исус
вместо Него? (Исус трябва да е бил физически изтощен след като изпитва
невъобразима болка и понася загубата на голямо количество кръв, докато
страдал в Гетсиманската градина и докато бил бичуван.)

• Като знаете, че Исус е Божий Син и Спасител на света, как бихте се
чувствали, ако бяхте принудени да носите кръста на Исус?

Поканете един ученик да прочете на глас Матей 27:33-34 и помолете класа да
потърсят какво отказва да направи Исус преди да бъде разпънат на кръст.

• Какво отказва да направи Исус? (Да изпие течността, която Му предлагат.)

Предлагането на тази напитка е изпълнение на пророчеството, намиращо се в
Псалми 69:21. Може да обясните, че вино, „размесено с жлъчка“ (Матей 27:34)
или както записва Марк, „вино, смесено със смирна“ (Марк 15:23), по
принцип се предлагало като обезболяващо, за да облекчи страданието на
човек, който умирал. Като отказва да отпие, Исус съзнателно избира да не
притъпява сетивата си и показва решителност да остане в съзнание през
остатъка на изкупителните Му страдания.

Помолете няколко ученика да се редуват в четенето на глас от Матей 27:35-45
и помолете класа да потърсят допълнителни неща, които правят хората, за да
се подиграят или да изкушат Исус.

• По какъв начин хората се подиграват или изкушават Исус?

• Като знаете, че Исус има силата да се спаси, защо според вас Той не слиза
от кръста?

Поканете учениците да прочетат Матей 27:46 наум, търсейки какво казва
Исус, докато е на кръста.

• Какво казва Исус? („Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“).

За да помогнете на учениците да разберат какво се случва в този момент,
поканете един от тях да прочете на глас следното изявление от старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„С цялата убеденост на душата ми, аз свидетелствам, че … един съвършен
Отец не изостави Своя Син в този час. Наистина, лично съм убеден, че през
цялото земно служение на Христос, Отец никога не е бил толкова близо до
Сина Си, както в тези агонизиращи последни моменти на страдание.
Въпреки това, … Отец за кратко отдръпна от Исус утехата на Своя Дух,
подкрепата на личното Му присъствие“ („Никой не беше с Него“, Лиахона,

май 2009 г., с. 87–88).

• Защо според вас Небесният Отец отдръпва Своя Дух от Исус в
този момент?

За да помогнете на учениците да открият една истина от стих 46, прочетете
остатъка от изказването на старейшина Холанд:

„Изискваше се, наистина бе важно за Единението, този съвършен Син, който никога не бе
изрекъл зло, нито направил грешка, нито докосвал нещо нечисто, да узнае как останалите
от човечеството – ние, всички ние – се чувстваме, когато извършим такива грехове. За да
може Неговото Единение да бъде безкрайно и вечно, Той трябваше да почувства какво е да
умре не само физически, но и духовно, да усети какво е да те напусне божествения Дух, да
останеш да се чувстваш съвсем, напълно, безнадеждно сам“ („Никой не беше с
Него“, с. 88).

• Въз основата на Матей 27:46 и изказването на старейшина Холанд, как
бихте обобщили какво изпитва Спасителят като част от Единението?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да разпознаят
следната истина: Като част от Единението, Исус Христос почувства
оттеглянето на Духа на Небесния Отец.)

• Според старейшина Холанд, защо Исус Христос изпитва оттегляне на
Духа? (За да почувства какво е да умре човек духовно.)

Обяснете, че ние изпитваме духовна смърт или оттегляне на Духа на
Небесния Отец, когато извършваме грях. Свидетелствайте, че поради това, че
Исус Христос изпитва духовна смърт в Гетсиманската градина и на кръста, Той
може да ни помага, когато се отделяме от Духа на Небесния Отец, поради
лошите ни избори. Той може да ни помага и когато се чувстваме сами.

Поканете учениците да прочетат наум Матей 27:50 и откъса от Joseph Smith
Translation, Matthew 27:54, намиращ се в Matthew 27:50, бележка под линия а,
като потърсят какво друго казва Спасителят, докато е на кръста.

• Според Превода на Джозеф Смит на този стих, защо Исус изстрадва всичко
това? (Учениците трябва да разпознаят следната истина: Исус Христос
страда, за да изпълни волята на Небесния Отец.)

Напомнете на учениците за предишния урок, в който изучаваха Матей 26 и
научиха за страданието на Спасителя в Гетсиманската градина и за Неговата
готовност да покори волята Си на тази на Отца. Може да предложите на
учениците да напишат Матей 26:39 като препратка в Писанията си до Матей
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27:50, което да им помогне да запомнят, че Исус извършва това, което
обещава да направи.

• Защо волята на Отец за Исус е да изпита страданията, през които
преминава Той, като се започне с Гетсиманската градина и се стигне до
връхната точка на кръста?

За да преговорите и да помогнете на учениците да почувстват истината
и важността на събитията, ученията и принципите, които научиха от

Матей 27, може да покажете видеото от Mormon Messages „None Were with
Him“ (4:25). Това видео включва драматизация на Разпъването на кръста и
Възкресението и откъс от „Никой не беше с Него“ ( Лиахона, май 2009 г., с.
86–88), една реч, произнесена на априлската обща конференция през 2009 г.
от старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли.
Може да откриете това видео на LDS.org.

Обяснете, че един от най-добрите начини да покажем на Господ нашата
благодарност за това, което изстрада за нас, е да живеем праведно. Върнете се
на непълното изречение, което написахте в началото на урока: „Днес видях и
почувствах …“ Поканете учениците да завършат израза в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията. След като сте им дали достатъчно
време, може да поканите няколко ученика да споделят какво са написали.
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УРОК 33

Матей 27:51-28:20
Въведение
При смъртта на Исус Христос, завесата на храма се
разкъсва на две. Юдейските ръководители молят Пилат
да охранява гробницата, където е положено тялото на

Исус. Исус Христос е възкресен и се явява на мнозина,
включително на апостолите Си. Той заповядва на
апостолите Си да отнесат Евангелието по цялата земя.

Предложения за преподаване
Матей 27:51-56
При смъртта на Исус Христос, завесата на храма се разкъсва и земята се
разтриса
Помолете учениците да си помислят дали на тях или на техни познати се е
случвало да почине близък човек. Попитайте класа:

• Защо загубата на обичан човек може да е трудна?

Помолете учениците да потърсят истини, докато изучават Матей 27:51-28:20,
които ще им помогнат да намерят утеха, когато техен обичан човек почине.
За да предоставите контекста за днешния урок, може да помолите учениците
накратко да обобщят преживяното от Исус Христос от времето на залавянето
Му до разпъването Му на кръста.

Поканете един ученик да прочете Матей 27:51 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва в храма, когато умира Исус.

• Какво се случва, когато умира Исус? (Поканете учениците да погледнат в
Matthew 27:51, бележка под линия б, за да разберат, че „се раздра на две“
означава „се разкъса на две части“.)

204



Може да прерисувате на дъската
съпътстващата схема на
вътрешността на храма.

Обяснете, че по времето на Исус,
храмът разполага с две помещения:
светилище и Светая Светих. Светая
Светих символизира присъствието
Божие. Тези две помещения са
разделени със завеса или перде.
Веднъж годишно, в деня на
умилостивението, първосвещеникът
минавал през завесата и влизал в
Светая Светих, където поръсвал с
кръвта на приношението за грях, за
да умилостиви за греховете на целия
Израил (вж. Левит 16). Когато
завесата на храма се разкъсва на две
при смъртта на Исус Христос, това е
драматичен символ, че Исус Христос,
Великият Първосвещеник, е
преминал през завесата на смъртта и
скоро ще влезе в присъствието на
Бог Отец.

За да помогнете на учениците да
разберат по-добре значението на разкъсването на завесата, поканете един
ученик да прочете следното изказване на старейшина Брус Р. Макконки от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„Светая Светих сега е отворена за всички, и посредством единителната кръв
на Агнеца, всички могат да влязат в най-висшето и свято място, това
царство, в което се намира вечният живот. … Обредите, отслужвани през
завесата на древния храм, са били по подобие на това, което щял да
извърши Христос, поради което сега, когато Той е извършил това, всички
хора могат да преминат през завесата в присъствието Господно, за да

наследят пълно възвисяване“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973
г.), 1:830).

• Каква важна истина можем да научим от разкъсването на завесата относно
Единението на Исус Христос? (След като учениците отговорят, запишете
следната истина на дъската: Поради Единението на Исус Христос,
всички можем да влезем в присъствието Божие, ако се покайваме и
спазваме заветите си.)

• По какъв начин Единението на Исус Христос прави възможно за нас да се
завърнем в присъствието Божие?
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Посочете, че макар и Единението на Исус Христос да прави възможно за нас
да се завърнем в Божието присъствие, трябва да извършим нашата част, за да
бъдем достойни да живеем вечно с нашия Небесен Отец.

• Какво трябва да правим, за да сме достойни да живеем вечно с
Небесния Отец?

Обобщете Матей 27:52-56, като обясните, че след Възкресението на Исус
Христос, много починали праведни хора възкръснали и се явили на много
хора в Ерусалим. Тези стихове разказват и, че сред хората, които са очевидци
на смъртта на Исус, са един римски стотник и много жени.

Поканете един ученик да прочете Матей 27:54 на глас. Помолете класа да
потърсят по какъв начин римският стотник и хората, които са с него,
реагират, когато виждат събитията, случили се след разпъването на Спасителя
на кръст.

• Какъв е отговорът на стотника и на хората, които са с него?

• Какво виждат те, което може да ги е накарало да заявят, че „наистина
(Исус) беше Синът на Бога“?

Матей 27:57-66
Юдейските ръководители заговорничат с Пилат, за да охраняват гробницата
на Исус
Обобщете Матей 27:57-61, като обясните, че след смъртта на Исус, един богат
ученик, на име Йосиф от Ариматея „поиска тялото на Исус“ (стих 58). Той
увива тялото на Исус с чист плат, поставя го в една гробница, която е негова
собственост и после покрива входа на гробницата с голям камък.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Матей
27:62-66. Помолете класа да следят текста и да намерят какво поискват
първосвещениците и фарисеите от Пилат.

• Какво поискват първосвещениците и фарисеите от Пилат?

• Защо го искат?

Матей 28:1–20
Исус Христос е възкресен и се явява на мнозина
Обяснете, че рано на първия ден от седмицата, ден неделя, Мария Магдалена
и още една жена, на име Мария, идват до гробницата, за да помажат тялото на
Исус като израз на тяхната любов и почит. Помолете няколко ученика по ред
да прочетат на глас Матей 28:1-6.

• (Какво намират жените, когато се доближават до гробницата? (Обяснете,
че Преводът на Джозеф Смит пояснява, че жените виждат два ангела, не
един (вж. Matthew 28:2, бележка под линия а.

• Как щяхте да реагирате, ако бяхте видели два ангела? Как реагират
стражите?

• Според стихове 5-6, какво казват ангелите на жените?
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• Каква истина можем да научим от тези думи? (След като учениците
отговорят, запишете следната истина на дъската: Исус Христос бе
възкресен от мъртвите.)

За да разберат учениците учението за Възкресението, разделете ги на
групи по двама или трима и ги поканете да попълнят следния

материал в групите си:

„Възкръсна“, (Матей 28:6)
Изучете темата „Възкресение“ в Ръководство към Писанията. После обсъдете въпросите по-долу
и запишете отговорите си в предоставеното за това място.

Каква е разликата между това да бъдеш върнат
от мъртвите и да си възкресен?

Какво ще се случи на цялото човечество в
резултат на Възкресението на Исус Христос?

По какъв начин разбирането на учението за
Възкресението дава утеха на хората, които са
изгубили любими хора?

Помолете няколко ученика да кажат на класа какво са научили, като попълнят
раздадения материал.

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Гордън Б. Хинкли:

„Чудото на това утро на възкресението, този първи Великден, е чудо за
цялото човечество. То е чудото на силата на Бог, Чийто Възлюбен Син
отдаде живота си, за да заплати за греховете на всички, една жертва,
породена от любов към всеки син и дъщеря на Бог. Чрез това си дело Той
разчупва оковите на смъртта. …

И също както Той взе тялото Си и излезе от гробницата, всички ние също ще
се радваме на съединяване на тяло и дух, за да станем живи души в деня на собственото
си възкресение.

Затова ние се радваме, както и мнозина други, и както трябва да се радва цялото
човечество, когато си припомняме най-величественото, най-утешителното,
най-успокоителното от всички събития в човешката история – победата над смъртта“ („The
Victory over Death“, Ensign, апр. 1997 г., с. 4).

Поканете един ученик да прочете Матей 28:7-10 на глас.

• Според стих 7, какво заповядват ангелите на жените?

• Защо според вас жените си тръгват със „страх и голяма радост“?

• Какво се случва на жените, когато те отиват да кажат на учениците за
преживяването им?
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Обобщете Матей 28:11-15, като обясните, че докато жените бързат да
съобщят на учениците новината за Възкресението на Исус, първосвещениците
научават от войниците, които охранявали гробницата, какво се е случило.
Юдейските ръководители се боят, че хората може да научат истината, затова
плащат на стражите да разпространят лъжи, че учениците на Спасителя са
взели Неговото тяло от гробницата, докато стражите са спели.

Помолете един ученик да прочете Матей 28:16-18 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят благословията, която получават единадесетте
апостоли, когато се подчиняват на думите на жените да отидат в Галилея.

• Каква благословия получават единадесетте ученици поради това, че се
подчиняват на думите на жените?

Поканете един ученик да прочете Матей 28:19-20 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво заповядва Господ на апостолите Си да
правят, след като Го виждат.

Матей 28:19-20 са стихове за овладяване на Писанията. Изучаването на
стиховете за овладяване на Писанията ще помогне на учениците да увеличат

разбирането си на основни учения и да бъдат подготвени да ги преподават на други. Може
да предложите на учениците да ги отбелязват по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

За обяснение на овладяването на стихове от Писанията и списък на допълнителни
дейности, които да помогнат на учениците да овладеят тези подбрани откъси, вж.
приложението в края на това ръководство.

• Какво било заповядано на апостолите да правят, след като виждат
Спасителя?

• Какво можем да научим от тяхното преживяване относно отговорността,
която имаме, когато придобием свидетелство за Исус Христос? (След като
учениците отговорят, напишете следния принцип на дъската: Когато
придобием свидетелство за Исус Христос, имаме отговорността да
свидетелстваме на другите за Него.)

Поканете учениците да дойдат на дъската и да изброят начини, по които
можем да свидетелстваме на другите за Исус Христос. Може да поканите
учениците да обяснят или да дадат примери за идеите, които записват. После
задайте следните въпроси:

• Според стих 20, какво обещание дава Спасителят на апостолите Си?

• По какви начини Господ е бил „с вас“ или ви е помагал в усилията ви да
споделяте Евангелието?

Насърчете учениците си да споделят свидетелствата си за Исус Христос с
другите. За да им помогнете да правят това, помолете учениците да използват
една от идеите, изброени на дъската, за да създадат лична цел да свидетелстват
за Исус Христос и за Неговото Евангелие на близки, приятели и други хора.
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Поканете учениците да напишат тяхната цел в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията.

Овладяване на стихове от Писанията – Матей 28:19-20
За да помогнете на учениците да наизустят този откъс за овладяване от
Писанията, разделете учениците по двойки и поканете един член от всяка
двойка да напише откъса на лист хартия. Помолете учениците да нарежат
листа на ивици, като не засягат изразите от откъса от Писанията. Помолете
учениците да размесят ивиците хартия и да ги подредят в правилен ред (като
проверяват в Писанията си, при необходимост). Поканете учениците да
продължат да се упражняват, докато вече няма нужда да правят проверка.
Насърчете учениците да премахнат една ивица и да изрецитират липсващия
израз. След като учениците са наизустили един израз, насърчете ги да
премахнат още един израз и да повторят и двата израза по памет. Нека
продължат този процес, докато успеят да изрецитират целия стих наизуст.
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Въведение към
Евангелието според
св. Марк
Защо да изучаваме тази книга?
Книгата на Марк разказва за служението, смъртта и Възкресението на Исус
Христос, като често набляга на въздействащите дела на Спасителя.
Най-главно сред тях е Единението, което Марк подчертава, че е основно в
мисията на Исус като отдавна обещан Месия. Като изучават разказа на Марк
и свидетелството му за това как Спасителят изпълнява Своята единителна
мисия, учениците могат да се обърнат към Евангелието и да намерят куража
да следват Спасителя.

Кой написва тази книга?
Марк (който е наричан и Йоан Марк) е авторът на тази книга. Въпреки че
Марк не е сред първоначалните ученици на Исус Христос, той по-късно се
обръща във вярата и става помощник на апостол Петър и вероятно е написал
своето Евангелие въз основата на наученото от Петър (вж. Ръководство към
Писанията, „Марко“).

Марк и майка му Мария живеят в Йерусалим; домът им е място, където се
събират някои от първите християни (вж. Деянията 12:12). Марк напуска
Ерусалим, за да помага на Варнава и Савел (Павел) по време на първото им
мисионерско пътуване (вж. Деянията 12:25; 13:4-6, 42-48). По-късно Павел
пише, че Марк е с него в Рим (вж. Колосяните 4:10; Филимон 1:24) и хвали
Марк като колега, който „(му) е полезен в службата“ (2 Тимотей 4:11). Петър
говори за него като за „синът ми Марк“ (1 Петър 5:13), като така показва
близостта на взаимоотношенията им.

Кога и къде е написана книгата?
Не знаем къде точно е написано Евангелието на Марк. Марк вероятно пише
Евангелието си в Рим между 64 г. сл. Хр. и 70 г. сл. Хр., вероятно скоро, след като
апостол Петър е мъченически убит около 64 г. сл. Хр. .

За кого е написано то и защо?
Евангелието на Марк съдържа подробности, като например преведени
арамейски цитати, латински изрази и обяснения на юдейски обичаи, които
изглежда са предназначени основно за римляни и хора, които са от други
езически нации, както и онези, които са приели християнството,
най-вероятно в Рим и из Римската империя. Мнозина считат, че Марк може
да е бил с Петър в Рим през един период, белязан с тежки изпитания на вярата
за много членове на Църквата на различни места из цялата Римска империя.
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Една трета от Евангелието на Марк разказва за ученията и преживяванията на
Спасителя през последната седмица от живота Му. Марк свидетелства, че
страдащият Божий Син накрая побеждава злото, греха и смъртта. Това
свидетелство означава, че последователите на Спасителя не трябва да се боят;
когато са изправени пред преследвания, изпитания или дори смърт, те следват
техния Учител. Те могат да издържат с увереност, знаейки, че Господ ще им
помага и че всички Негови обещания един ден ще бъдат осъществени.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Евангелието на Марк започва внезапно и драматично и поддържа голяма
скорост, докато в бърза последователност разказва събития. Марк често
използва думите направо и веднага, като създава впечатлението за бърза
скорост и действие.

Въпреки че над 90 процента от материалът в Марк се намира и в Матей и
Лука, разказът на Марк често включва допълнителни детайли, които ни
помагат по-цялостно да оценим състраданието на Спасителя и реакциите на
хората около Него (сравнете Марк 9:14-27 с Матей 17:14-18). Например, Марк
разказва повсеместния ентусиазиран прием, който Спасителят получава от
хората в Галилея и навсякъде в началото на служението Си (вж. Марк 1:32–33,
45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Марк внимателно разказва и за отрицателната реакция на
книжниците и фарисеите, чиято опозиция бързо нараства от това да имат
скептични мисли (вж. Марк 2:6-7) до заговорничеството да се унищожи Исус
(вж. Марк 3:6).

Сред важните теми в Марк са въпросите за това кой е Исус и кой разбира
Неговата същност, а също и ролята на ученика като човек, който трябва да
„вдигне кръста си и така нека следва (Исус)“ (Марк 8:34). Освен това, Марк е
единственото Евангелие, което разказва притчата за семето, което израства
само (вж. Марк 4:26-27), изцеляването на глухонемия в района на
Десетоградие (вж. Марк 7:31-37) и постепенното изцеляване на слепеца във
Витсаида (вж. Марк 8:22-26).

Изложение
Марк 1-4 Исус е кръстен от Йоан Кръстител и започва да проповядва, да
призовава ученици и да върши чудеса. С нарастването на опозицията срещу
Него, Той проповядва чрез притчи.

Марк 5-7 Спасителят продължава да върши много чудеса, като показва
състраданието Си към другите. След като Йоан Кръстител е убит, Исус
нахранва над пет хиляди души и върви по вода. Исус учи против лъжливите
традиции.

Марк 8-10 Исус Христос продължава да върши чудеса. Петър свидетелства, че
Исус е Христос. Спасителят пророкува три пъти за страданието, смъртта и
Възкресението Си, но учениците Му още не разбират истинското Му
значение. Той ги учи относно смирението и службата, които се изискват от
Неговите ученици.
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Марк 11-16 През последната седмица от Неговия живот, Спасителят влиза в
Ерусалим, поучава учениците Си, страда в Гетсиманската градина и е
разпънат на кръст. Исус Христос е възкресен.

МАРК
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УРОК 34

Марк 1
Въведение
Йоан Кръстител проповядва „кръщение на покаяние за
опрощаване на греховете“ (Марк 1:4). След като Йоан
кръщава Исус, Спасителят започва да проповядва

Евангелието и да извършва чудеса чрез божествена сила
и власт. Той прогонва нечисти духове и изцелява един
прокажен. Славата му се разнася из цяла Галилея.

Предложения за преподаване
Марк 1:1-20
Исус започва служението Си
Няколко дни преди урока помолете двама ученика да споделят в час
свидетелствата си за Исус Христос. След духовното послание, поканете
двамата ученика да споделят свидетелствата си за Спасителя. После
попитайте класа:

• Какво е ценното в това да чуете свидетелствата на няколко души, вместо
само на един човек?

• Какво според вас може да е ценно в изучаването на свидетелството на
Марк сега, когато сте изучили свидетелството на Матей?

Поканете учениците да прочетат Марк 1:1-4, 9-11 наум, като потърсят кое е
събитието, с което Марк започва разказа си за живота на Спасителя.

• С кое събитие Марк започва разказа си?

Обяснете, че разказът на Марк за живота на Спасителя е различен от този на
Матей. Той започва внезапно и е забързан, подчертаващ божествеността на
Спасителя, като набляга на Неговите дела и чудеса. Марк вероятно записва
историята си въз основата на това, което научава от апостол Петър.

Обобщете Марк 1:12-20, като обясните, че след като Исус пости 40 дни, Той е
изкушаван от дявола. Той също така проповядва покаяние в Галилея и
призовава ученици, които да Го следват. (Забележка: Тези истории се
преподават с подробности в уроците за Матей 4.)

Марк 1:21-39
Исус прогонва зли духове и изцелява болните
Напишете на дъската Вражеска територия и попитайте учениците пред какви
опасности може да се изправи един войник на вражеска територия.

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Бойд К. Пакър от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„Вие, млади хора, растете на територията на врага.

Знаем от Писанията, че в небесата е имало война и че Луцифер се
разбунтувал и с неговите последователи „свален биде на земята“
(Откровение 12:9). Той решил да провали и съсипе плана на нашия Небесен
Отец и се стреми да контролира ума и постъпките на всички“ („Съвет към
младежите“, Лиахона, ноем. 2011 г., с. 16).

• По какъв начин животът ни тук на земята прилича на това да сме на
вражеска територия?

Помолете учениците да вдигнат ръце, ако някога са се чувствали притиснати
поради злите влияния и изкушения около тях. Докато учениците изучават
Марк 1:21-39, поканете ги да потърсят една истина, която да им помага,
когато се изправят пред зли влияния и изкушения.

Поканете един ученик да прочете Марк 1:21-22 на глас. Поканете учениците
да следят текста, като потърсят какво прави Спасителят в Капернаум и как
реагират юдеите.

• Защо юдеите са удивени от ученията на Спасителя?

• Какво според вас означава, че Исус преподава „като Един, който има
власт“? (Марк 1:22.)

Обяснете, че книжниците са считани за експерти по закона на Моисей.
Когато проповядват, те често цитират бивши авторитети по отношение на
закона (вж. New Testament Student Manual (наръчник на Образователната
система на Църквата, 2014 г.), с. 103). За разлика от тях, Исус говори с голяма
сила и власт от Неговия Отец и като великия Йехова, Който даде закона на
Моисей (вж. Joseph Smith Translation, Matthew 7:37 (в Matthew 7:29, бележка
под линия а).

Поканете учениците да прочетат Марк 1:23–26 наум или покажете на
класа видео презентацията „Jesus Heals a Possessed Man“ (1:48) от

поредицата The Life of Jesus Christ Bible Videos, налично на LDS.org. Помолете
класа да потърсят какво се случва, когато Исус преподава в синагогата.
Поканете учениците да споделят какво са открили. Обяснете, че „нечист дух“
се отнася за зъл дух.

• Какво знае нечистият дух за Исус?

• По какъв начин нечистият дух знае кой е Исус? (Злите духове, които се
стремят да получат физически тела, са последователи на Луцифер. Те са
живели в присъствието на Небесния Отец и Исус Христос преди да бъдат
изхвърлени от небесата.)

• Ако бяхте в синагогата в този момент, какво щяхте да си помислите
за Исус?

Поканете един от учениците да прочете на глас Марк 1:27-28. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как реагират хората, когато виждат Исус да
прогонва нечистия дух от този мъж.
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• Как реагират хората?

• На какво учи тази история относно силата на Спасителя? (Учениците
трябва да открият следната истина: Спасителят има сила над дявола и
неговите последователи.)

• По какъв начин познанието за тази истина ни помага, когато се чувстваме
притиснати поради заобикалящите ни зли влияния и изкушения?

Поканете един ученик да прочете следното изказване на президент Джеймз Е.
Фауст от Първото президентство:

„(Джозеф Смит) казва: „Нечестивите духове имат техните ограничения,
граници и закони, по които се управляват“ (в History of the Church, 4:576).
Така че, Сатана и неговите ангели не са всесилни. …

… Усилията на Сатана могат да бъдат осуетени от всички, които идват при
Христос чрез подчинение на заветите и обредите на Евангелието“ („Serving
the Lord and Resisting the Devil“, Ensign, септ. 1995 г., с. 6, 7).

• Според президент Фауст какво можем да направим, за да получим
по-голяма сила да устояваме на дявола?

• Според стих 28 какво се случва след като Спасителят прогонва злия дух?

Обобщете Марк 1:29-39, като обясните, че Спасителят изцелява от треска
тъщата на Симон Петър, изцелява и мнозина други, които са болни и
прогонва много зли духове. Исус продължава да проповядва в Галилея.

Марк 1:40-45
Исус изцелява един прокажен
Поканете учениците да прочетат Марк 1:40 наум, като потърсят кой идва при
Спасителя, когато Той продължава проповядването Си в Галилея. Поканете
учениците да споделят какво са открили. Поканете един ученик да застане
пред класа. Помолете учениците да си представят, че ученикът, застанал пред
тях, има проказа.

Обяснете, че проказата е хронично заболяване, което атакува кожата,
нервите, очите, костите и крайниците. Ако не се лекува, води до болезнена
смърт. В древни времена се считало, че всеки, който се докосне до прокажен
човек, ще се разболее от болестта. Посочете ученика, застанал отпред, и
попитайте:

• Ако (името на ученика) беше прокажен, живеещ в древни времена, как
биха се отнасяли с него/нея?

Обяснете, че за да се опази здравето и благосъстоянието на общността,
прокажените са били принуждавани да живеят извън града. Законът изисквал
от тях да викат „Нечист!“, за да предупредят всеки, който върви към тях (вж.
Ръководство към Писанията, „Проказа“; Левит 13:44–46). Помолете няколко
ученика да изиграят тази сцена, като минават покрай ученика, който
представлява прокажения. Докато минават покрай него, помолете ученика,
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представляващ прокажения, да вика „Нечист! Нечист!“ Попитайте учениците,
преминаващи покрай него, как биха реагирали в тази ситуация. После
помолете учениците да си седнат.

• Ако имахте проказа, по какъв начин това би повлияло на живота ви?

Поканете учениците да си представят, че са прокажени по времето на Исус
Христос. Попитайте ги какво биха направили, ако видеха, че до тях се
доближава Спасителят.

• Според Марк 1:40, какво прави прокаженият, когато вижда Спасителя?
(Обяснете, че той умолява Спасителя.)

• По какъв начин прокаженият показва вярата си в Исус Христос? По какъв
начин изразът „Ако искаш“ показва вярата на прокажения?

Поканете учениците да прочетат Марк 1:41-42 наум, като потърсят как
Спасителят реагира на молбите на този мъж.

• Какво ви впечатлява в начина, по който Спасителят реагира на молбите на
този мъж?

• Ако бяхте на мястото на прокажения, какво би означавало за вас да бъдете
докоснати от Спасителя? Защо?

• Как би се променил животът ви, ако Исус Христос бе излекувал вашата
проказа?

Напишете следното твърдение на дъската: Проказата може да бъде оприличена
на греха.

За да помогнете на учениците да разберат как проказата може да бъде
оприличена на греха (вж. Левит 14), може да поканите един ученик да прочете
на глас следното заявление от старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на
дванадесетте апостоли:

„Проказата в библейски времена, освен опустошителния си физически
ефект, е била гледана като символ на грях и нечистота, защото както тази
зла болест разяжда и унищожава физическото тяло, така и грехът разяжда и
покварява духовната страна на човека“ (The Mortal Messiah, 4 тома,
(1979–1981), 2:45).

• По какви начини проказата може да бъде оприличена на грях? (Когато
оприличавате проказата с грях, уверете се, че учениците разбират, че
болестите не са непременно причинени от грях.)

Поканете един ученик да прочете отново Марк 1:40-42 на глас, като този път
сложи думата грешник вместо прокажен и грях вместо проказа. Помолете класа
да следят текста, като търсят как можем да оприличим изцелението на този
прокажен на пречистване от греха.
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Оприличаване на Писанията на нас самите
Оприличаването на Писанията на нас самите означава да ги сравняваме с нашия живот.
Когато учениците виждат приликите между техните преживявания и тези, съдържащи се в
Писанията, ще могат по-добре да откриват ученията и принципите на Евангелието.
Учениците ще могат и по-добре да виждат как могат да прилагат тези учения и принципи в
живота си.

• Като четете стиховете по този начин, какви думи намекват за
опрощението?

• По какъв начин можем да оприличим извършеното от прокажения, за да
се излекува от проказата, с това какво трябва да направим, за да бъдем
пречистени от греха?

• Какъв принцип можем да научим, като оприличаваме изцеляването на
прокажения с това да бъдем пречистени от греха? (Учениците могат да
използват различни думи, но се уверете, че те разпознават следния
принцип: Като упражняваме вяра и идваме при Спасителя, Той ще
прояви състрадание към нас и ще ни пречисти от греха. Като
използвате думите на учениците, напишете този принцип на дъската.)

• По какви начини трябва да упражняваме вяра и да идваме при Спасителя,
за да може Той да ни прости за нашите грехове?

Поканете учениците да си помислят отново какъв е бил животът на
прокажения преди и след неговото излекуване.

• По какъв начин идването при Исус Христос, за да бъдем пречистени от
греха, може да промени нечий живот.

• Кога ви се е случвало да видите как животът на някой човек се е променил,
след като е бил пречистен от греха чрез Единението на Христос?
(Предупредете учениците да не споменават хората по име, нито да казват
техни грехове от миналото.)

Помолете учениците да си помислят от какви грехове трябва да бъдат
пречистени. Поканете учениците да се доближат до Спасителя, като
упражняват вяра в Него чрез молитва, покаяние и подчинение, за да може Той
да ги прочисти. Може да споделите свидетелството си за пречистващата сила
на Единението на Спасителя.

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Марк 1:43-45. Помолете
класа да потърсят съвета, който Спасителят дава на излекувания прокажен.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че законът на Моисей изисква излекуваните от проказа да се
покажат на свещеник в храма и да принесат жертвоприношение.

• Какво прави мъжът, след като Спасителят го предупреждава да не казва на
другите?

• Какво се случва поради това, че мъжът разглася вестта за неговото
изцеление?
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Може да приключите този урок, като попитате учениците какво най-много
ги е впечатлило в действията на Исус Христос, записани в Марк 1.
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УРОК 35

Марк 2-3
Въведение
Исус опрощава и изцелява един парализиран човек и
после призовава Матей да Го последва. Той поучава
учениците Си и фарисеите относно Господния ден.

Спасителят продължава да изцелява мнозина, изпраща
апостолите Си да проповядват и предупреждава да не се
изрича богохулство срещу Светия Дух.

Предложения за преподаване
Марк 2:1-12
Исус опрощава и излекува един парализиран мъж
Поканете учениците да си представят, че техен обичан човек страда от
животозастрашаваща болест, която изисква специализирано лечение.

• Кого бихте потърсили, за да помогне на човека, когото обичате? Защо?

• Какво ще сте склонни да направите, ако има само един лекар, който може
да помогне, но е трудно да се уговори преглед при този лекар?

Обобщете Марк 2:1-4, като обясните, че в село Капернаум в Галилея живее
един „паралитик“ (стих 3), което означава, че той е парализиран. Четирима
мъже донасят човека до къщата, където е Исус. Когато откриват, че не могат
да влязат в къщата поради многото хора, които са я заобиколили, те
разглобяват част от покрива на къщата и вкарват през него паралитика при
Спасителя.

Помолете един ученик да прочете Марк 2:5 на глас и поканете класа да
потърсят какво казва Исус на паралитика. Поканете учениците да споделят
какво са открили.

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Марк 2:6-12. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво се случва след това.

• Според стихове 6-7, как реагират „някои от книжниците“ на думите на
Спасителя? (Те са разгневени от твърдението Му, че дава опрощение на
греховете.)

• Какво казва Исус на книжниците?

• Какво показва и на какво учи Спасителят, като изцелява този мъж? (След
като учениците отговорят, помогнете им да разпознаят следната истина:
Исус има силата да ни излекува духовно и физически.)

Посочете, че когато книжниците виждат парализирания човек да става от
леглото си и да започва да върви, те получават неоспоримо доказателство, че
Исус Христос има силата да изцелява болните и Го чуват да свидетелства, че
може да опрощава грехове. Обаче няма индикация тези мъже след това да са
се обърнали към Исус и да са търсили опрощение за техните грехове.

(Забележка: Събитията, записани в Марк 2:1-12, ще бъдат обсъдени
по-подробно в урока за Лука 5.)
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Марк 2:13-22
Исус призовава Матей да Го следва и яде с бирници и грешници.
Разделете учениците по двойки и дайте на всяка двойка по един лист хартия.
Поканете учениците да обсъдят с партньора си следния въпрос и да запишат
отговорите си на листа.

• Кои са някои от причините хората да не търсят Господното опрощение за
греховете им?

Помолете няколко ученика да кажат отговорите си, които може да включват
следното: някои хора може да не искат да спрат да грешат; някои може да не
искат да признаят или изповядат греховете си поради гордост или
притеснение; други може да се надяват, че Господ ще им прости, дори и да не
се покаят, а някои може да вярват, че Господ има силата да прощава, но им
липсва вярата, че Той ще прости точно техните грехове.

Поканете учениците да потърсят истини в Марк 2:13-22, които могат да ни
насърчат да търсим Господната прошка.

Поканете един ученик да прочете Марк 2:13-15 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво прави Господ след като изцелява
парализирания човек.

• Какво прави Спасителят, след като изцелява този мъж?

• По какъв начин Левий реагира на поканата на Спасителя?

Обяснете, че Левий е известен също като Матей и че е същият Матей, който
написва Евангелието на Матей. Изразът „седеше в бирничеството“ (стих 14)
означава, че Матей е бирник и „събирал данъци за римляните в Капернаум и
по всяка вероятност бил на служба при Ирод Антипа“ (Ръководство към
Писанията, „Матей“). Много юдеи мразели бирниците, защото гледали на тях
като на предатели, които събирали пари за римляните от собствения
си народ.

• Според стих 15, какво прави Матей за Спасителя и Неговите ученици?

• Кой още присъства на трапезата?

Обяснете, че по време на земното служение на Спасителя храненето на една
трапеза означавало много повече от просто ядене и пиене с други хора. То
сочело, че сред всички присъстващи съществува приятелска връзка и мир.

Поканете един ученик да прочете Марк 2:16 на глас и помолете класа да
потърсят как реагират книжниците и фарисеите, когато виждат, че
Спасителят яде с бирниците.

• Какво казват книжниците и фарисеите?

• Защо според вас те критикуват Исус, че яде с бирници и грешници?

Помолете един ученик да прочете Марк 2:17 на глас и помолете класа да
потърсят отговора на Спасителя на критиката на книжниците и фарисеите.
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• Каква дума използва Спасителят, за да опише Себе Си? (Посочете, че като
използва думата лекар, Спасителят потвърждава силата Си да изцелява и
духовно, и физически.)

• По какъв начин отговорът на Спасителя може да е помогнал на
книжниците и фарисеите да разберат защо Той общува с бирници и
грешници?

• Какво можем да научим от стих 17 за това как Спасителят реагира на
греховете ни? (След като учениците отговорят, запишете следната истина
на дъската: Спасителят желае да ни помогне да се покаем за
греховете си и да бъдем изцелени.)

• Защо е важно да вярваме, че Исус желае да ни помогне да се покаем и
бъдем изцелени?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Крейг А. Кардън от Седемдесетте:

„Господ ни обича и иска да разберем Неговото желание да прощава. …

… Всички ние, включително онези, които се опитват да преодолеят
пристрастявания като злоупотреба с вредни вещества или порнография,
както и близките им, можем да бъдем сигурни, че Бог ще види нашите
праведни усилия и ще ни прости, когато покаянието е завършено“
(„Спасителят желае да прощава“, Лиахона, май 2013 г., с. 16).

• Как можем да знаем, че Господ желае да ни помогне да се покаем и
получим Неговото опрощение?

Поканете учениците да помислят дали са като бирниците и грешниците
(които признават нуждата си от Спасителя и идват при Него) или като
книжниците и фарисеите (които не идват при Спасителя, за да търсят
Неговото опрощение и изцелителната Му сила).

Свидетелствайте за силата на Спасителя и за желанието Му да ни изцели и
насърчете учениците, когато е необходимо, да търсят Неговата прошка чрез
покаяние.

Обобщете Марк 2:18-22, като обясните, че Исус казва защо Неговите ученици
не постят, докато Той е с тях. Той казва и защо за някои хора е трудно да
приемат Неговото Евангелие. (Забележка: Тези учения ще бъдат разгледани
по-подробно в урока за Лука 5.)

Марк 2:23-3:6
Исус проповядва за Господния ден
Попитайте учениците дали някога са избирали да не участват в дадена
дейност, за да може да спазват Господния ден свят. Поканете няколко от тях да
споделят преживяванията си.
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Напишете на дъската следния въпрос и поканете учениците да го обмислят,
докато продължат да изучават Марк 2-3: Как знаете дали някоя дейност е
подходяща за извършване в Господния ден?

Разделете класа наполовина. Поканете едната половина да прочетат Марк
2:23-28 наум. (Насърчете тези ученици да прочетат и Joseph Smith Translation,
Mark 2:26–27 (в the Bible appendix). Поканете другата половина да прочетат
Марк 3:1-6 наум. Кажете на учениците да потърсят какво правят Спасителят и
Неговите ученици, което според садукеите е нарушение на заповедта да се
спазва Господния ден свят.

След като сте предоставили достатъчно време, задайте следните въпроси:

• Какво е нещото, което Спасителят и Неговите ученици правят в Господния
ден и което според фарисеите нарушава закона? (Късане на класове и
излекуването на някого.)

• Защо фарисеите считат за нарушение на Божиите закони да се късат
класове или да се излекува човек в Господния ден?

Ако трябва, напомнете на учениците, че юдейските учители добавят техни
собствени правила и тълкувания, наречени устния закон или устната
традиция, към закона на Моисей. Тези добавени правила са предназначени да
опазват Божия закон от нарушаването му, но те също така пречат на някои
хора да разберат истинската причина за конкретни заповеди, включително
заповедта да се пази Господния ден свят.

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ние можем да пазим
Господния ден свят, като …

• Как бихте довършили това твърдение, въз основата на ученията на
Спасителя в Марк 2-3? (След като учениците отговорят, довършете
твърдението на дъската, така че да предава следната истина: Можем да
пазим Господния ден свят, като възхваляваме Бог и вършим добри
дела.)

• По какви начини можем да възхваляваме Бог на Неговия свят ден?

• Кои са някои от примерите за вършене на добри дела в Господния ден?

Задавайте въпроси, които помагат на учениците да разбират учения и
принципи
След като учениците открият ученията и принципите, те трябва да ги разберат, преди да
могат смислено да ги прилагат. Задавайте въпроси, които ще дават по-ясно разбиране на
учениците за конкретно учение или принцип, или които ще ги насърчават да обмислят
даден принцип в съвременен контекст. Също така, канете учениците да обясняват
разбирането си на учението или принципа.

За да помогнете на учениците да разберат как могат да преценят кои
дейности са подходящи за Господния ден, поканете един ученик да прочете на
глас следното изказване от президент Джеймс Е. Фауст от Първото
президентство:
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„Къде е границата между това кое е приемливо и кое неприемливо в
Господния ден? В съгласие с насоките, всеки от нас трябва сам да отговори
за себе си на този въпрос. Макар и тези насоки да се съдържат в Писанията
и в словата на съвременните пророци, те трябва да са написани и в нашите
сърца и да са ръководени от нашата съвест. … Малко вероятно е да има
сериозно нарушение при спазването на Господния ден, ако идваме смирено

пред Господ и Му предлагаме цялото си сърце, душа и ум. (Вж. Матей 22:37.)

Всеки от нас трябва да преценява сам това, което е достойно или недостойно по време на
Господния ден, като се опитваме да сме честни към Господ. В Господния ден трябва да
вършим това, което трябва и което сме длъжни да правим, като го правим с насоченост
към почитане на Бог и след това да ограничим другите ни дейности“ („The Lord’s Day“,
Ensign, ноем. 1991 г., с. 35).

• По какъв начин сте се чувствали благословени, когато сте се опитвали да
почитате Бог и да вършите добри дела в Господния ден?

Насърчете учениците да помислят за един начин, по който могат да
освещават по-добре Господния ден и да напишат в тетрадките или в
дневниците си за изучаване на Писанията цел да го правят.

Марк 3:7-35
Исус изцелява много хора, изпраща апостолите Си да проповядват и
предупреждава останалите за богохулството
Обобщете Марк 3:7-35, като обясните, че Исус отива до Галилейското езеро и
изцелява мнозина, които Го следват там, включително някои, които са
обсебени от нечисти духове. След като избира Дванадесетте апостоли, Исус ги
ръкополага и ги изпраща да проповядват, изцеляват и прогонват зли духове.
След това Той предупреждава книжниците да не изричат богохулство срещу
Светия Дух и казва, че Неговото семейство са хората, които вършат волята на
Небесния Отец.

(Забележка: Някои от събитията, записани в Марк 3:7-35 бяха разгледани
по-подробно в урока за Матей 12:22-35.)

За да приключите, може да свидетелствате за истините, обсъдени в този урок.

УРОК 35
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Матей 26:31–Марк 3:35
(Раздел 7)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на Матей
26:31–Марк 3 (раздел 7) няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Матей 26:31–75)
Докато учениците изучаваха страданието на Исус в Гетсиманската градина, те научиха, че Исус Христос се
покорява на волята на Своя Отец, за да осъществи Единението и че следваме примера на Исус Христос, когато
избираме да покоряваме волята си на тази на Небесния Отец. От указанията на Спасителя към апостолите в
Гетсиманската градина учениците научиха, че ако бдим и се молим непрекъснато, ще имаме силата да
устояваме на изкушението.

Ден 2 (Матей 27-28)
От разказа за Разпъването на кръста на Спасителя учениците научиха, че като част от Единението, Исус Христос
почувства отдръпването на Духа на Небесния Отец. Те научиха и че Исус Христос страда, за да изпълни волята на
Небесния Отец, както обещава Той в Матей 26. И докато учениците изучаваха историята за това как завесата на
храма се разкъсва на две при смъртта на Спасителя, те научиха, че тя символизира истината, че поради
Единението на Исус Христос ние всички можем да влезем в присъствието на Бог, ако се покайваме и спазваме
заветите си.

Ден 3 (Марк 1)
От разказа за това как Исус прогонва нечист дух учениците научиха, че Спасителят има сила над дявола и
неговите последователи. Учениците научиха и че също както Исус изпитва състрадание към прокажения и го
пречиства, така и ние, ако упражняваме вяра и идваме при Спасителя, Той ще има състрадание към нас и ще ни
пречиства от греха.

Ден 4 (Марк 2-3)
Докато учениците изучаваха опрощаването и изцеляването на паралитика, те научиха, че Исус Христос има
силата да ни изцели духовно и физически. Докато изучаваха за това как Исус яде с бирници и грешници, те
научиха, че Спасителят желае да ни помогне да се покаем за греховете си и да бъдем изцелени. Докато четоха за
това как фарисеите укоряват Исус и Неговите ученици заради нарушаване на Господния ден, учениците научиха,
че можем да пазим Господния ден свят, като възхваляваме Бог и вършим добри дела.

Въведение
Исус Христос е възкресен и се явява на мнозина, включително на апостолите
Си. Той заповядва на апостолите Си да отнесат Евангелието на всички народи.
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Предложения за преподаване
Матей 28
Исус Христос е възкресен и се явява на мнозина
Помолете учениците да си помислят за това дали те или техни познати са
имали случай техен близък да почине. Попитайте класа:

• Защо смъртта на обичан човек може да бъде трудна за нас?

Докато изучават Матей 28, помолете учениците да потърсят истини, които ще
им помогнат да намерят утеха, когато техен обичан човек почине.

Обяснете, че рано на първия ден от седмицата, неделя, Мария Магдалена и
една друга жена, на име Мария, отиват до гробницата, където е положено
тялото на Исус.

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Матей 28:1-6. Поканете
класа да следят текста, като потърсят какво намират жените, когато се
доближават до гробницата.

• Какво намират жените, когато се доближават до гробницата? (Обяснете,
че the Joseph Smith Translation за тези стихове пояснява, че жените виждат
два ангела, а не един (вж. Matthew 28:2, бележка под линия а; вж. също
Йоан 20:12.)

• По какъв начин мислите, че щяхте да реагирате вие, ако видехте
два ангела?

• Според стих 4, как реагират стражите?

• Според стихове 5-6, какво казват ангелите на жените?

• Каква истина можем да научим от тези думи? (След като учениците
отговорят, запишете следната истина на дъската: Исус Христос е
възкресен от мъртвите.)

За да помогнете на учениците да разберат учението за
Възкресението, разделете ги на групи от по двама или трима ученика

и ги поканете да попълнят следния материал в групите си.

„Възкръсна“, (Матей 28:6)
Изучете темата „Възкресение“ в Ръководство към Писанията. После обсъдете въпросите по-долу
и запишете отговорите си на предоставеното място.

Каква е разликата между това да бъдеш върнат
от мъртвите и да бъдеш възкресен?

Какво ще се случи на цялото човечество в
резултат от Възкресението на Исус Христос?

По какъв начин разбирането на учението за
Възкресението предоставя утеха за хората,
които са изгубили любими хора?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 7
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Помолете няколко ученика да споделят класа това, което са научили, докато са
попълвали раздадения материал.

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Гордън Б. Хинкли:

„Чудото на това утро на възкресението, този първи Великден, е чудо за
цялото човечество. То е чудото на силата на Бог, Чийто Възлюбен Син
отдаде живота Си, за да изкупи греховете на всички, една жертва, породена
от любов, за всеки син и дъщеря на Бог. Като направи това, Той разчупи
печатите на смъртта. …

И също както Той взе тялото Си и излезе от гробницата, така и всички ние
ще се радваме на съединяването на тяло и дух, за да станем живи души в деня на
собственото ни възкресение.

Затова се радваме, подобно на мнозина, и както трябва да прави цялото човечество,
когато си припомняме най-величественото, най-утешителното, най-успокоителното от
всички събития в историята на човечеството – победата над смъртта“ („The Victory over
Death“, Ensign, април 1997 г., с. 4).

Поканете един ученик да прочете Матей 28:7-10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се казва на жените до гробницата на Исус,
че трябва да направят.

• Според стих 7, какво заповядват ангелите на жените да направят?

• Защо според вас жените си тръгват „със страх и голяма радост“? (Матей
28:8).

• Какво се случва на жените, когато отиват да кажат на учениците за
преживяването си?

Обобщете Матей 28:11-15, като обясните, че докато жените бързат, за да
съобщят на учениците новината за възкресението на Исус, първосвещениците
чуват какво се е случило от войниците, които охраняват гробницата.
Юдейските ръководители се боят, че хората може да научат истината, затова
плащат на стражите да разпространят лъжи, че учениците на Спасителя са
взели тялото Му от гробницата, докато стражите са спали.

Поканете един ученик да прочете Матей 28:16-18 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят каква благословия получават единадесетте
апостоли, когато се подчиняват на предаденото от жените послание и отиват
в Галилея.

• Каква благословия получават единадесетте апостоли поради това, че се
подчиняват на посланието да отидат в Галилея? (Те виждат възкресения
Господ.)

Поканете учениците да станат и да прочетат Матей 28:19-20 заедно на глас.
Напомнете им, че това е един от откъсите за овладяване на стихове от
Писанията.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 7
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Помолете класа да прегледат стихове 19-20, като потърсят какво заповядва
Спасителят на апостолите Си да правят, след като са Го видели.

• Какво е заповядано на апостолите да правят, след като виждат Спасителя?

• Какво можем да научим от тяхното преживяване относно отговорността,
която имаме, когато придобием свидетелство за Исус Христос? (След като
учениците отговорят, запишете следния принцип на дъската: Като
придобием свидетелство за Исус Христос, ние имаме отговорност да
свидетелстваме на другите за Него.)

Напомнете на учениците, че като част от урока им за изучаване у дома в
Матей 27-28, те изброиха начини, по които могат да свидетелстват на другите
за Исус Христос (задача 3 в Раздел 7: урок за Ден 2). Поканете учениците да
споделят написаното от тях, да обяснят и дадат примери за идеите си. Бихте
могли да запишете на дъската идеите им.

• Според Матей 28:20, какво обещание дава Спасителят на учениците Си?

• По какви начини Господ е бил „с вас“ или ви е помагал в усилията ви да
споделяте Евангелието?

Може да поканите учениците да споделят свидетелствата си за Исус Христос
пред класа, пред малка група или по двойки. Вие също може да споделите пред
класа свидетелството си за Исус Христос. Напомнете на учениците, че са
написали цел в дневника си за изучаване на Писанията относно начините, по
които ще свидетелстват на другите за Исус Христос. Поканете няколко
ученика да споделят целите си с класа.

Следващ раздел (Марк 4-9)
Обяснете на учениците, че в следващия раздел ще научат повече за чудесата,
които извършва Исус Христос, като например вървенето по вода,
прогонването на нечисти духове от един мъж и възкресяването на едно младо
момиче от мъртвите. Попитайте учениците дали са били навън по време на
силна буря и как са се чувствали тогава. Поканете ги да си помислят дали
някога са се чувствали, все едно, че преживяват силни бури или
предизвикателства в личния си живот. Поканете ги, докато изучават Марк 4-9
през следващата седмица, да търсят начини да намират мир в трудни времена.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 7
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УРОК 36

Марк 4-5
Въведение
На брега на Галилейското езеро Исус поучава учениците
Си, като използва притчи. Докато е в езерото, Спасителят
укротява една буря. Исус показва превъзходството Си над

злите духове, като ги прогонва от един мъж. Докато
служи в Капернаум, Той изцелява една жена с
кръвотечение и вдига от мъртвите дъщерята на Яир.

Предложения за преподаване
Марк 4
Исус използва притчи, за да преподава за Божието царство и после укротява
една буря
Помолете учениците да си представят най-лошата буря, в която са били.
Помолете няколко ученика накратко да разкажат преживяванията си.

• По какъв начин трудностите в живота ни са подобни на буря?

Напишете на дъската следните думи (като оставяте място под всяка дума):
Физически, Духовни, Психически, Социални. Задайте следния въпрос относно
всяка дума на дъската:

• Кои са някои от примерите за физически (или духовни, психически или
социални) бури, които изпитват младежите? (Избройте отговорите на
учениците под съответните думи на дъската.)

Поканете учениците, докато изучават Марк 4-5, да потърсят принципи, които
могат да им помагат, когато изпитват житейски бури.

Обобщете Марк 4:1-34, като обясните, че докато е на брега на Галилейското
езеро, Спасителят казва няколко притчи на едно множество.

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Марк 4:35-38. Помолете
класа да следят текста, като търсят трудността, която изпитват учениците,
докато прекосяват Галилейското езеро.

• Какъв проблем възниква, докато Спасителят и Неговите ученици
прекосяват Галилейското езеро?

Обяснете, че Галилейското езеро е на 213 метра под нивото на морето и е
заобиколено от три страни с хълмове. Понякога хладни, сухи ветрове се
спускат от хълмовете и се сблъскват с топлия, влажен въздух над Галилейското
езеро, създавайки внезапни и силни бури, понякога в рамките на минути, с
големи вълни върху този относително малък воден басейн.
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Галилейското езеро и връх Арбел

• Какъв ефект произвела бурята
върху лодката?

• Ако бяхте в лодка при тези
условия, какви мисли и чувства
щяхте да имате?

• От кого търсят помощ учениците
в този страшен момент? Какво
молят те Спасителя?

• По какви начини можем да бъдем
изкушавани да реагираме като
учениците на Исус по време на
бурите в живота ни?

Поканете ученик да прочете Марк 4:39 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят по какъв начин отговаря Спасителят на молбата на
учениците за помощ. Поканете ги да споделят какво са открили. Може да
предложите на учениците да отбележат изразите „Мълчи! Утихни!“ и „голяма
тишина“ (стих 39).

• Ако търсим Господната помощ в трудни или страшни моменти, какво
може да направи Той за нас? (След като учениците отговорят, запишете
следния принцип на дъската: Ако търсим Господната помощ в трудни
или страшни моменти, Той може да ни донесе покой.)

• По какви начини можем да търсим Господната помощ в трудни и страшни
моменти? (Можем да се молим на Небесния Отец в името на Исус
Христос. Молитвите ни може и да не получат отговора, който очакваме.
Обаче ще бъдем благословени с покой, когато търсим Господната помощ.)

Поканете един ученик да прочете Марк 4:40-41 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят за какво молят учениците Исус.

• Ако бяхте с учениците, как бихте отговорили на въпроса им в стих 41?

• По какъв начин разбирането на това „кой е“ (стих 41) Исус ще укрепи
вярата ни и ще ни подбуди да търсим помощта Му в трудни или страшни
моменти?

Ако може, помолете учениците да прочетат текста на химна „Буря бушува,
Учителю“ (Химни, № 71). Подчертайте, че Исус Христос има силата да
успокои не само физическите бури, но и личните бури в сърцата ни.

Поканете няколко ученика да разкажат за случай, когато са търсили
Господния мир по време на житейска буря и Той е успокоил страховете им и
ги е утешил.

Може да помолите учениците да напишат в тетрадките си или в дневниците
си за изучаване на Писанията какво могат да направят, за да търсят
Господната помощ в трудностите си.

УРОК 36
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Марк 5:1-20
Исус изцелява един мъж, като прогонва от него нечисти духове
Обобщете Марк 5:1-18, като обясните, че Исус изцелява един мъж, пълен с
„нечисти“ или зли духове. След като тези нечисти духове биват прогонени от
мъжа, те влизат в стадо свине, които се втурват към една скала и падат в
езерото. След това мъжът желае да се качи на лодката, на която е Исус.

Преценяйте скоростта
Не правете грешката да отделяте твърде много време на първата част на урока и да се
налага да препускате из останалата част. Докато се подготвяте, преценете колко време ще
ви отнеме всеки раздел на урока, като използвате методите за преподаване, които сте
избрали. Тъй като почти винаги ще имате повече материал за преподаване, отколкото има
време за преподаването му, преценете кои стихове от включените в урока да подчертаете
и кои да обобщите.

Поканете един ученик да прочете Марк 5:19-20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Спасителят на този човек, че трябва
да прави.

• Какво казва Спасителят на този човек, че трябва да върши?

• Как реагира този мъж?

• Какъв принцип можем да научим от тази история относно това какво
можем да правим, когато почувстваме Господната сила в живота ни?
(Помогнете на учениците да открият следния принцип: Когато изпитаме
силата на Спасителя в живота си, можем да свидетелстваме на
другите за благословиите и състраданието Му.)

Поканете учениците да обмислят начини, по които могат да помагат на
другите, като свидетелстват за благословиите и състраданието на Спасителя.

Марк 5:21-43
Исус изцелява една жена с кръвотечение и вдига от мъртвите дъщерята на Яир
Поканете един от учениците да прочете следната история, разказана от
старейшина Шейн М. Боуън от Седемдесетте:

„На 4 февруари 1990 г. се роди нашият трети син и шесто дете. Нарекохме
го Тайсън. …

Когато Тайсън бе на осем месеца, той погълна парче тебешир, което бе
намерил на килима. Тебеширът се заклещи в гърлото на Тайсън и той
престана да диша. Неговият по-голям брат донесе Тайсън горе, викайки
ужасено: „Бебето не диша. Бебето не диша“. Започнахме да правим

сърдечен масаж и се обадихме на бърза помощ.

Лекарите пристигнаха и отведоха Тайсън в болницата. В чакалнята продължихме да се
молим усилено и да умоляваме Бог за чудо. След цяла една вечност лекарката влезе в
стаята и каза: „Много съжалявам. Не можем да направим нищо повече. Останете колкото
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ви е необходимо“. След това излезе“ („Понеже Аз живея, и вие ще живеете“, Лиахона,
ноем. 2012 г., с. 16).

• Ако Тайсън бе ваше братче, какво щяхте да мислите или направите в
този момент?

• По какъв начин такова преживяване може да изпита нечия вяра?

Поканете един ученик да прочете Марк 5:21-24 на глас. Поканете учениците
да следят текста, като потърсят как един управител, на име Яир, се изправя
пред подобно предизвикателство, което вероятно е изпитало вярата му.

• Защо Яир търси помощта на Спасителя?

Поканете един ученик да прочете Марк 5:25-26 на глас и помолете класа да
потърсят кой още се нуждае от помощта на Спасителя.

Обяснете, че макар и текстът в Новия завет да не конкретизира естеството на
„кръвотечението“ на жената (стих 25), ние знаем, че то наистина я е
безпокояло. Освен това, съгласно Мойсеевия закон, човек с кръвотечение, се
счита за ритуално нечист (вж. Левит 15:19-33). Това вероятно означава, че тази
жена е отлъчена от обществото и изолирана през 12-те години на
заболяването ѝ. Отчаянието, което изпитва тя относно ситуацията ѝ, е видно
от факта, че тя „беше похарчила за лечение целия си имот“ (вж. Марк 5:26) в
търсене на изцеление от докторите.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 5:27-34.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво прави жената, за да
получи помощта от Спасителя.

• Какво прави тази жена, което показва вярата ѝ в Исус Христос? (Може да
поясните, че изразът „промъкна се сред навалицата отзад“ (стих 27) се
отнася за усилията ѝ да премине през тълпата, която е заобиколила
Спасителя.)

• Какво можем да научим от тази история за това, какво трябва да правим,
ако желаем да бъдем изцелени? (Помогнете на учениците да открият
следния принцип: Ако покажем вярата си в Исус Христос чрез
усилията си да дойдем при Него, Той може да ни изцели.)

Отбележете, че да бъдем изцелени от каквато и да е болест, посредством вяра
в Исус Христос, зависи не само от усилията ни да дойдем при Него, но и от
решението и волята на Бог.

Поканете учениците да прочетат Марк 5:35 наум, като търсите посланието,
което предават на Яир, когато Спасителят Се спира, за да помогне на
тази жена.

• Какво научава Яир?

• Ако бяхте на мястото на Яир, какво щяхте да чувствате или да си мислите в
този момент?
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Помолете един ученик да прочете Марк 5:36 на глас и поканете класа да
потърсят какво казва Исус на Яир.

• Какво казва Спасителят, което може да е помогнало на вярата на Яир?

За да подчертаете какво научаваме относно вярата от тази история, напишете
на дъската следната истина: Упражняването на вяра в Исус Христос
изисква от нас да продължаваме да вярваме в Него, дори в мигове на
несигурност.

• По какви начини можем да прилагаме този принцип в живота си?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 5:37-43.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво се случва с дъщерята
на Яир.

• Какво чудо извършва Спасителят?

Може да свидетелствате за силата на Спасителя да ни благославя и изцелява.
Отбележете, че понякога Спасителят укротява бурите в живота ни, като
премахва трудността или страха, който изпитваме. В други случаи Той може и
да не премахне изпитанието ни, както е показано в разказа на старейшина
Боуън относно смъртта на сина му. Обаче, ако упражняваме вяра в Исус
Христос, Той ще ни даде мир по време на изпитанията ни.

За да помогнете на учениците да разберат как можем да опазим вярата си,
независимо от резултатите от нашите лични бури, прочетете следното
свидетелство на старейшина Боуън. Поканете учениците да чуят как той
успява да опази вярата си, дори след като синът му умира.

„Когато чувствах как вината, гневът и самосъжалението се опитваха да ме
унищожат, аз се молех сърцето ми да бъде променено. Чрез много лични и
свети преживявания Господ ми даде ново сърце, и макар все още то да беше
изпълнено със самота и болка, целият ми светоглед се промени. Беше ми
дадено да разбера, че нищо не ми беше отнето, а по-скоро ме очакваше
огромна благословия, ако докажа своята вярност. …

Свидетелствам, че … „когато се осланяме на Единението на Исус Христос, Той може да ни
помогне да издържим на изпитания, болести и болка. Можем да бъдем изпълнени с
радост, мир и утешение. Всяка несправедливост в живота може да бъде поправена чрез
Единението на Исус Христос“ (Проповядвайте Моето Евангелие: ръководство за
мисионерска служба (2004 г.), с. 56)“ („Понеже Аз живея“, с. 17).

• Подобно на Яир, кога се е случвало на вас или ваши познати, да запазите
вяра в Исус Христос в миг на несигурност? Каква благословия дойде в
резултат на това?

Може да поканите учениците да свидетелстват за истините, преподадени в
този урок.
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УРОК 37

Марк 6
Въведение
Исус е отхвърлен в родния Си град Назарет. Той изпраща
Дванадесетте апостоли да проповядват Евангелието.
Йоан Кръстител е убит по заповед на Ирод Антипа. Исус

по чудо нахранва едно множество от над пет хиляди
души, върви по водата, укротява буря и изцелява
болните.

Предложения за преподаване
Марк 6:1-29
Исус е отхвърлен в Назарет и изпраща Дванадесетте; разказва се за смъртта на
Йоан Кръстител
Започнете урока, като помолите учениците да си помислят за последния път,
когато са се почувствали притиснати да направят нещо, което са знаели, че не
е правилно.

Напишете на дъската следното твърдение (то се намира в „Making the Right
Choices“, Ensign, ноем. 1994 г., с. 37):

„Хората, които вършат зло, искат да се присъедините към тях, защото
те се чувстват по-добре при вършенето на това, което правят, когато и
другите го правят“ (Ричард Г. Скот).

• Какви примери може да дадете за това как другите може да ви оказват
натиск да извършите нещо, което знаете, че е грешно?

Докато изучават Марк 6, помолете учениците да потърсят една истина, която
може да им помогне да не се поддават на отрицателното влияние на
връстниците си.

Обобщете Марк 6:1-16, като обясните, че Исус проповядва в родния Си град
Назарет. Обаче, поради неверието на хората, Той не извършва много чудеса
сред тях. Докато е там, Исус изпраща Дванадесетте апостоли двама по двама
да проповядват Евангелието. Докато проповядват Евангелието, те също така
прогонват зли духове и изцеляват болните. Когато Ирод научава за многото
чудеса, които извършва Исус, той се бои, че Йоан Кръстител е възкръснал от
мъртвите и че той върши тези чудеса.

Обяснете, че Марк 6:17-29 разказва за случилото се на Йоан Кръстител.
Поканете един ученик да прочете Марк 6:17-18 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят това, което прави Ирод на Йоан Кръстител.

• Според тези стихове какво прави Ирод на Йоан Кръстител и защо?

Обяснете, че Ирод, който се споменава в тези стихове, е Ирод Антипа, който
управлява районите на Галилея и Пирея след смъртта на баща си, Ирод
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Велики. Ирод Антипа се развежда със съпругата си и се жени за Иродиада,
съпругата на брат му Филип. Това е безсрамно нарушение на юдейския закон
(вж. Левит 18:16) и Йоан Кръстител гласно го порицава. Противопоставянето
на Йоан на този брак ядосва Иродиада, така че Ирод хвърля в затвора Йоан, за
да я умилостиви.

Поканете един ученик да прочете Марк 6:19-20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво иска Иродиада да направи на Йоан
Кръстител.

• Какво иска Иродиада да направи на Йоан Кръстител?

• Защо тя не би могла да го убие? (Защото Ирод се бои от Йоан и знае, че
той е Божий човек; вж. също Joseph Smith Translation, Mark 6:21 (в Mark
6:20, бележка под линия b), където се говори за това какво мисли Ирод за
Йоан Кръстител.)

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 6:21–29.
Поканете класа да следят текста, търсейки какво причинява Ирод на Йоан
Кръстител.

• Според стих 26, какво мисли Ирод относно убиването на Йоан Кръстител?

• Защо Ирод нарежда да бъде обезглавен Йоан, въпреки че знае, че това е
неправилно и че не иска да го направи? (Може да предложите на
учениците да отбележат израза „заради седящите с него“, който сочи, че
Ирод се безпокои за мнението на седящите с него хора.)

• Какъв принцип можем да научим от решенията на Ирод за това какво се
случва, когато угаждаме на другите, вместо да вършим правилното?
(Учениците могат да използват различни думи, но се уверете, че
разпознават следния принцип: Стремежът да угодим на другите,
вместо да вършим това, което знаем, че е правилно, може да доведе
до погрешни избори, скръб и съжаление.)

За да помогнете на учениците да разберат по-добре тази истина, разделете ги
на групи от по двама до четирима души и ги помолете да измислят няколко
примера за ситуации, при които младежите трябва да избират между това да
получат одобрение от другите и да вършат това, което знаят, че е правилно.
След като измине достатъчно време, помолете всяка група да сподели това,
което са измислили. Докато го правят, напишете няколко от примерите им на
дъската.

• По какви начини сте виждали, че поддаването на подобен натиск води до
скръб и съжаление?

• Кога ви се е случвало да видите някой да избере правилното, вместо да се
опита да угоди на другите?

• Какво може да ни помага да избираме да вършим това, което знаем, че е
правилно, вместо да се стремим да угодим на другите?

Поканете няколко ученика да помислят за предстоящата седмица и да
потърсят възможни ситуации, в които може да им се налага да избират между
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това да угодят на другите и да вършат правилното. Насърчете ги да планират
как ще реагират на този натиск, ако им се случи.

Марк 6:30-44
Исус по чудо нахранва над пет хиляди души.
Помолете учениците да помислят върху следната ситуация: Един наскоро
призован мисионер много се притеснява да отиде на мисията си. Този човек
не е добър говорител и има затруднения с общуването.

• Какво бихте казали на този млад мисионер?

Докато изучават Марк 6:30-44, помолете няколко ученика да потърсят един
принцип, който може да помогне на този млад мисионер и на всички нас,
когато се чувстваме неспособни да правим това, което Господ очаква от нас.

Обобщете Марк 6:30-33, като обясните, че Дванадесетте апостоли се
завръщат от проповядването на Евангелието и казват на Исус какво са
направили и проповядвали. Исус и Дванадесетте апостоли се качват на една
лодка, за да отпътуват до място, където могат да са насаме и да си починат.
Обаче, хората от няколко близки града отиват там, където се очаква да дойде
Исус и Го очакват, когато пристига.

Поканете един ученик да прочете Марк 6:34 на глас и помолете класа да
потърсят как реагира Спасителят на множеството.

• Какво според вас означава изразът „бяха като овце, които нямат пастир“?

Обяснете, че след като цял ден поучава множеството, Спасителят
извършва голямо чудо. За да помогнете на учениците да разберат

това чудо, разделете ги по двойки и раздайте на всяка двойка следния
материал. Поканете всяка двойка да прочетат заедно Марк 6:35-44 и Матей
14:18 и после да номерират събитията на листа в хронологичен ред.

Вместо да молите учениците да прочетат тази история в Писанията,
може да покажете видеото „The Feeding of the 5,000“ (2:52) от

поредицата The Life of Jesus Christ Bible Videos и после помолете учениците да
номерират събитията на листа в хронологичен ред, въз основата на това,
което са видели в презентацията. Това видео се намира на LDS.org.

Нахранването на петте хиляди
____ Спасителят умножава това, което са донесли учениците, като посреща и надвишава
нуждите.

____ Учениците казват, че имат пет хляба и две риби.

____ Учениците предлагат да се отпратят хората, за да купят храна.

____ Спасителят запитва учениците с какво разполагат.

____ Спасителят казва на учениците да дадат храна на хората.

____ Множеството не разполага с нищо за ядене.

____ Спасителят моли учениците да Му дадат това, с което разполагат.

УРОК 37

235



След като учениците са разполагали с достатъчно време, за да извършат тази
дейност, прегледайте отговорите всички заедно. (Правилният ред на
отговорите е: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.)

• Колко души са нахранени? (Обяснете, че гръцкият текст на Марк 6:44
пояснява, че изразът „пет хиляди мъже“ означава пет хиляди пълнолетни
мъже. Следователно, броят на нахранените вероятно е по-голям, като се
има предвид, че и жените и децата също присъстват (вж. също Матей
14:21.)

Отбележете, че преди да извърши това чудо, Спасителят първо моли
учениците Си да Му предложат петте хляба и двете риби (всичко, с което
разполагат).

• Какъв принцип можем да научим от това чудо относно това, което може да
направи Спасителят, когато Му предложим всичко, което имаме?
(Учениците трябва да открият следния принцип: Когато предложим на
Спасителя всичко, което имаме, Той може да увеличи
приношението ни, за да се постигнат Неговите цели. Запишете този
принцип на дъската.)

Писане на дъската
Като използвате ефективно дъската по време на урока, може да подготвяте учениците да
учат и може да подтиквате към по-пълноценно участие, особено от онези, които учат
по-лесно чрез нагледни средства. На дъската можете да записвате основните точки и
принципи на урока, да правите схема на учение или събитие, да рисувате карти, да
чертаете таблици, да показвате или рисувате картини на намиращи се в Писанията неща и
да правите още много неща, които да подобряват изучаването.

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, напомнете им за
ситуацията на притеснения новопризован мисионер, споменат в началото
на урока.

• Независимо от слабостта на този млад мъж или тази млада жена, какво би
могъл да поиска Спасителят да Му принесе той/тя? (Спасителят кани
всички, които се стремят да постигнат Неговите цели, да Му отдадат
всичките си желания, способности, таланти, умения, сили, дарове и усилия
(вж. Омний 1:26; 2 Нефи 25:29.)

• Какъв би бил резултатът, ако този мисионер отдаде всичко, което има, на
Спасителя?

• Кои са някои други ситуации, в които може да се окаже млад член на
Църквата и е полезно да се знае този принцип?

Помолете учениците да помислят и да напишат в тетрадките или дневниците
си за изучаване на Писанията по какъв начин Господ е увеличил усилията им,
за да им помогне да извършат това, което Той е поискал от тях. Може да
помолите няколко ученика, ако нямат нищо против, да споделят с класа какво
са написали.
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Споделете свидетелството си, че когато предлагаме на Спасителя всичко,
което имаме, Той може да увеличава приношението ни, за да се постигнат
Неговите цели. Насърчете учениците да прилагат този принцип в живота си.

Марк 6:45-56
Исус върви по водата и изцелява болните
Обобщете Марк 6:45-56, като обясните, че след като Исус нахранва петте
хиляди, Той казва на учениците Си да се качат на една лодка и да отплават до
другия край на Галилейското езеро. После той отпраща множествата да си
вървят. През нощта се разразява буря и Спасителят наблюдава от един хълм
как учениците Му се борят с нея, но не успяват да продължат плаването си.
После Той върви по водата до тях, бурята спира и те пристигат в безопасност
на другия край на Галилейското езеро.

• В този случай, по какъв начин Господната сила помага на учениците да
извършат това, което Той е поискал от тях?

Може да приключите урока, като поканите учениците, които имат желание,
да споделят своите свидетелства или чувства относно истините, обсъдени днес.
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УРОК 38

Марк 7-8
Въведение
Исус порицава фарисеите за фалшивите им традиции.
После състрадателно изцелява едно дете, обладано от
зъл дух, а също и един мъж, който е глух и има

затруднения с говора. Той нахранва четири хиляди души
до Галилейското езеро и отпътува за Витсаида, където
изцелява постепенно един слепец.

Предложения за преподаване
Марк 7
Исус порицава фарисеите, изцелява дете, обладано от зъл дух и изцелява един
глух човек.
Преди часа раздайте на трима ученика следните инструкции. Първи ученик:
„Когато ти кажа, разходи се из стаята без палто и се преструвай, че
трепериш“. Втори ученик: „Когато ти кажа, разходи се из стаята и попитай
дали някой е виждал изгубилия се домашен любимец на семейството ти“.
Трети ученик: „Когато ти кажа, разкопчай раницата си, за да може нещата от
нея да падат по земята, докато вървиш“. (Може да адаптирате тази дейност,
като използвате други ситуации, които показват ученици, които се нуждаят от
помощ, но гледайте да не отнемате твърде много време.)

Когато започне часът, кажете на учениците един по един да спазят тези
инструкции. Помолете класа да потърсят какво е общото между тези три
ситуации.

• Кое е общото между тези ситуации? (Всяка от ситуациите показва човек
в нужда.)

• Колко често имаме възможност да помогнем на човек в нужда? Какви
възможности да окажете помощ сте имали наскоро?

Насърчете учениците, докато изучават Марк 7-8, да потърсят какво ни учи
Спасителят да правим, когато забележим човек в нужда.

Обобщете Марк 7:1-3, като обясните, че Спасителят порицава фарисеите за
това, че следват неправилни традиции. Той също така изцелява дъщерята на
една гъркиня, която е обладана от зъл дух. Напомнете на учениците, че по
това време мисията на Спасителя е насочена към дома Израилев, не към
езичниците, но въпреки това, Той състрадателно помага на тази езичница,
която Го е помолила за това.

Поканете учениците да намерят градовете Тир и Сидон и Галилейското езеро
на Карта 11, „Светата земя по времето на Новия завет“. Обяснете, че след
като Спасителят напуска Тир и Сидон, Той тръгва за източната страна на
Галилейското езеро, до региона на Десетоградие.

Разделете учениците по двойки. Поканете ги да прочетат заедно на глас Марк
7:31-37, като потърсят по какъв начин Спасителят оказва състрадание на един
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мъж в Десетоградие. След като сте предоставили достатъчно време, помолете
учениците да обсъдят с партньорите си следните въпроси:

• От какво се нуждае да бъде изцелен този мъж?

• Какво прави Спасителят преди да изцели този мъж?

За да помогнете на учениците да разберат действията на Спасителя, помолете
един от тях да прочете следните думи на старейшина Брус Р. Макконки от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„Господ има работа с един вярващ, който не може да чуе думите Му или да
им даде ясен отговор. И така, какво по-естествено от това да използва
популярни знаци, познати и разбираеми за глухия заекващ човек, за да
покаже какво може и ще направи Учителят … ?“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, (1965–1973), 1:373).

• На какво могат да ни научат действията на Спасителя в тази ситуация
относно Неговия характер?

Обяснете, че въпреки предупреждението на Спасителя към изцелените от
Него да не разгласяват чудесата Му, хората в региона на Десетоградие все пак
чуват за прекрасните неща, които е извършил Спасителят, и големи
множества се събират при Него (вж. Марк 7:36-37).

Марк 8:1-21
Исус нахранва над четири хиляди души
Поканете учениците да отговорят на следния въпрос в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията:

• Кога се е случвало някой да види, че се нуждаете от помощ и да е направил
нещо, за да ви помогне?

Обяснете, че по-нататък в урока учениците, които искат да разкажат за
преживяванията си, ще имат възможност да го направят.

Поканете един ученик да прочете Марк 8:1-3 на глас. Помолете учениците да
следят текста и да потърсят проблема, който възниква поради множеството,
което следва Исус.

• Какъв проблем възниква за множеството? Кой забелязва нуждата на
множеството?

• Какво се безпокои Спасителят, че може да се случи, ако хората се опитат
да се завърнат по домовете си преди да са яли?

• Според стих 2, какво е отношението на Спасителя към множеството?
(Може да предложите на учениците да отбележат израза „жал Ми е за
народа“, който показва, че Спасителят изпитва съчувствие и загриженост
към хората.)
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Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 8:4-9.
Помолете класа да следят текста и да намерят какво се случва в резултат от
състраданието на Спасителя.

• Какво прави Спасителят за множеството?

• Колко души са нахранени?

• Какво можем да научим от примера на Спасителя в тази история?
(Помогнете на учениците да открият следния принцип: Можем да
следваме примера на Спасителя, като забелязваме нуждите на
другите и после помагаме те да бъдат задоволени. Запишете този
принцип на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, обяснете, че сестра
Линда К. Бъртън, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, казва, че
за да следваме примера на Спасителя при службата ни към Божиите чеда, ние
трябва „първо (да) наблюдава(ме), а после (да) служи(м)“ („Първо наблюдавай,
после служи“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 78). Напишете този израз на дъската
под принципа.

• Как можем да се научим да забелязваме по-добре нуждите на другите?
(Може да отбележите, че някои нужди може да не се виждат веднага.
Обаче, можем да се молим и да искаме помощ да забелязваме нуждите на
другите и да насочваме мислите си към околните, а не към себе си.)

• Какво може да попречи на способността ни да забелязваме нуждите на
другите и да помагаме да бъдат задоволени те?

Помолете няколко ученика да споделят преживяванията, които са записали за
случай, когато някой е забелязал, че имат проблем и им е помогнал.

Споделяне на мисли, чувства и преживявания
Споделянето на прозрения и уместни преживявания може да помага на учениците да
изясняват разбирането си на учения и принципи. Когато учениците споделят
преживяванията си, Светият Дух често ги води до по-сериозно разбиране и свидетелство за
мислите, които изразяват. Чрез силата на Светия Дух, споделяните от учениците мисли,
чувства и преживявания могат да имат значително влияние върху сърцата и умовете на
техните връстници.

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Томас С. Монсън:

„Колко пъти се е развълнувало сърцето ви, докато сте били свидетели на
нуждата на друг човек? Колко често сте възнамерявали да бъдете човекът,
който оказва помощ? И още, колко често се е намесвал всекидневният
живот и вие сте оставяли други да помогнат, чувствайки, че „о, със
сигурност някой друг ще се погрижи за този проблем“.

Ние сме станали толкова впримчени от заетостта си в живота ни. Все пак,
ако спрем и размислим и видим хубаво какво правим, може да открием, че сме се
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затрупали с „множество незначителни неща“. С други думи, много често прекарваме
повечето време да се грижим за неща, които въобще нямат особено значение в големия
план, като пренебрегваме онези по-важни каузи“ („Какво направих днес за някого?“
Лиахона, ноем. 2009 г., с. 85).

Помолете учениците да си представят събитията в един типичен за тях ден.
Помолете ги да си помислят за хората, с които се срещат, които може да се
нуждаят от помощта им, например родители, собствените им братя и сестри,
и връстници. Насърчете учениците да обещаят да следват примера на
Спасителя, като предлагат помощ, когато забележат, че някой е в нужда.

Обобщете Марк 8:10-21, като обясните, че след като чудодейно нахранва 4 000
души, Исус и учениците Му отплават за Далманутанските околии. Там
фарисеите искат искат от Него да им покаже знамение. Исус отказва и казва
на учениците Си да се пазят от учението на фарисеите, което води до духовна
слепота.

Марк 8:22-26
Исус постепенно изцелява един слепец
Обяснете, че Исус и учениците Му напускат Десетоградие и отиват в едно
място, на име Витсаида. Когато пристигат там, при Спасителя довеждат един
слепец, за да бъде изцелен.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 8:22-26.
Помолете класа да следят текста и да открият как Господ изцелява слепеца.

• Какво се случва първият път, когато Спасителят полага ръцете Си върху
слепеца? (Може да обясните, че изразът „виждам хората, защото виждам
неща като дървета, които ходят“ (стих 24) сочи, че слепецът може да
вижда, но неясно.)

• Какво се случва, след като Спасителят полага ръцете Си върху главата му
за втори път?

Осигурете на учениците копие на следното изявление на старейшина Брус Р.
Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли и помолете един ученик да го
прочете на глас. Насърчете учениците да следят текста, като потърсят
причините, поради които Исус е изцелил човека постепенно или на етапи.
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„Това чудо е уникално; то е единственият записан случай, в който Исус
изцелява някого на етапи. Вероятно нашият Господ следва този курс, за да
укрепи слабата, но нарастваща вяра на слепеца. Изглежда, че
последователните случаи на физически контакт с Исус са имали ефекта да
добавят надежда, увереност и вяра на невиждащия. Исус лично (1) хваща
слепеца за ръката и го отвежда извън града, (2) слага от слюнката Си на

очите на невиждащия, (3) извършва обреда полагане на ръце и (4) полага ръцете си още
един път върху очите на човека.

Определено начинът, по който се извършва този вид лечение, ни учи, че хората трябва да
търсят Господната изцелителна благодат с цялата си сила и вяра, въпреки че това е
достатъчно само за частично изцеление, след получаването на което обаче те могат да
получат допълнителното уверение и вяра, за да могат да оздравеят и да са съвсем добре.
Хората също така често биват излекувани от духовните си болежки поетапно, стъпка по
стъпка, докато привеждат живота си в хармония с Божиите планове и цели“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:379–380).

• По какъв начин постепенното изцеляване може да увеличи нечия вяра в
Исус Христос?

• Защо е важно да се разбере, че някои благословии, като например
придобиването на свидетелство за Евангелието или получаването на
физическо или духовно изцеление, често идва постепенно или поетапно, а
не внезапно или изведнъж?

Марк 8:27-38
Петър свидетелства, че Исус е Христос
Поканете ученик да прочете Марк 8:27 на глас. Помолете класа да следят
текста, като търсят въпроса, който Спасителят задава на учениците Си.
Поканете учениците да споделят какво са открили. Помолете класа да си
припомнят как реагира Петър на този въпрос, според както е записано в
Матей 16:16 (този стих е част от откъс за овладяване на стихове от Писанията).
Ако не могат да си спомнят, поканете един ученик да прочете Марк 8:29 на
глас (този стих включва отговора на Петър).

Обобщете Марк 8:30-38, като обясните, че Спасителят казва на учениците Си
все още да не разгласяват публично самоличността Му като Христос или
Месия. Той започва и да ги учи, че скоро ще страда и ще умре.

Приключете урока, като поканите учениците да свидетелстват за истините,
които научиха от стиховете, изучавани по време на урока.
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УРОК 39

Марк 9:1-29
Въведение
Исус е преобразен в присъствието на Петър, Яков и Йоан.
После Той ги учи за ролята на Йоан Кръстител като Илия,
който трябва да подготви пътя за Месията. След като
Исус се завръща при останалите Си ученици, един мъж Го

умолява да прогони зъл дух от сина му. Исус прогонва
злия дух и поучава учениците Си относно нуждата от
молитва и пост.

Предложения за преподаване

Избягвайте пилеенето на време
Когато часът започва навреме и когато учениците осъзнават, че нямат време за губене, те
ще бъдат целенасочени. Ефикасното и ефективно начало на урока може да помогне на
учениците да имат повече полза от изучаването си на Писанията.

Марк 9:1-13
Исус е преобразен в присъствието на Петър, Яков и Йоан и преподава
относно Илия
Поканете няколко доброволеца да излязат пред класа и накратко да
демонстрират дейност, която увеличава физическата сила.

• Защо някой би искал или би се нуждаел от това да увеличи физическата
си сила?

• По какъв начин физическата сила може да бъде оприличена на духовната
сила или на вярата в Исус Христос?

• Кои са някои от ситуациите, при които нашата вяра в Исус Христос може
да бъде изпитана и да има специална нужда от укрепване? (Напишете
отговорите на учениците на дъската.)

Поканете учениците, докато изучават Марк 1-29, да потърсят истини, които
могат да им помагат да укрепват вярата си в Исус Христос.

Обобщете Марк 9:1-13, като обясните, че там се съдържа един разказ за
преобразяването на Исус в присъствието на Петър, Яков и Йоан на хълма на
Преображението. Този откъс разказва и за това, че Исус учи тези апостоли, че
Йоан Кръстител е изпълнил пророкуваната роля на Илия или на човек, който
подготвя пътя за идването на Спасителя (вж. Joseph Smith Translation, Mark
9:10 (в Mark 9:12, бележка под линия а).

Марк 9:14-29
Исус прогонва зъл дух от сина на един мъж
Поканете един ученик да прочете Марк 9:14-15 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят сцената, която заварва Спасителят, когато се
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връща от хълма при останалите Си ученици. Поканете учениците да споделят
какво са открили.

Поканете един ученик да прочете думите на Спасителя, а друг ученик да
прочете думите на бащата в разказа, който се намира в Марк 9:16-24 (или
можете да раздадете тези роли преди урока и да поканите тези ученици да
намерят съответстващите им реплики). Може да действате в ролята на
разказвача или да поканите трети ученик да направи това. Помолете
поканените ученици да прочетат репликите си в Марк 9:16-18 на глас.
Помолете класа да следят текста и да открият какво иска бащата от учениците
на Спасителя.

• Какво иска този баща за сина си? (Може да обясните, че синът е обладан
от зъл дух, който причинява загуба на говор, глухота (вж. Марк 9:17, 25) и
други страдания. Всеки път, когато злият дух го хване, синът получава
гърч, пяна на устата, скърца със зъби и се сковава.)

Помолете учениците да си представят, че са на мястото на този баща и да
помислят по какъв начин може да е била засегната вярата им в Спасителя и
Неговата сила, когато учениците Му не успяват да излекуват техния син.

Помолете учениците, на които сте възложили ролите, да продължат да четат
на глас своите реплики в Марк 9:19-22. Помолете класа да следят текста, като
си представят как се е чувствал този баща, докато е разговарял със Спасителя.

• Какво според вас изпитва бащата, докато разговаря със Спасителя?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли: Помолете класа да
чуят какво добавя старейшина Холанд към разбирането ни за чувствата и
молбите на този баща.

„Без да има друга оставаща му надежда, този баща потвърдил каква вяра
има и помолил Спасителя на света: „Ако можеш направи нещо, смили се
над нас и нипомогни“ (Марк 9:22; курсив добавен). Едва мога да сдържа
сълзите си, докато чета тези думи. Частицата ни в множествено число
очевидно е използвана целенасочено. В действителност мъжът казва:
„Цялото ни семейство Те умолява. Тази борба никога не престава.

Изтощени сме. Синът ни пада във водата. Пада в огъня. В непрестанна опасност е и
непрекъснато се страхуваме. Не знаем къде другаде да потърсим помощ. Можеш ли да ни
помогнеш? Ще сме благодарни и за най-малкото – частична благословия, само искрица
надежда, малко облекчение на товара, който майката на това момче носи всеки ден от
живота си“ („Вярвам, Господи“, Лиахона, май 2013 г., с. 93).

Поканете ученика, на който е възложена ролята на Спасителя, да прочете
Марк 9:23 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят на какво
учи Спасителят този баща.

• В кого трябва да вярва този баща?

• На какъв принцип учи Спасителят този баща? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Ако
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вярваме в Исус Христос, всичко ще бъде възможно за нас. Бихте
могли да предложите на учениците да отбележат думите в стих 23, в които
се съдържа този принцип.)

Отбележете, че „всичко“ се отнася за всички праведни благословии, които са
в съгласие с волята, целите и разписанието на Бог.

• По какъв начин вярата в този принцип може да помогне на човек, който е
изправен пред невъзможни за преодоляван на пръв поглед трудности?

Поканете ученика, на който е възложена ролята на бащата, да прочете Марк
9:24 на глас. Помолете останалите да следят текста, като потърсят реакцията
на бащата на принципа, който преподава Спасителят.

• Как бихте описали вярата на този баща в този момент?

Помолете учениците да забележат двете части на отговора на този баща.
Поканете един ученик да прочете следното изявление на старейшина
Джефри Р. Холанд. Помолете класа да чуят какво илюстрира заявлението на
бащата относно това какво можем да правим в случаи на „неверие“ или в
случаи на съмнение или страх.

„Когато бащата се изправя пред изпитанието на своята вяра, той първо
прави всичко по силите си и чак тогава признава слабостта си. Неговите
първи думи звучат утвърдително и без колебание: „Вярвам, Господи!“ На
всички, които желаят да имат повече вяра, бих казал: запомнете този
човек! В моменти на страх или съмнение, или тревога, запазете вярата,
която вече сте развили, колкото и нищожна да е тя. В процеса на

израстване, през който трябва да преминем в смъртността, всички ние ще се сблъскаме с
духовен еквивалент на страданието на това момче или отчаянието на този родител. Когато
тези моменти дойдат и възникнат трудности, а изход не се вижда веднага, дръжте се
здраво за това, което вече знаете и останете силни, докато не получите допълнително
знание“ („Вярвам, Господи“, с. 93–94).

• Какво можем да научим от този баща относно нещата, които можем да
правим в моменти на неверие? (След като учениците отговорят, напишете
следното недовършено изречение на дъската: Ако се държим здраво за това,
в което вярваме, …)

• Какво можем да научим относно справянето с неверие от другата част от
думите на бащата в стих 24? (След като учениците отговорят, добавете
следния израз към изречението на дъската: и търсим Господната
помощ, …)

Поканете един ученик да прочете Марк 9:25-27 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво прави Спасителят в отговор на молбите
на бащата.

• Какво прави Спасителят в отговор на молбите на бащата?

• Как бихте довършили изречението на дъската, въз основата на това, което
научихте от тази история? (След като учениците отговорят, довършете
твърдението на дъската, така че да предава следния принцип: Ако се
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държим здраво за това, в което вярваме и търсим Господната
помощ, Той ще ни помогне да укрепим вярата си.)

Позовете се на ситуациите, изброени на дъската, които обсъдихте в началото
на урока.

• По какъв начин може да се използва този принцип в такива ситуации?

• Кога се е случвало на вас или на ваш познат да получите Господната помощ
в момент на неверие, като сте се държали здраво за вярата и сте търсили
Неговата помощ? (Вие също бихте могли да споделите свое преживяване.)

Насърчете учениците да прилагат този принцип в моменти на неверие.

Напомнете на учениците, че този баща първоначално завежда сина си при
някои от учениците на Исус, за да бъде изцелен. Поканете учениците да си
представят, че те са тези ученици.

• Какво щяхте да си мислите или да изпитвате, след като не сте успели да
прогоните злия дух от момчето?

Поканете един ученик да прочете Марк 9:28 на глас и помолете класа да
потърсят въпроса, който учениците задават на Исус.

• Какъв въпрос задават учениците на Исус?

Помолете учениците да разгледат Марк 9:19, като потърсят по какъв начин
Спасителят описва хората, включително Неговите ученици, които присъстват.
(Те са „невярващ(и)“.) Обяснете, че невярващ в случая означава без вяра в Исус
Христос. Вярата в Исус Христос е необходима, за да има резултат от
свещеническите благословии.

Поканете ученик да прочете Марк 9:29 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят, как отговаря Спасителят на въпроса на учениците Си.

• На какво учи Спасителят учениците Си?

• По какъв начин молитвата и постът могат да повлияят на вярата? (След
като отговорят учениците, помогнете им да разберат следната истина:
Можем да увеличаваме вярата си в Исус Христос чрез молитва и
пост.)

Поканете един ученик да прочете на глас следния цитат от книжката Предани
ще сме на вярата. Помолете класа да чуят различни ситуации, в които може да
се приложи тази истина:

„Този разказ (за това как Исус прогонва зъл дух от сина на един човек) учи, че молитвата и
постът могат да дават допълнителна сила на хората, даващи и получаващи свещенически
благословии. Разказът може да бъде приложен и към личните ви усилия да живеете
според Евангелието. Ако имате слабост или грях, които се борите да преодолеете, може
би трябва да постите и се молите, за да получите помощта или прошката, които желаете.
Подобно на беса, пропъден от Христос, вашата трудност може да бъде от рода, който не
излиза освен с молитва и пост“ (Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2004
г., с. 132).
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• Според това твърдение, в кои ситуации може да се приложи тази истина?

• Кога се е случвало молитвата и постът да са ви помагали да увеличите
вярата си в Христос и са ви позволявали да получите праведните
благословии, към които сте се стремили?

Помолете учениците да помислят за благословиите, към които се стремят за
себе си или за другите, които може да се получат чрез увеличаване на тяхната
вяра в Исус Христос посредством молитва и пост. Поканете ги да запишат цел
да се молят и постят за тези благословии следващата неделя за пост.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Може да разглеждате предварително някои от стиховете за овладяване от
Писанията, с които учениците може още да не са се запознали. Поканете ги да
ги четат и отбелязват. Може да възлагате по един нов стих за овладяване на
всеки ученик или на двойки ученици и да ги молите да нарисуват на лист
хартия рисунки, които показват истините, преподавани в тези откъси.
Поканете ги да обяснят рисунките си пред класа. Може да изложите
рисунките за бъдеща употреба.

(Забележка: Може да използвате тази дейност в началото или края на всеки
урок, ако има време.
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УРОК 40

Марк 9:30-50
Въведение
Исус казва на учениците Си за предстоящите Му смърт и
Възкресение и ги учи на това кой ще бъде най-голям в
Божието царство. Той предупреждава за последствията от

това да се насърчават другите да грешат и казва на
учениците си да се отделят от влиянията, които биха ги
накарали да съгрешат.

Предложения за преподаване
Марк 9:30-37
Исус предрича предстоящите Му смърт и Възкресение и говори за това кой ще
бъде най-голям в Божието царство
Донесете за урока предмет, който има силен аромат, който учениците ще
разпознаят (например току-що разрязан портокал или лук или топъл хляб).
Преди часа ги сложете в стаята, така че да не се виждат от учениците.

Започнете урока, като попитате учениците дали са забелязали някакъв нов
аромат, докато са влизали в стаята.

• Какво ви накара да си мислите или вършите този аромат, след като го
разпознахте?

Отбележете, че подобно на това как може да ни повлияе даден аромат, ние
можем да влияем на чуждите мисли и действия. Поканете учениците да
потърсят истини в Марк 9:30-50, които могат да им помогнат да анализират
влиянието си върху усилията на другите да следват Спасителя, а също и
влиянието, което другите имат върху тях.

Обяснете, че след като прогонва един зъл дух от млад мъж (вж. Марк 9:17-29),
Спасителят отпътува, като минава през Галилея с учениците Си. Поканете
един ученик да прочете Марк 9:31-32 на глас. Помолете учениците да следят
текста, като потърсят събитията, за които пророкува Спасителят.

• За кои събития пророкува Спасителят?

Обобщете Марк 9:33-37, като обясните, че когато Исус идва в Капернаум, Той
казва на учениците Си кой ще бъде най-голям в Божието царство. Той им
казва и да приемат в Църквата хора, които се смиряват като деца и които Го
приемат вж. Joseph Smith Translation, Mark 9:34–35 (вMark 9:37, бележка под
линия а). (Забележка: Тези учения ще бъдат разгледани по-подробно в урока
върху Марк 10.)

Марк 9:38-50
Исус предупреждава да не влияем на другите така, че те да грешат и да стоим
настрана от злите влияния
Поканете един ученик да прочете Марк 9:38. Помолете класа да следят текста,
като потърсят за каква ситуация разказва Спасителят на апостол Йоан.

• Какво казва Йоан на Спасителя?
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Обяснете, че апостолите забраняват на този човек да прогонва зли духове,
защото той не е спътник на Дванадесетте апостоли. Обаче Спасителят им
казва да не му забраняват (това сочи, че той е праведен човек, който има
власт) и казва, че хората, които помагат на Неговите представители, ще бъдат
възнаградени (вж. Марк 9:39-41).

Поканете един ученик да прочете Марк 9:42 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят Господното предупреждение. Обяснете, че в този
контекст думата съблазни означава да повлияеш на други да се препънат, да ги
отклониш или да повлияеш на някого да съгреши или да изостави вярата си.

• За коя група хора предупреждава Спасителят да не им влияем да
съгрешават? (Може да обясните, че „малките, които вярват в (Исус)“
включват хората, които са отскоро във вярата, като например младежите и
новите членове на Църквата, а също и смирените Му, доверчиви ученици
на всяка възраст.)

• Какво е предупреждението на Исус относно съблазняването на учениците
Му да съгрешат? (Той сочи, че е по-добре да умрем, отколкото да изпитаме
силното страдание и отделяне от Бог, което ще последва, ако съблазняваме
другите да съгрешават.)

• Какъв принцип можем да научим от предупреждението на Спасителя в
стих 42? (Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да
разпознават следния принцип: Ако влияем на хора, които вярват в
Исус Христос, да съгрешават, ще бъдем отговорни пред Бог.)

• По какви начини човек може да повлияе на хора, които вярват в Исус
Христос, да съгрешат?

Напомнете на учениците за аромата в стаята и за факта, че подобно на
аромата, ние имаме положително или отрицателно влияние върху другите.
Помолете учениците да обмислят влиянието си върху хората, които вярват в
Исус Христос.

Привличайте и задържайте вниманието на учениците
Тъй като някои ученици лесно се разсейват, търсете начини да запалите повторно интереса
и ентусиазма им по време на урока. Това трябва да бъде вършено по начин, който
привлича вниманието на учениците върху стиховете, които ще изучават.

За да подготвите учениците да открият още един принцип, преподаван от
Спасителя, помолете за доброволец, който носи обувки с връзки, да застане
пред класа. Кажете на един ученик да развърже и завърже едната от обувките
му/й, като използва само една ръка. Докато той/тя се опитва да направи това,
попитайте класа:

• Какви затруднения бихте изпитали, ако изгубите една от ръцете си?

• За какво си струва (ако изобщо) да изгубите ръката си?

Обяснете, че умишленото премахване на част от тялото се нарича ампутация
и може да бъде извършено, ако някоя част на тялото бъде силно увредена,
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инфектирана или болна. Въпреки че ампутацията и последвалото
възстановяване от нея може да бъде болезнено и травматично, този процес
може да предотврати разпространяването на инфекция към останалата част
от тялото и причиняването на допълнителни увреждания или смърт.

Поканете ученик да прочете Марк 9:43 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво казва Спасителят за случай, когато ще е по-добре
да се изгуби едната ръка, отколкото да се запазят и двете.

• Кога ще е по-добре да се изгуби едната ръка, вместо да се запазят и двете?

• Мислите ли, че трябва буквално да възприемем това учение и да режем
ръка, която ни е „съблазнила“ или повлияла да съгрешим? (Може да
обясните, че Спасителят не казва, че хората буквално трябва да режат
ръцете си. Той всъщност използва метафора, за да подчертае важността на
това, което преподава.)

Помолете един ученик да нарисува човек на дъската. Докато ученикът рисува,
обяснете, че Преводът на Джозеф Смит на Марк 9:43-48 може да увеличи
разбирането ни за ученията на Спасителя в този откъс. В тези стихове
научаваме, че Спасителят използва ръката, крака и окото да символизират
влияния в живота ни, които могат да ни накарат да съгрешим. Кажете на
ученика, който рисува на дъската, да загради едната ръка, единия крак и
едното око на нарисуваната от него фигура. После помолете ученика да си
седне на мястото.

Помолете учениците да се редуват в четенето на глас от Превод на Джозеф
Смит, Марк 9:40-48 (в Ръководство към Писанията). Помолете класа да следят
текста, като потърсят на какво оприличава Спасителят ръката, крака и окото,
които са „съблазнили“ някого или са го накарали да съгреши. Може да
обясните, че думата живот в Превода на Джозеф Смит, Марк 9:40-41, 43 се
отнася за вечен живот.

• Според този превод, какво символизират съблазняващите ръка, крак и
око? (Ръката символизира близките и приятелите ни, кракът символизира
хората, които са ни образец за мислене и поведение, а окото символизира
нашите ръководители.)

Озаглавете тези части с тяхното тълкувание на фигурата, нарисувана от
ученика на дъската.

• Какво ни учи Спасителят, че трябва да правим с неправедните влияния или
влиянията, които ни водят към грях?

• По какви начини нашето отделяне от неправедните влияния може да е
подобно на ампутирането на ръка или крак?

• Какво може да се случи, ако не се отделим от неправедните
влияния? Защо?

• Каква истина можем да научим от Господното учение в тези стихове?
(Макар че учениците може да използват различни думи, те трябва да
открият следната истина: По-добре е да се отделим от неправедните
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влияния, отколкото накрая да бъдем отделени от Бог. Като
използвате думите на учениците, напишете тази истина на дъската.)

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Уолтър Ф. Гонзалез от Седемдесетте. Помолете класа да чуят от какви влияния
трябва да се държим настрана.

„Следва, че подобно отсичане се отнася не само до приятели, а до всяко
лошо влияние, като неподходящи телевизионни предавания,
интернет-страници, филми, книги, игри или музика. Да вдълбаем този
принцип в душите си ще ни помогне да устоим на изкушението да се
поддадем на всякакво лошо влияние“ („Днес е времето“, Лиахона, ноем.
2007 г., с. 55).

• Какви трудности може да изпитаме, ако се отдръпнем от неправедни
влияния?

• Как можем да знаем правилният начин да се отдръпнем от неправедни
влияния?

Обяснете, че отдръпването ни от неправедни влияния не означава да се
отнасяме към другите с грубост, да ги порицаваме или да отказваме да
общуваме с хора, които не са верни членове на Църквата. Вместо това, трябва
да се отдръпнем или да избягваме близкия контакт с хора, които ще ни водят
към грях. Въпреки че може и да не успеем да премахнем или избегнем всяко
влияние, което може да ни води към грях, Господ ще ни благословя, когато се
опитваме да се отдръпнем, от които е възможно зли влияния и когато се
опитваме да развиваме самодисциплината да избягваме влияния, които не
можем да премахнем напълно.

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете двама
ученика да излязат пред класа. Кажете на всеки от тях да прочете на глас
следните ситуации и да зададе въпросите, свързани с тях, на класа. Помолете
класа да отговорят на въпросите, въз основа на истината в Марк 9:43-48.

Ситуация 1. Имам приятели, които често ме насърчават да участвам в
дейности, които нарушават Божиите заповеди. Обаче смятам, че мога да имам
добро влияние върху тях, ако прекарваме време заедно.

• Няма ли да загубя способността си да влияя положително на тези
приятели, ако се отдръпна от тях? Какъв вид взаимоотношения трябва да
имам с тях?

• Какво трябва да казвам и върша, за да мога по подходящ начин да се
отдръпна от тези приятели?

Ситуация 2. От няколко години съм фен на една известна група. В някои от
наскорошните им парчета и интервюта те насърчават поведение и идеи,
които са в разрез с Господните стандарти и учения.

• Това е само музика и текст, нали? Какво е опасното в това да продължа да
слушам музиката им и да ги следя в социалните мрежи?
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Благодарете на доброволците за помощта им и ги поканете да си седнат по
местата. Попитайте класа:

• Въпреки че отдръпването ни от влиянията, които могат да ни накарат да
грешим, понякога може да е трудно, какво можем да получим посредством
тази жертва? (Много благословии, включително вечен живот.) Защо тази
награда си струва всяка жертва?

• Кога се е случвало на вас или ваш познат да изберете да се отдръпнете от
неправедни влияния? (Напомнете на учениците да не споделят неща,
които са твърде лични.) Кое беше трудното при отдръпването от това
влияние? Какви благословии дойдоха от това?

Помолете учениците да си помислят дали има влияния в живота им, които
може да ги подтикват към грях. Поканете ги да запишат в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията как ще се отдръпнат от тези
влияния.

Обобщете Марк 9:49-50, като обясните, че Спасителят казва на учениците Си
да имат мирни взаимоотношения едни с други.

Приключете, като насърчите учениците да действат съгласно всеки подтик,
който са получили по време на този урок.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Марк 4-9 (Раздел 8)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на Марк 4-9
(Раздел 8) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие преподавате, се
концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух, когато
обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Марк 4-5)
Учениците научиха, че ако търсим Господната помощ в трудни или страшни моменти, Той може да ни донесе
покой. Научиха и, че когато изпитаме силата на Спасителя в живота си, можем да свидетелстваме на другите за
благословиите и състраданието Му. От историята за дъщерята на Яир и за жената с кръвотечение учениците
научиха, че ако показваме вярата си в Исус Христос посредством усилията ни да идваме при Него, Той може да
ни изцели и че упражняването на вяра в Исус Христос изисква да продължаваме да вярваме в Него, дори в
моменти на несигурност.

Ден 2 (Марк 6-8)
От чудото на нахранването на над пет хиляди души учениците научиха, че когато предложим на Спасителя
всичко, което имаме, Той може да увеличи приношението ни, за да осъществи целите Си. Учениците научиха и,
че можем да следваме примера на Спасителя, като забелязваме нуждите на другите и после помагаме те да
бъдат задоволени.

Ден 3 (Матей 9:1-29)
От историята за това как Исус прогонва зъл дух от едно момче, учениците научават, че ако вярваме в Исус
Христос, всичко ще е възможно за нас. Този урок включва също и следните принципи: Ако държим на това, в
което вярваме и търсим Господната помощ, Той ще ни помага да укрепваме вярата си. Можем да увеличаваме
вярата си в Исус Христос чрез молитва и пост.

Ден 4 (Марк 9:30-50)
Докато учениците изучаваха Марк 9:30-50, те научиха, че ако влияем на хора, които вярват в Исус Христос, да
съгрешават, ще бъдем отговорни пред Бог. От ученията на Спасителя в тези стихове учениците научиха, че е
по-добре да се отделим от неправедните влияния, отколкото да се отделим от Бог.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат, че стремежът да угодим
на другите, вместо да вършим това, което знаем, че е правилно, може да
доведе до погрешни избори, скръб и съжаление.
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Предложения за преподаване
Марк 6:1-29
Исус е отхвърлен в Назарет и изпраща Дванадесетте; разказва се за смъртта на
Йоан Кръстител
Започнете урока, като помолите учениците да си помислят за последния път,
когато са се почувствали притиснати да направят нещо, което са знаели, че не
е правилно.

Напишете на дъската следното твърдение (то се намира в „Making the Right
Choices“, Ensign, ноем. 1994 г., с. 37):

„Хората, които вършат зло, искат да се присъедините към тях, защото
те се чувстват по-добре при вършенето на това, което правят, когато и
другите го правят“ (Ричард Г. Скот).

• Какви примери може да дадете за оказване на натиск от другите да
извършите нещо, което знаете, че е грешно?

Помолете учениците да потърсят една истина, докато изучават Марк 6, която
може да им помогне да не се поддават на отрицателното влияние на
връстниците си.

Поканете един ученик да прочете Марк 6:17-18 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави Ирод на Йоан Кръстител. Нека
учениците споделят какво са открили.

• Какво прави Ирод на Йоан Кръстител и защо?

Ирод Антипа се развежда със съпругата си и се жени за Иродиада, съпругата
на брат му Филип. Това е явно нарушение на юдейския закон (вж. Левит 18:16)
и Йоан Кръстител гласно го порицава. Противопоставянето на Йоан на този
брак ядосва Иродиада, така че Ирод хвърля в затвора Йоан, за да я
умилостиви.

Поканете един ученик да прочете Марк 6:19-20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво иска Иродиада да направи на Йоан
Кръстител.

• Какво иска Иродиада да направи на Йоан Кръстител?

• Защо тя не би могла да го убие? (Тъй като Ирод се бои от Йоан и знае, че
той е Божий човек.)

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 6:21–29.
Поканете класа да следят текста, търсейки какво прави Ирод на Йоан
Кръстител.

• Според стих 26, какво мисли Ирод относно убиването на Йоан Кръстител?
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• Защо Ирод нарежда да бъде обезглавен Йоан, въпреки че знае, че това е
неправилно и че не иска да го направи? (Ирод се безпокои за мнението на
хората, които седят с него.)

• Какъв принцип можем да научим от решенията на Ирод за това, което се
случва, когато се опитваме да угодим на другите, вместо да направим това,
което е правилно? (Учениците могат да използват различни думи, но се
уверете, че те разпознават следния принцип: Стремежът да угодим на
другите, вместо да вършим това, което знаем, че е правилно, може
да доведе до погрешни избори, скръб и съжаление.)

За да помогнете на учениците да разберат по-добре тази истина, разделете ги
на групи от по двама до четирима и ги помолете да измислят няколко
примера за ситуации, при които младежите трябва да избират между това да
удовлетворят другите и да вършат това, което знаят, че е правилно. След като
измине достатъчно време, помолете всяка група да каже какво са измислили.
Докато го правят, напишете няколко от примерите им на дъската.

• По какви начини сте виждали, че поддаването на подобен натиск в тези
примери носи скръб и съжаление?

• Кога ви се е случвало да видите някой да избере това, което е правилно,
вместо да се опита да угоди на другите?

• Какво може да ни помага да избираме да вършим това, което знаем, че е
правилно, вместо да се стремим да угодим на другите?

Прочетете на глас следното изказване на президент Спенсър У. Кимбъл
относно вземането на правилни решения:

„Правилните решения са най-лесни за вземане, когато ги вземаме
предварително … ; това спестява много притеснения, когато дойде
моментът за вземане на решение, когато сме уморени и силно изкушени“
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006 г.), с. 108).

Поканете няколко ученика да помислят за предстоящата седмица и да
потърсят възможни ситуации, в които може да им се налага да избират между
това да угодят на другите и да вършат това, което е правилно. Насърчете ги да
планират как ще реагират на този натиск, ако им се случи.

Обяснете, че когато Ирод научава за многото чудеса, които извършва Исус,
той се бои, че Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и че той върши тези
чудеса (вж. Марк 6:14-16).

Марк 7-8
Исус изцелява двама души и поучава учениците Си
Обяснете, че Марк 7-8 съдържа два разказа за случаи, когато Спасителят
изцелява някого. Разделете класа по двойки. Възложете на единия ученик във
всяка двойка да прочете Марк 7:31-35, а другият ученик да прочете Марк
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8:22-25. После поканете учениците да опишат на партньора си изцелителното
чудо в прочетените от тях стихове.

След като измине достатъчно време, поканете учениците да обяснят как
Спасителят изцелява тези двама души.

• Какви уроци можем да научим от факта, че слепецът не е напълно изцелен
веднага?

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете учениците
да чуят кои са причините, поради които Исус е изцелил човека постепенно
или на етапи.

„Това чудо е уникално; то е единственият записан случай, в който Исус
изцелява някого на етапи. Вероятно нашият Господ следва този курс, за да
укрепи слабата, но нарастваща вяра на слепеца. Изглежда, че
последователните случаи на физически контакт с Исус са имали ефекта да
добавят надежда, увереност и вяра у невиждащия. Исус лично (1) хваща
слепеца за ръката и го отвежда извън града, (2) слага от слюнката Си на

очите на невиждащия, (3) извършва обряда полагане на ръце и (4) полага ръцете си още
един път върху очите на човека.

Определено начинът, по който се извършва този вид лечение, ни учи, че хората трябва да
търсят Господната изцелителна благодат с цялата си сила и вяра, въпреки че това е
достатъчно само за частично изцеление, след получаването на което обаче те могат да
получат допълнителното уверение и вяра, за да могат да оздравеят и да са съвсем добре.
Хората също така често биват излекувани от духовните си болежки поетапно, стъпка по
стъпка, докато привеждат живота си в хармония с Божиите планове и цели“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 тома, (1965–1973), 1:379–380).

• По какъв начин постепенното изцеляване може да увеличава нечия вяра в
Исус Христос?

• Защо е важно да се разбере, че някои благословии, като например
придобиването на свидетелство за Евангелието или получаването на
физическо или духовно изцеление, често идва постепенно или поетапно, а
не внезапно или изведнъж?

Обобщете Марк 8:27-28, като обясните, че Исус задава въпрос на учениците
Си кой казват хората, че е Той. Те отговарят, като казват, че някои твърдят, че
Той е Йоан Кръстител или друг пророк.

Поканете ученик да прочете Марк 8:29 на глас. Помолете класа да следят
текста и да открият какво казва Петър за Исус.

• Какво казва Петър в отговор на това кой е Исус? (Думата Христос е
гръцкият еквивалент на Месия.)

Обобщете Марк 8:30-31, като обясните, че Исус казва на Своите ученици, че
Той ще бъде отхвърлен и убит от юдеите. Поканете един ученик да прочете
Марк 8:32-33 на глас. Помолете класа да следят текста и да открият как
реагира Петър на тази вест.
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Обяснете, че поради популярните юдейски очаквания за един Месия -
завоевател, за Петър е трудно, както и за мнозина юдеи по това време, да
разберат и приемат идеята за Месия, който ще страда и умре.

• По какъв начин Петър е подобен на слепеца, описан в Марк 8:22-25?
(Петър започва постепенно да „вижда“ истината. Той има вяра в
Спасителя, но разбирането му за мисията на Спасителя се развива стъпка
по стъпка.)

• По какъв начин Господ е помогнал на вас или някой ваш познат да видите
истината по-ясно?

Приключете днешния урок, като поканите учениците да прочетат наум Марк
8:34-38 и като помислят по какъв начин днешният урок може да им помогне
да поставят Господ на първо място в живота си.

Следващ раздел (Марк 10–Лука 4)
Обяснете, че учениците ще приключат изучаването си на Евангелието на
Марк и ще започнат да изучават писанията на Лука. Поканете ги да потърсят
нови подробности, докато четат отново за последните събития в живота на
Исус Христос и Неговото Единение и да забележат презрителните думи,
изречени към Исус, докато Той е на кръста. В Евангелието на Лука те ще
прочетат една от най-известните глави в Библията – Лука 2 – и истории за
потисканите, отхвърлените и грешниците.
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УРОК 41

Марк 10
Въведение
Към края на земното Си служение Спасителят служи на
хората в Перея. Докато е там, Той проповядва учението за
брака и кани малките деца да дойдат при Него.
Спасителят също така съветва един богат юноша да
продаде всичките си притежания и да Го последва.

Когато Спасителят напуска Перея и тръгва към Ерусалим
за последен път през земния Си живот, Той предрича
смъртта и Възкресението Си и съветва Своите апостоли
да служат на другите. Той също така изцелява един
слепец в Ерихон.

Предложения за преподаване
Марк 10:1-16
Исус проповядва учението за брака и кани малките деца да дойдат при Него
Покажете на учениците няколко снимки на малки деца.

• На кои качества се възхищавате в по-малките ви братя или сестри или
други познати малки деца? (Направете списък с отговорите на учениците
на дъската.)

Поканете учениците, докато изучават Марк 10:1-16, да потърсят една истина,
поради която трябва да станем подобни на малките деца.

Обяснете, че към края на служението на Спасителя Той напуска Галилея и
отива в един район, наречен Перея. (Може да поканите учениците да намерят
Перея в „Земният живот на Исус Христос на един поглед“ (вж. урок 5) или
Хронология на църковната история, карти и фотографии, карта 11, „Светата
земя по времето на Новия завет“.) Обобщете Марк 10:1-12, като обясните, че
докато е в Перея, Спасителят учи хората за важността на брака.

Поканете един ученик да прочете Марк 10:13-14 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво се случва, докато Спасителят е в Перея.

• Как реагират учениците, когато хората довеждат малки деца при
Спасителя? (Обяснете, че думата смъмриха в стих 13 сочи, че учениците
казват на хората, че не е правилно да водят децата си при Спасителя.)

• Как реагира Спасителят на учениците?

Поканете един ученик да прочете Марк 10:15-16 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Спасителят на учениците Си, когато малките деца идват
при Него. Обяснете, че изразът „приеме Божието царство като детенце“ в
стих 15 се отнася за приемането на Евангелието.

• Какво според вас означава да се приема Евангелието „като детенце“?
(стих 15). (Напишете на дъската отговорите на учениците и ги сравнете с
нещата, които вече са написани на дъската.)

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове за това което ще се
случи, ако приемем Евангелието като малки деца? (Учениците може да
открият различни истини, но трябва да им е ясно, че ако приемем
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Евангелието като малки деца, ще бъдем подготвени да приемем
Божието царство.)

• По какви начини приемането на Евангелието подобно на малки деца ни
подготвя да влезем в Божието царство? (За да помогнете на учениците да
отговорят на този въпрос, може да ги насочите към Мосия 3:19.)

Марк 10:17-34
Спасителят съветва един богат юноша да продаде всичките си притежания и да
Го следва
Поканете един ученик да прочете Марк 10:17-20 на глас и помолете класа да
потърсят какво се случва, след като Спасителят благославя малките деца.

• Как бихте описали мъжа, който идва при Исус? Защо?

• Каква молба отправя той към Спасителя? Какво отговаря Исус?

Обяснете, че Матей 19 съдържа и разказ за това как този мъж идва при
Спасителя. Поканете един ученик да прочете Матей 19:20 на глас и помолете
класа да чуят как реагира мъжът, след като Спасителят изброява някои от
заповедите.

• След като признава, че спазва всички заповеди, какъв въпрос задава
младият мъж на Спасителя? (Може да предложите на учениците да
отбележат въпроса на юношата.)

Напишете следния въпрос на дъската: Какво още не ми достига?

Поканете учениците да прочетат Марк 10:21 наум, като потърсят по какъв
начин отговаря Спасителят на юношата.

• Какво казва Спасителят на юношата, че още му липсва?

Посочете израза „Исус като го погледна, възлюби го“ в стих 21. Може да
предложите на учениците да отбележат този израз в Писанията си.

• Защо според вас е важно да знаем, че Исус обича този юноша преди да му
каже какво му липсва?

• Какви принципи можем да научим от този разказ? (Учениците може да
открият няколко принципа, включително следните: Тъй като ни обича,
Господ ще ни помогне да узнаем какво ни липсва в усилията ни да
Го следваме. Ако помолим Господ, Той ще ни научи какво ни
трябва, за да наследим вечен живот.)

Поканете учениците да прочетат Марк 10:22 наум, като потърсите как
реагира юношата, когато Спасителят го съветва да продаде всичките си
притежания.

• Как реагира юношата?

• Според стих 22, защо той реагира по този начин?

Посочете, че макар и вероятно да не се изиска от нас да жертваме големи
богатства, за да следваме Господ, Той ни е помолил да правим други жертви, за
да Му служим и да се подчиняваме на Неговите заповеди.
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• Кои са някои от жертвите, които Господ изисква от нас и които може да са
трудни за правене?

• Кои благословии може да не получим, ако изберем да не следваме Господ
във всички неща?

Поканете един ученик да прочете Марк 10:23-27 на глас. Помолете ученика да
замести подходящата част на стих 27 с откъса от Joseph Smith Translation,
намиращ се в Mark 10:27, бележка под линия а. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво казва Исус относно изоставянето на всичко
заради Него.

• Защо според вас е толкова трудно за хората, които се придържат към
богатството или към други светски неща, да влязат в царството Божие?

• Какво според вас означава, че всички неща са възможни за хората, които
се уповават на Бог?

Поканете един ученик да прочете Марк 10:28-31 на глас. Помолете ученика да
замести стих 31 с откъса от Joseph Smith Translation, намиращ се в Mark 10:31,
бележка под линия а. Помолете класа да следят текста, като търсят какво казва
Петър, след като Спасителят казва, че трябва да желаем да жертваме всичко,
което Той изиска от нас.

• Според стих 28, какво казва Петър?

• Какво обещава Спасителят на хората, които желаят да се откажат от
всичко, за да Го следват?

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Спасителя относно това,
което трябва да правим, за да получим вечен живот? (Учениците могат да
използват различни думи, но се уверете, че те разпознават следния
принцип: За да получим вечен живот, ние трябва да желаем да се
откажем от всичко, което Господ изиска от нас. Запишете този
принцип на дъската.)

• Защо вечният живот си струва всяка жертва, която е изискана от нас на
земята? (Може да напомните на учениците, че вечният живот включва
живот за вечността в присъствието на Бог с праведните ни близки.)

Обобщете Марк 10:32-34, като обясните, че Господ казва на учениците Си, че
след като те пристигнат в Ерусалим, Той ще бъде подиграван, бичуван,
оплюван и убит и че ще Се въздигне отново на третия ден.

• По какъв начин Спасителят е съвършен пример за това, което означава да
се жертва всичко, което Бог изиска?

Свидетелствайте за истините, преподадени в този урок. Насърчете учениците
с молитва да обмислят въпроса „Какво още ми липсва?“ и да се подчинят на
всички подтици, които може да получат относно жертвите, които Господ
изиска от тях.
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Споделяйте свидетелството си
Краят на урока не е единственото време, когато може да споделяте свидетелството си.
Използвайте възможности по време на урока, за да споделяте свидетелството си за учения
и принципи, когато ги откривате и обсъждате. Насърчавайте учениците си да правят
същото. Когато се споделят свидетелства, светият Дух може да свидетелства в сърцата и
умовете на учениците за истинността на свидетелствата.

Марк 10:35-52
Спасителят предрича смъртта и Възкресението Си и съветва апостолите Си да
служат на другите

Разделете учениците на малки групи. Раздайте на всяка група по едно
копие на следния материал и ги поканете да го изпълнят:

Кой е първенец?
Изпълнете този материал като група и обсъдете отговорите си на въпросите.

Избройте някои дейности, които обичате: ____________________

• Назовете няколко души, които са наистина много добри в извършването на
гореспоменатите дейности. Какво ги прави велики?

Докато изучавате словата на Спасителя в Марк 10, потърсете какво казва Той, че прави човек
наистина велик.

Прочетете Марк 10:35-37, като потърсите за какво молят Спасителя Яков и Йоан, докато
пътуват към Ерусалим.

Молбата на Яков и Йоан да седят от дясно и от ляво на Спасителя загатва, че желаят да получат
повече слава и почит в Божието царство, отколкото биха получили другите апостоли. Марк
10:38-40 съдържа обяснението на Спасителя пред Яков и Йоан, че тази благословия ще бъде
дадена на онези, които са подготвени да я получат.

Прочетете Марк 10:41, като потърсите как реагират другите учениците на молбата на Яков
и Йоан.

• Според вас защо другите ученици не са доволни от Яков и Йоан?

Прочетете Марк 10:42-45, като потърсите какво казва Спасителят на учениците Си относно
първенството.

Довършете следното изречение, въз основата на това което, казва Спасителят, че е истинско
първенство:

За да бъдем наистина велики, ние трябва ____________________.

В стих 45 думата служи означава да се грижиш, утешаваш, помагаш и подкрепяш другите.

• Защо човек, който служи и помага на другите (като Спасителя), ще бъде считан наистина
за велик?

• Кога се е случвало някой да служи и да се грижи за вас или близките ви? Защо бихте
сметнали този човек наистина за велик?

След като учениците изпълнят задачите в раздадения им материал, поканете
няколко от тях да споделят как са довършили изречението, въз основа на Марк
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10:42-45. Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да
разпознават следния принцип: За да бъдем наистина велики, трябва да
следваме примера на Спасителя, като служим на другите.

Обобщете Марк 10:46-52, като обясните, че докато Спасителят и Неговите
апостоли напускат Ерихон, за да отпътуват до Ерусалим, един сляп човек, на
име Вартимей, се провиква към Спасителя да го изцели. Тълпата казва на
Вартимей да мълчи, но той извиква още по-силно. Спасителят чува неговия
вик, изпитва състрадание към него и го изцелява. (Забележка: Разказът за
излекуването на Вартимей ще бъде преподаден по-подробно в урока върху
Лука 18.)

• По какъв начин Спасителят е съвършен пример за принципа, който
преподава относно служенето на другите?

Споделете свидетелството си, че Спасителят е наистина велик поради начина,
по който служи на чедата на Небесния Отец. Поканете учениците да си
помислят какво могат да правят, за да служат на своите ближни и да се грижат
за тях. Насърчете ги да си поставят цел, която да им помага да служат на
другите.
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УРОК 42

Марк 11-16
Въведение
Към края на земното Си служение, Спасителят
наблюдава как една бедна вдовица пуска две лепти в
съкровищницата на храма. По-късно, докато Той вечеря
във Витания, Мария помазва Исус като знак за Неговото

погребение. Спасителят страда в Гетсиманската градина.
Той е даден на съд и осъден на смърт. След като умира на
кръста и е възкресен, Господ се явява на апостолите Си и
им нарежда да отнесат Евангелието по целия свят.

Предложения за преподаване

Преподаване относно страданието на Спасителя в Гетсимания
Съществуват три разказа за събитията, които се случват в Гетсиманската градина. Урокът
върху Матей 26 набляга на покоряването на Спасителя на волята на Отца Му. Урокът върху
Марк 14 разглежда страданието на Исус Христос в Гетсиманската градина. Урокът за
Лука 22 подчертава необятността на Неговото страдание. Наблягането върху уникалните
аспекти на тези три разказа за страданието на Спасителя може да предизвика различни
преживявания за учениците, докато изучават всеки от разказите.

Марк 11-13
Спасителят проповядва в храма и наблюдава как една вдовица пуска лепти в
съкровищницата на храма
Прочетете на глас следните ситуации и помолете учениците да чуят какви са
различията между приносите, дадени на Господ във всеки от тях.

1. Една жена дава на епископа си много голяма сума като дарение от пост.
Друга жена, която живее в същия район, дава много малка сума на
епископа си като дарение от пост.

2. Един мъж служи като колов президент. Друг мъж в същия кол служи като
учител в Неделното училище за деца.

• Какви различния забелязахте в приношенията, дадени във всеки от
случаите?

• Как може да се чувства човек, ако неговото или нейното дарение за Господ
изглежда малко, в сравнение с даренията на останалите?

Докато изучават Марк 11-14, поканете учениците да потърсят истини, които
да им помогнат да разберат как Господ гледа на техните дарения към Него.

263



Покажете картината Триумфалното
влизане (Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 50; вж. също
LDS.org). Накратко обобщете Марк
11:1-12:40, като обясните, че когато
Спасителят наближава края на
земното Си служение, Той влиза
триумфално в Ерусалим, прочиства
храма и проповядва на хората там.
Напомнете на учениците, че в опит
да дискредитират Спасителя,
фарисеите и книжниците Му задават трудни въпроси, докато Той проповядва в
храма. След като Спасителят отговаря на техните въпроси, Той осъжда
лицемерието на фарисеите и книжниците (вж. Матей 23).

Обяснете, че докато Исус е в храма, Той вижда как различни хора носят пари в
храмовата съкровищница като приношение за Бог. Поканете един ученик да
прочете Марк 12:41-44 на глас и помолете класа да потърсят какво вижда
Спасителят в съкровищницата.

• Какво вижда Спасителят в съкровищницата?

Покажете монетата, с най-малка стойност във вашата страна и обяснете, че
лепта е „най-дребната бронзова монета, използвана от юдеите“ (Bible
Dictionary, „Money“).

• Как би могъл да се чувства някой, ако можеше да дари само две лепти
на Бог?

• Какво казва Спасителят относно дарението на вдовицата, в сравнение с
даренията на другите?

• Защо Спасителят счита нейното дарение за „повече“ от другите?

• Въз основа на казаното от Господ за вдовицата, какъв принцип можем да
научим относно даването на Господ? (Макар че учениците може да
използват различни думи, те трябва да открият следния принцип: Ако
желаем да дадем всичко, което имаме, на Господ, Той ще приеме
приноса ни, дори и да изглежда малък в сравнение с този на
другите.)

Обобщете Марк 13, като обясните, че Спасителят проповядва на апостолите
Си за Второто пришествие. Напомнете на учениците, че те изучиха тези
учения в Джозеф Смит – Матей.

Марк 14:1-9
Мария помазва Спасителя
Обяснете, че след като Спасителят учи Своите ученици относно знаменията
за Неговото второ пришествие, Той напуска Ерусалим и отива във Витания, в
дома на един мъж, на име Симон, който е бил болен от проказа.
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Помолете един ученик да прочете Марк 14:3 на глас, а друг ученик да прочете
Йоан 12:3 на глас. Помолете класа да чуят какво се случва на Спасителя,
когато сяда да вечеря.

• Какво се случва на Спасителя, когато сяда да вечеря в дома на Симон?
(Обяснете, че жената, която помазва Спасителя, е Мария, сестрата на
Марта и Лазар (вж. Йоан 12:1-3.)

• По какъв начин Мария показва на Спасителя нейната любов и отдаденост?

Обяснете, че помазването, извършено от Мария, на главата и краката на
Спасителя с миро от чист и скъпоценен нард (много скъпо масло) е действие,
показващо почит, рядко оказвана и на царе (вж. Джеймс Е. Талмидж, Jesus the
Christ, 3-то изд. (1916 г.), с. 512).

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 14:4-9.
Помолете класа да следят текста, като потърсят как реагират някои от хората
на трапезата на действието на Мария. Обяснете, че от Йоан 12:4-5 научаваме,
че Юда Искариотски е този, който се оплаква от извършеното от Мария.

• Как реагира Юда Искариотски, когато Мария помазва Спасителя със
скъпо миро?

• Според стих 5, колко струва това миро? (Обяснете, че триста динария е
приблизително равно на годишната надница на общ работник.)

• Как реагира Спасителят на критиката, отправена от Юда към Мария?

Обърнете внимание на израза „тя извърши добро дело за Мене“ в стих 6 и
обяснете, че той показва, че Спасителят е доволен от това, което е направила
Мария. Посочете и израза „тя извърши това, което можеше“ в стих 8 и
обяснете, че това загатва, че Мария е дала най-доброто от себе си за Господ.

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това, което
чувства Спасителят, когато Му отдаваме най-доброто от себе си? (Макар
учениците да използват различни изрази, те трябва да разпознават следния
принцип: Спасителят е доволен, когато Му даваме най-доброто от
себе си.)

Споменете двете ситуации, които бяха представени в началото на урока.
Помолете учениците да използват истините, които откриха в Марк 12 и
Марк 14, за да обясните по какъв начин хората във всеки от случаите може да
угоди на Господ.

• По какъв начин повярването на тези истини помага на човек, който
чувства, че няма какво да даде на Господ?

• Кога сте виждали някой да отдаде най-доброто от себе си на Господ?

Поканете учениците да помислят дали в момента отдават най-доброто от себе
си за Господ. Насърчете ги да изберат един аспект от живота си, в който могат
да се подобрят и да си поставят цел, която да им помага да отдават
най-доброто от себе си за Господ.
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Марк 14:10-16:20
Исус започва Единението Си, когато страда в Гетсиманската градина за нашите
грехове; Той е предаден от Юда Искариотски и е отведен пред юдейските
ръководители
Поканете учениците да помислят над следните въпроси:

• Чувствали ли сте някога, че никой не ви разбира или не разбира през
какво преминавате?

• Някога чувствали ли сте, че не могат да бъдат опростени миналите ви
грехове?

Поканете учениците да търсят истини, докато изучават Марк 14, които могат
да помогнат на човек, който може да изпитва тези чувства.

Обобщете Марк 14:10-31, като обясните, че няколко дни след като Мария
помазва Исус, Исус и апостолите отбелязват Пасхата. След това, Спасителят
отива в Гетсиманската градина.

Поканете един ученик да прочете Марк 14:32-34 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят как се чувства Спасителят в Гетсиманската
градина.

• Как се чувства Спасителят в Гетсиманската градина?

След като учениците отговорят, запишете следните изрази на дъската: ужасен,
измъчен, прескърбен.

Обяснете, че тези изрази се отнасят за страданието, което изпитва Исус
Христос като част от Неговото Единение.

• На какво ни учат тези изрази за Единението на Исус Христос? (След като
учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Като част от
Неговото Единение, Исус Христос страда и скърби в Гетсиманската
градина.)

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 14:35-42.
Помолете класа да следят текста и да намерят какво прави Господ поради
силното Си страдание.

• Какво прави Спасителят поради силното Си страдание? (Помогнете на
учениците да разберат, че страданието на Исус е толкова силно, че Той
моли, ако е възможно, да не трябва да го изпитва.)

Напишете следния израз на дъската: Исус Христос страда … за да може да …

Обяснете, че други стихове в Писанията могат да ни помогнат да разберем
страданието на Исус Христос и причината, поради която Той е съгласен да
страда за нас.

Напишете следните препратки към Писанията на дъската: Исаия 53:3–5 и
Алма 7:11–13. Разделете учениците по двойки и ги поканете да прочетат
заедно стиховете, като потърсят какво изстрадва Спасителят и защо.
Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията как биха довършили израза, написан на дъската, като
използват наученото от Исаия 53:3-5 и Алма 7:11-13. (Може да обясните, че
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думата подпомага в Алма 7:12 означава облекчавам или оказвам помощ на
някого.)

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят как са довършили израза. Техните отговори трябва да са сходни със
следния: Исус Христос изстрада нашите болки, страдания, изкушения,
болести, недъзи и скърби, за да знае как да ни подпомогне. Исус Христос
страда за нашите грехове, за да може да заличи нашите прегрешения.
Напомнете на учениците, че страданието на Спасителя за греховете на
човечеството започна в Гетсиманската градина и продължи до кулминацията
при разпъването Му на кръста.

За да помогнете на учениците да почувстват важността на тази истина,
че като част от Неговото Единение, Исус изпита страдания и скръб в

Гетсиманската градина, може да покажете видео презентацията „Special
Witness — Elder Holland“ (2:38), в която старейшина Джефри Р. Холанд от
кворума на дванадесетте апостоли свидетелства за страданието на Спасителя в
Гетсимания. Това видео се намира на LDS.org.

• По какъв начин знанието, че Спасителят страда и причината, поради
която страда може да ви помага, когато сте изправени пред изпитания,
болки и страдания?

• Кога сте чувствали Спасителят да ви подпомага в миг на болка, болест
или скръб?

• Какви чувства сте изпитвали, докато сте се покайвали и почувствали
изличаването (или изтриването) на греховете ви чрез Единението на Исус
Христос?

Обобщете Марк 14:43-16:20, като обясните, че Исус е предаден на незаконен
съд пред Синедриона и е осъден на смърт. След като Спасителят умира на
кръста и е възкресен, Той се явява на апостолите Си и им нарежда да отнесат
Евангелието на целия свят.

Може да приключите урока, като свидетелствате за истините, които сте
обсъдили днес.
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Въведение към
Евангелието според
св. Лука
Защо да изучаваме тази книга?
Книгата на Лука предоставя допълнително свидетелство за много истини,
записани от Матей и Марк, а също и съдържа неспоменати неща, никъде
другаде. Евангелието на Лука може да задълбочи разбирането на учениците за
ученията на Исус Христос и да им помогне по-цялостно да оценят Неговата
любов и състрадание към цялото човечество, както се вижда по време на
земното Му служение и посредством безграничното Му Единение.

Кой написва тази книга?
Лука е авторът на това Евангелие. Той е лекар (вж. Колосяните 4:14) и
„пратеник на Исус Христос“ (Joseph Smith Translation, Luke 1:1 (в Luke 1:1,
бележка под линия а). Лука е „съработник“ на Павел (Филимон 1:24) и
мисионерски колега на Павел (вж. 2 Тимотей 4:11). Лука написва и книгата
Деяния на апостолите (вж. Ръководство към Писанията, „Лука“).

Кога и къде е написана книгата?
Въпреки че не е известно кога точно Лука написва Евангелието си, то
вероятно е написано през втората половина на първи век сл. Хр. Източниците
на Лука са хора, които „отначало са били очевидци“ (Лука 1:2) на земното
служение и Възкресението на Спасителя. Не знаем къде е написано
Евангелието на Лука.

За кого е написано то и защо?
Лука предназначава Евангелието му да бъде четено основно от езичници и
представя Исус Христос като Спасител и на юдеите, и на езичниците. Лука
конкретно адресира Евангелието си към „Теофил“ (Лука 1:3), което на гръцки
означава „приятел на Бог“ или „Божий възлюбен“ (вж. Bible Dictionary,
„Theophilus“). Очевидно е, че Теофил е получил по-ранни инструкции
относно живота и ученията на Исус Христос (вж. Лука 1:4). Лука се надява да
предостави допълнителни инструкции, които да предложат систематичен
разказ за мисията и служението на Спасителя. Той иска хората, които четат
неговото свидетелство, да „позна(ят) достоверността“ (Лука 1:4) на Божия Син
– Неговото състрадание, Единение и Възкресение.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Лука е най-дългото от четирите Евангелия и е най-дългата книга в Новия
завет. Някои от най-известните истории на християнството са записани само
в Евангелието на Лука: обстоятелствата около раждането на Йоан Кръстител
(вж. Лука 1:5–25, 57–80); традиционната история за Рождението (вж. Лука
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2:1–20); историята за Исус като 12-годишно момче в храма (вж. Лука 2:41–52);
притчи като тези за добрия самарянин (вж. Лука 10:30–37), блудния син (вж.
Лука 15:11–32) и богаташа и Лазар (вж. Лука 16:19–31); историята за десетте
прокажени (вж. Лука 17:11–19); и историята за това как възкресеният Господ
върви редом с учениците Си по пътя за Емаус (вж. Лука 24:13–32).

Други уникални особености са включването от Лука на ученията на Йоан
Кръстител, които не се намират в никое друго Евангелие (вж. Лука 3:10–14);
наблягането на молитвите, казани от Исус Христос (вж. Лука 3:21; 5:16; 9:18,
28–29; 11:1); и включването на призоваването, обучението и мисионерската
служба на Седемдесетте (вж. Лука 10:1–22). Освен това, Лука е единственият
автор на Евангелие, който записва, че Спасителят пролива кръвта Си в
Гетсиманската градина и че един ангел Му служи (вж. Лука 22:43-44).

Тъй като Евангелието на Лука започва и приключва в храма, то посочва и
значимостта на храма като основно място за Божиите взаимоотношения с
човечеството (вж. Лука 1:9; 24:53).

Изложение
Лука 1-3 Предречени са раждането и мисията на Йоан Кръстител и Исус
Христос. Очевидци свидетелстват, че бебето Исус е Месията. На 12 годишна
възраст Исус Христос преподава в храма. Йоан Кръстител проповядва
покаяние и кръщава Исус Христос. Лука записва родословието на Исус
Христос.

Лука 4-8 Исус Христос е изкушаван в пустинята. В Назарет Той Се
провъзгласява за Месията и е отхвърлен. Исус Христос избира дванадесет
апостола и поучава учениците Си. Той опрощава грехове и извършва
много чудеса.

Лука 9-14 Дванадесетте апостоли са изпратени да проповядват и да изцеляват.
Исус Христос нахранва пет хиляди души и е преобразен на един хълм. Той
призовава Седемдесетте и ги изпраща да проповядват. Исус Христос
преподава относно ученичеството, лицемерието и съденето на другите. Той
разказва притчата за добрия самарянин.

Лука 15-17 Исус Христос преподава с притчи. Той проповядва за обиди, вяра и
прошка. Той изцелява десет прокажени и проповядва за Второто Си
пришествие.

Лука 18-22 Исус Христос продължава да преподава с притчи. Той изцелява
един слепец и учи Закхей. Той пристига триумфално в Ерусалим, ридае за
града и прочиства храма. Исус Христос предрича разрушението на Ерусалим и
говори за знаменията, които ще предшестват Второто Му пришествие. Той
постановява причастието, поучава Своите апостоли и страда в Гетсиманската
градина. Той е предаден, заловен, подиграван, бичуван и подложен на разпит.

Лука 23-24 Исус Христос е предаден на съд пред Пилат и Ирод, разпънат на
кръст и погребан. Ангели до гробницата и двама ученици по пътя за Емаус
свидетелстват, че Исус Христос е възкресен. Спасителят се явява на учениците
Си в Йерусалим, обещава на апостолите Си, че ще им бъде дадена сила от Бог
и се възнася в небесата.
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УРОК 43

Лука 1
Въведение
Ангел Гавриил се явява на Захария и съобщава, че
Захария и съпругата му Елисавета ще имат син, когото ще
нарекат Йоан. Шест месеца по-късно, същият ангел се
явява на Мария и съобщава, че тя ще стане майката на

Сина Божий. Мария посещава Елисавета и те се радват на
идването на Спасителя. Три месеца по-късно Елисавета
ражда Йоан.

Предложения за преподаване
Лука 1:1-4
Лука обяснява причините да напише своето Евангелие
Покажете следните картини и помолете учениците да обяснят какво се случва
на всяка от тях: Йосиф и Мария пътуват към Витлеем (Евангелски произведения
на изкуството, 2009 г., № 29; вж. също LDS.org), Ангелът се явява на
пастирите (№ 31), Симеон се покланя на младенеца Исус (№ 32), Момчето
Исус в храма, (№ 34), Добрият самарянин (№ 44), Мария и Марта (№ 45) и
Десетимата прокажени (№ 46). Отбележете, че тези и много други събития и
учения от земното служение на Спасителя са записани от Лука, но не са в
Евангелията на Матей, Марк и Йоан.

Накратко представете Евангелието
на Лука, като обясните, че Лука
започва Евангелието си, като се
обръща към мъж, на име „Теофил“
(стих 3) и обяснява причината да
започне писанието си. Теофил
означава „приятел на Бог“ (Bible
Dictionary, „Teophilus“). Поканете
един ученик да прочете Лука 1:1–4 на
глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят причините за
писанието на Лука.

Намерението на автора
Когато преподавате от Писанията, опитвайте се да преценявате какво послание се опитва
да отправи пророческият автор. За да научите повече за намеренията на Лука при
написването на неговото Евангелие, прочетете „Въведение към Евангелието според св.
Лука“, което предшества този урок.

• Кои са някои от причините Лука да напише този разказ?

• Въз основата на Лука 1:4, какво може да направи за нас изучаването на
Евангелието на Лука?
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Христос в храма, от Хайнрих Хофман; предоставено от
C. Harrison Conroy Co., Inc.

Уверете учениците, че докато
изучават Евангелието на Лука, те
могат да узнаят „достоверността“
(стих 4) на истините, които са им
преподавани за Исус Христос.
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Лука 1:5-25
Ангел Гавриил съобщава на Захария
предстоящото раждане на Йоан и
Елисавета зачева
Помолете учениците да си помислят
за благословия или отговор от Бог,
които очакват или за които се
надяват. Докато изучават Лука 1,
поканете учениците да потърсят
истини, които могат да им помогнат,
когато чакат благословия или
отговор от Бог.

Помолете един ученик да прочете
Лука 1:5-7 на глас и поканете класа
да потърсят кой очаква конкретна
благословия през по-голямата част от
живота си.

• Какви подробности научаваме за
Захария и Елисавета от тези
стихове?

Обобщете Лука 1:8-19, като
обясните, че на Захария е възложено
да свещенодейства в храма в
Ерусалим – чест, отдавана на
свещениците вероятно само веднъж в
живота им.

Помолете учениците да прочетат
Лука 1:11-13 наум, като потърсят
какво се случва, докато Захария е
в храма.

• Според стих 13 коя молитва на
Захария и Елисавета ще получи
отговор? (Отбележете, че Захария
и Елисавета вероятно дълги
години са се молили да имат дете.
Може да предложите на
учениците да отбележат израза
„твоята молитва е чута“ в
този стих.)

• Как според вас се е чувствал
Захария, когато чува, че той и
Елисавета ще имат син, макар и
да са „в напреднала възраст“?
(стих 7).
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Обобщете Лука 1:14-17, като обясните, че ангел Гавриил казва на Захария, че
той и Елисавета ще имат „радост и веселие“ (стих 14) и че техният син ще
подготви много хора за Господ.

Поканете един ученик да прочете Лука 1:18-20 на глас и помолете класа да
потърсят как отговаря Захария на ангела. Поканете учениците да споделят
какво са открили.

• Какво се случва на Захария поради това, че се усъмнява в думите на ангела?

• Според стих 20, какво казва ангелът, че ще се случи с думите, които той
изрича на Захария? (Учениците могат да използват различни думи, но
трябва да разпознават следната истина: Господните думи, изречени
посредством Неговите служители, ще бъдат осъществени, когато
им дойде времето. Напишете тази истина на дъската.)

• Какво означава изразът „своевременно“? (Когато Господ реши.)

Насочете вниманието им към изречението на дъската и попитайте:

• По какъв начин узнаването на тази истина засяга начина, по който
реагираме на Господните обещания? (След като учениците отговорят,
разгледайте истината на дъската и я преработете, за да получите следното
твърдение: Можем да уповаваме на Господните обещания, защото
Неговите слова ще бъдат изпълнени своевременно.)

• По какъв начин тази истина може да помогне на човек, който копнее за
изпълнението на божествено обещание?

Обобщете Лука 1:21-24, като обясните, че когато Захария си тръгва от храма,
той не може да говори. Елисавета по-късно забременява, съгласно
обещанието на ангела.

Помолете един ученик (за предпочитане млада жена) да прочете на глас
думите на Елисавета в Лука 1:25. Поканете класа да помислят как се е
чувствала Елисавета, докато се подготвяла за раждането. Може да обясните, че
твърдението на Елисавета, че Господ е „отне(л) от човеците причината да (я)
укоряват“ може да се отнася за срама, който е изпитвала поради
неправилното схващане в древните култури, че бездетието е наказание от Бог.
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Ангел Гавриил се явява на Мария

Лука 1:26-38
Ангел Гавриил съобщава на Мария предстоящото раждане на Исус
Покажете картината
Благовещението: Ангел Гавриил се
явява на Мария (Евангелски
произведения на изкуството, № 28; вж.
също LDS.org) и помолете учениците
да си представят какво би било
неочаквано да им се яви ангел.
Обобщете Лука 1:26-27, като
обясните, че през шестия месец на
бременността на Елисавета ангел
Гавриил е изпратен при Мария, една
млада жена в Назарет.

Помолете един ученик да прочете Лука 1:28-33 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят изрази, които може да са помогнали на Мария да
разбере важността на задачата, която Бог ѝ възлага.

• Кои изрази вероятно са помогнали на Мария да разбере важността на
задачата, която Бог ѝ възлага?

• Какво означава титлата „Син на Всевишния“ (стих 32)? (Макар учениците
да използват различни изрази, те трябва да разпознават следното учение:
Исус Христос е Синът на Бог Отец.)

Помолете учениците да прочетат Лука 1:34 наум, като потърсят въпроса на
Мария. Поканете ги да споделят какво са намерили. Обяснете, че твърдението
на Мария: „мъж не познавам“ означава, че тя е девствена.

Поканете един ученик да прочете Лука 1:35-37 на глас и помолете учениците
да потърсят отговора на ангела на въпроса на Мария.

Обяснете, че не знаем, освен това, което е написано в Писанията, как се
случва чудото по зачеването на Исус Христос; просто ни е казано, че то е било
чудодейно и че детето, което щяло да се роди, щяло да бъде Синът Божий.

Избягвайте спекулации
Не се отдавайте на размисъл по свещената тема за това как е заченат Спасителят. Вместо
това, наблегнете на ученията в Писанията, като имате предвид свидетелството в тях, че
раждането на Христос е чудо и че Мария „е наречена девица и преди и след раждането“
(Езра Тафт Бенсън, „Joy in Christ“, Ensign, март 1986 г., с. 4; вж. също 1 Нефи 11:13–20;
Алма 7:10).

• Според написаното в Лука 1:37, каква истина според ангела обяснява това
чудодейно събитие? (Учениците трябва да разпознаят следната истина: За
Бога няма нищо невъзможно. Може да предложите на учениците да
отбележат тази истина в Писанията си.)
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Мария посещава Елисавета

• Какво според вас биха могли да ни кажат Мария или Елисавета, за да ни
насърчат, ако чувстваме, че нещо, за което се надяваме, е невъзможно?

• Какъв вид преживяване е укрепило вярата ви, че нищо не е невъзможно
за Бог?

Поканете учениците да прочетат Лука 1:38 наум, като потърсят как отговаря
Мария на ангела.

• Какво доказателство виждате в този стих, че Мария повярва на думите
на ангела?

• По какво се различава приемането от Мария на думите на ангела от
реакцията на Захария на вестта, което получава от ангела в храма?

Насърчете учениците да следват примера на Мария и Елисавета, като вярват,
че в техния живот нищо, което Господ изиска от тях, няма да е невъзможно с
Неговата помощ.

Лука 1:39-56
Мария посещава Елисавета и двете жени свидетелстват за Спасителя
Ако е възможно, покажете една
картина на Мария, която посещава
Елисавета, докато Елисавета е
бременна. Попитайте учениците
дали могат да открият кой е
изобразен и какво се случва на
картината.

• Мария и Елисавета може да
изглеждат като обикновени жени,
но по какви начини те изпълняват
важни роли, които ще
променят света?

Помолете един ученик да прочете Лука 1:41-45 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят свидетелството на Елисавета към Мария.

• За какво вече е наясно Елисавета относно Мария?

Поканете един ученик (за предпочитане млада жена) да прочете Лука 1:46-49
на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят по какъв начин Мария
възхвалява Господ.

• Кой израз, записан в стих 49, използва Мария, за да опише какво е
направил за нея Господ? („Велики дела“.)

Поканете учениците да препрочетат Лука 1:38, 45-46 наум, като потърсят
какво е направила Мария, за да позволи на Господ да извърши „велики дела“
за нея.

• Какво прави Мария, за да позволи на Господ да извърши „велики дела“
за нея?
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Отбележете, че също както Захария, Елисавета и Мария имат роля, която да
изиграят в божествения план, ние също имаме важни роли, определени
от Господ.

• Въз основата на примера на Мария, какво ще се случи в живота ни, ако с
вяра се опитваме да изпълняваме ролите, които Господ има за нас?
(Помогнете на учениците да открият следния принцип: Ако с вяра се
стараем да изпълним ролите, които Господ има за нас, Той може да
върши велики неща в живота ни.)

• Кои са някои от ролите, които Господ иска да изпълните в Неговия план?

• Какво би могло да се случи в живота ви, ако откликвате на Господ подобно
на Мария?

Лука 1:57-80
Ражда се Йоан Кръстител
Обобщете Лука 1:57-80, като обясните, че след като Елисавета ражда, Захария
потвърждава, че детето ще се казва Йоан. Когато го прави, той веднага си
възвръща способността да говори и пророкува за мисиите на Исус Христос
и Йоан.

Свидетелствайте, че когато, подобно на Захария, Елисавета и Мария, с вяра
изпълняваме божествено възложените ни роли, Господ може да върши велики
неща за нас и чрез нас. Насърчете учениците да изпълняват техните роли в
Господния план.
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УРОК 44

Лука 2
Въведение
Йосиф и Мария пътуват за Витлеем, където се ражда
Исус. Пастири се вслушват в указанието на един ангел да
потърсят новородения Исус и после провъзгласяват
Неговото раждане на другите. Симеон благославя Исус в

храма, а Анна споделя свидетелството си, че е роден
Изкупителят. Исус напредва „в мъдрост, в ръст и в
благоволение пред Бога и човеците“ (Лука 2:52).

Предложения за преподаване
Лука 2:1-20
Исус е роден във Витлеем
Може да помолите класа да изпеят „Господ е тук, ликувайте!“ (Химни, № 124)
или друг коледен химн, като част от духовното послание.

Покажете картината Йосиф и Мария
пътуват за Витлеем (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 29; вж. също LDS.org). Помолете
учениците да си помислят какво
знаят относно събитията около
раждането на Спасителя.

За да подготвите учениците
да изучат Лука 2:1-20,

поканете ги да направят следния
тест. (Преди урока подгответе по
едно копие на теста за всеки ученик.)

Тест (Лука 2:1-20)
____ 1. Мария и Йосиф отиват във Витлеем, за да платят данъци.

____ 2. Мария и Йосиф трябва да изминат 27 мили (44 километра) от Назарет до
Витлеем.

____ 3. Мария полага бебето Исус в една ясла, защото в гостилницата няма място.

____ 4. Пастирите следват звездата до яслата, където е положен Исус.

____ 5. Освен Мария и Йосиф, първите хора, за които е записано, че са видели Исус, са
пастирите.

____ 6. Ангелът казва на пастирите да не казват на никого какво са видели.

Помолете учениците да потърсят отговорите на теста, докато изучават Лука 2.

Поканете един ученик да прочете Лука 2:1-5 на глас. Помолете класа да следят
текста и да открият защо Йосиф и Мария пътуват за Витлеем.
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• Защо Йосиф и Мария пътуват за Витлеем? (Отбележете, че Luke 2:1,
бележка под линия b пояснява, че Цезар иска да регистрира или преброи
населението. Това се прави с данъчни цели.)

Поканете учениците да отворят на Хронология на Църковната история, карти
и фотографии, карта 11, „Светата земя по времето на Новия завет“, намираща
се в Ръководство към Писанията. Помолете учениците да намерят Назарет и
Витлеем на картата и, като използват мащаба, да изчислят приблизително
какво разстояние изминават Йосиф и Мария. След като учениците отговорят,
обяснете, че разстоянието от 85-90 мили (137-145 километра) между Назарет
и Витлеем се изминавало за поне четири до пет дни пеша, а вероятно и повече
за Йосиф и Мария, предвид състоянието на Мария.

Използвайте помощни материали за изучаването на Писанията
Църквата е подготвила множество помагала за изучаване на Писанията и ги е включила в
стандартните произведения за някои езици. Те включват справочни материали като
например бележки под линия, указатели, снимки и карти. Те са някои от най-ценните
справочни материали, които учителите и учениците могат да използват, докато изучават
Писанията. Насърчавайте учениците да използват наличните помощни материали за
личното си изучаване на Писанията.

Помолете учениците да си помислят какви според тях са подходящите условия
за раждането на Създателя и Спасителя на света.

Поканете един ученик да прочете Лука 2:6-7 на глас. Помолете учениците да
следят текста, като потърсят свързаните с раждането на Исус обстоятелства .

• Въпреки уникално важния статус на Исус като Единороден Син на Бог в
плътта, какви са свързаните с Неговото раждане обстоятелства?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 2:8-14.
Помолете класа да следят текста и да открият по какъв начин е обявено
раждането на Спасителя. Поканете учениците да споделят какво са открили.
Покажете картината Ангелът се явява на пастирите (Евангелски произведения
на изкуството, № 31; вж. също LDS.org).
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• Според стих 10, какво можем да
изпитваме поради раждането на
Спасителя? (След като учениците
отговорят, запишете следната
истина на дъската: Поради това,
че Спасителят се роди на
земята, ние можем да
изпитваме велика радост.)

Докато учениците продължават да
изучават Лука 2, поканете ги да
потърсят примери за това как
знанието за раждането на Спасителя
е донесло радост на другите.

Помолете един ученик да прочете
Лука 2:15-20 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как
реагират пастирите на посланието
на ангела.

• Кои изрази сочат как са реагирали пастирите на посланието на ангела?
(Може да предложите на учениците да отбележат изразите „нека отидем“
в стих 15 и „дойдоха бързо“ в стих 16.)

• За какво получават свидетелство пастирите поради факта, че се нуждаят от
това послание?

• Какво правят пастирите, след като получават свидетелството си за Исус
Христос?

• Защо според вас пастирите споделят с другите това, което са преживели?

• Какъв принцип можем да научим от този разказ за това, което се случва,
когато получим своето свидетелство за Исус Христос? (Учениците трябва
да кажат със свои думи следния принцип: Когато получим собственото
си свидетелство за Исус Христос, ние желаем да го споделяме с
другите.)

Поканете учениците да си помислят за случай, когато са изпитали желание да
споделят с другите свидетелствата си за Исус Христос и Неговото Евангелие.
Насърчете ги да обмислят какво е мотивирало това желание. Поканете някои
ученици да споделят с класа преживяванията си.

Лука 2:21-39
Симеон и Анна заявяват, че Исус е Спасителят на света
Обобщете Лука 2:21-24, като обясните, че след раждането на Исус, Мария и
Йосиф Го представят в храма, съгласно юдейския закон (вж. Изход 13:2).
Двама души в храма през този ден разпознават, че младенецът Исус е
Месията. Поканете младите мъже в класа да прочетат наум разказа за Симеон
в Лука 2:25-32. (Може да обясните, че изразът „чакаше утехата на Израил“ в
стих 25 се отнася за идването на Месията.) Поканете младите жени наум да

УРОК 44

279



прочетат разказа за Анна в Лука 2:36-38 . Докато учениците четат зададените
им стихове, поканете ги да потърсят отговорите на следните въпроси:

• По какъв начин знанието за раждането на Спасителя носи радост на
тези хора?

• По какъв начин те свидетелстват за Исус Христос?

След като измине достатъчно време,
поканете един млад мъж да стане, да
обобщи прочетеното от него и да
сподели отговорите си на въпросите.
Покажете картината Симеон се
покланя на младенеца Христос
(Евангелски произведения на
изкуството, № 32; вж. също LDS.org).

Обобщете Лука 2:33-35, като
обясните, че Симеон благославя и
Мария и Йосиф.

Поканете една млада жена да стане,
да обобщи прочетеното от нея и да
сподели отговорите си на въпросите.

Поканете учениците да обяснят как
знанието, че Спасителят се роди,
може да ни носи радост. Поканете
учениците, които нямат нищо против, да споделят пред класа свидетелствата
си за Исус Христос .

Обобщете Лука 2:39, като обясните, че след тези събития, Мария, Йосиф и
Исус се връщат в Назарет.

Лука 2:40-52
Младият Исус проповядва в храма
Поканете учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията една област, в която искат да се подобрят. Поканете няколко
ученика, които нямат нищо против, да споделят с класа какво са написали.
(Напомнете на учениците да не споделят неща, които са твърде лични.)

• По какъв начин знанието за това какъв е бил Исус, когато е бил малък,
може да ви помогне като младежи?

Обяснете, че разполагаме с малко подробности за младежките години на
Исус, но тези, които са записани, могат да бъдат голяма благословия и да ни
насочват, докато се стремим да се подобряваме. Докато учениците изучават
остатъка от Лука 2, поканете ги да търсят истини, които могат да ни помогнат
да узнаем върху кои области трябва да наблегнем, докато се стремим да се
подобряваме.
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Покажете картината Исус се моли
със Своята майка (Евангелски
произведения на изкуството, № 33; вж.
също LDS.org). Помолете един
ученик да прочете Лука 2:40 на глас.
Помолете класа да следят текста, като
потърсят как Лука описва детството
на Исус. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

Поканете няколко ученика по ред да
прочетат на глас Лука 2:41-47.
Поканете учениците да следят текста,
като потърсят какво прави Исус,
когато е на 12 години.

• Защо Исус остава в храма?
(Прочетете на учениците откъса
от Превод на Джозеф Смит, Лука
2:46, който се намира в
Ръководство към Писанията , като потърсите как преводът на Джозеф
Смит пояснява какво прави Исус в храма и как това пояснение по-добре се
вписва към описанието в Лука 2:47.)

Помолете един ученик да прочете Лука 2:48-50 на глас. Помолете учениците
да следят текста и да потърсят какво казва Исус на Мария и Йосиф, когато Го
намират.

Вместо да молите ученик да прочете Лука 2:48–50, може да покажете
„Young Jesus Teaches in the Temple“ (2:30) от The Life of Jesus Christ Bible

Videos, които се намират на LDS.org.

• Какво казва Исус на Мария и Йосиф, когато Го намират?

• Какво разкрива тази история относно знанието на Исус за Неговата
истинска същност и относно характера Му по време на младежките
Му години?

Помолете един ученик да прочете Лука 2:51-52 на глас. Помолете учениците
да следят текста, като потърсят начините, по които израства Исус.

• Какво означава „напредваше в мъдрост“? (Става по-мъдър.) Да напредва в
„ръст“? (Развива се физически.) Да напредва в „благоволение пред Бога“?
(Развива се духовно.) Да напредва в „благоговение пред … човеците“?
(Развива се социално.)

• Въз основа на стих 52, как бихте изразили един принцип, който може да ни
насочва да следваме примера на Исус? (Учениците трябва да открият
следния принцип: Можем да следваме примера на Исус, като
придобиваме мъдрост и като израстваме физически, духовно и
социално.)

• Защо е важно да се развиваме във всяка от тези четири области? (За да
станем хармонично развити.)

УРОК 44

281



• По какъв начин сте били благославяни, като сте се опитвали да следвате
примера на Исус чрез развиването си в тези области?

Напишете на дъската следните заглавия и помолете учениците да ги
препишат в тетрадките си или в дневниците за изучаване на Писанията:
Интелектуално, физически, духовно и социално. Помолете учениците да
напишат под всяка от тези категории цел за личното си развитие. Насърчете
учениците да действат съгласно тези цели. Приключете урока, като споделите
своето свидетелство за откритите в днешния урок принципи.

(Отговорите на теста са както следва: 1. Вярно; 2. Грешно; 3. Вярно; 4. Грешно;
5. Вярно; 6. Грешно.)

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Повторението помага на учениците да запомнят местоположението на
стиховете за овладяване. Използвайте картончетата за овладяване на стихове
от Писанията или помолете учениците да си направят техни картончета, като
напишат от едната им страна ключови думи или значения, а от другата страна
– мястото на стиховете. Разделете учениците по двойки. Помолете ги да се
изпитват взаимно, като използват картончетата. Поканете учениците да
използват често тези картончета, за да изпитват себе си, а също и другите.
Може да използвате ключовите думи на картончетата, за да извършите
дейност по скоростно търсене из Писанията (вж. „скоростно търсене из
Писанията“ в приложението на това ръководство).
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УРОК 45

Лука 3-4
Въведение
Йоан Кръстител проповядва покаяние и свидетелства за
идването на Месията. Исус Христос е кръстен от Йоан и
после пости в пустинята 40 дни. След като отива в

Галилея, Исус заявява в Назарет, че Той е Месията.
Хората в Назарет Го отхвърлят и Той отива в Капернаум,
където изцелява болните и прогонва зли духове.

Предложения за преподаване
Лука 3:1-22
Йоан Кръстител пророкува за Исус Христос
Преди урока помолете един ученик да изучи историята за Илия и вдовицата
от Сарепта в 3 Царе 17:1-16, а друг ученик да изучи историята за Нееман и
Елисей в 4 Царе 5:1-15. Обяснете, че те ще разкажат накратко тези истории
по-нататък в урока. Помолете ги да подчертаят какво правят Нееман и
вдовицата от Сарепта, за да покажат вярата си и да отбележат, че и двамата са
езичници (не от дома Израилев).

За да започнете урока, помолете учениците да напишат на лист хартия за
случай, когато са се чувствали изолирани от хората около себе си, поради
това, че живеят съгласно възстановеното Евангелие на Исус Христос
(учениците не трябва да записват имената си). След като измине достатъчно
време, помолете учениците да ви предадат листовете си. Прочетете на глас
няколко от преживяванията.

Поканете учениците, докато изучават Лука 3:1-22, да потърсят една истина,
която може да обясни защо хората, които живеят съгласно Евангелието, може
понякога да се чувстват изолирани от околните.

Обяснете, че съгласно Мойсеевия закон, първосвещеникът служи като
председателстващ служител на Аароновото свещеничество и политически
ръководител на народа на Израил. Обаче, по времето на служението на
Спасителя, санът на първосвещеника се е покварил. Вместо да бъдат избирани
от Бог, първосвещениците са избирани от хора, като например Ирод и други
римски ръководители (вж. Bible Dictionary, „High Priest“).

Поканете един ученик да прочете Лука 3:2-6 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят на кого говори Бог, вместо на първосвещениците.

• При кого идват словата Господни, вместо при първосвещениците? („Йоан,
Захариевия син“, известен като Йоан Кръстител.)

• Какво проповядва Йоан Кръстител?

Обяснете, че по времето на Йоан, някои хора вярват, че поради това, че са
потомци на Авраам, те са по-добри или по-обичани от Бог, отколкото
неизраилтяните. Поканете един ученик да прочете Лука 3:7-9 на глас и
помолете класа да потърсят какво казва Йоан Кръстител на юдеите, че трябва
да правят, за да угодят на Бог.
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• Какво проповядва Йоан на юдеите, че трябва да правят, за да угодят на
Бог? (Обяснете, че „плод“ е символ на резултатите от изборите, които
правим.)

• Според стих 9, какво ще се случи на хората, които не принасят „добри
плодове“ или не живеят праведно?

Обобщете Лука 3:10-15, като обясните, че Йоан учи конкретни групи юдеи по
какъв начин трябва да принасят добър плод. Служението на Йоан е
впечатляващо и някои считат, че той вероятно е Месията.

Поканете един ученик да прочете Лука 3:16-17 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Йоан, че ще прави Месията, когато дойде.

• Какво казва Йоан, че ще прави Месията, когато дойде?

Обяснете, че изразът „ще ви кръсти със Святия Дух и с огън“ (стих 16) се
отнася за пречистващия и освещаващия ефект на получаването на дара на
Светия Дух.

За да помогнете на учениците да разберат стих 17, покажете шепа зърна или
малки камъчета и стърготини, или малки късчета вестник. Разбъркайте
заедно зърната и стърготините и поставете сместа на плитък поднос.

• Как може човек да отдели зърната от стърготините?

Обяснете, че след като житото бъде ожънато и овършано (когато зърното се
отделя от останалата част от растението), зърното го отвяват. Отвяването е
древен метод, използван за отделянето на житните зърна от плявата
(външната обвивка на зърната) и люспите. Веячът използва голяма лопата или
дървена вила (преведена в Писанията като „лопата“), за да подхвърля
овършаното жито във въздуха. Тогава вятърът отнася по-леката, нежелана
плява, а по-тежките житни зрънца падат на купчина на земята.

За да илюстрирате тази идея, покажете едно ветрило, което се държи с ръка
(може да използвате плътна хартия, картон или нагъната хартия). Поканете
един ученик да излезе пред класа и го помолете да размаха ветрилото над
зърната и стърготините. Докато ученикът развява ветрилото, нежно
подхвърляйте сместа, за да може движението на въздуха да отвее
стърготините, а зърната да паднат върху подноса. Кажете на ученика да си
седне на мястото.

• Какво символизират житото и плявата? (Житото символизира праведните,
а плявата символизира неправедните.)

• Според стихове 16-17, кой отделя праведните от неправедните? (След като
учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Исус Христос
отделя праведните от неправедните.)

• Въпреки че окончателното разделяне на праведните от неправедните ще се
осъществи на Страшния Съд, по какви начини следването на Исус Христос
и животът според Евангелието може да накара учениците Му да бъдат
отделени сега от другите?
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• Защо трябва да разберем, че стремежът да се следва Исус Христос и да се
живее според Неговото Евангелие, може да ни накара да бъдем или да се
чувстваме отделени от другите?

Обобщете Лука 3:18-22, като обясните, че Исус идва, за да бъде кръстен от
Йоан Кръстител. По-късно, Йоан Кръстител е хвърлен от Ирод в затвора.

Лука 3:23-38
Изложено е родословието на Исус
Обобщете Лука 3:23-38, като обясните, че Лука включва родословието на Исус
и свидетелства, че за Йосиф „мисл(ят)“, че е (но не е) баща на Исус, Който е
Синът Божий.

Лука 4:1-13
Исус е изкушаван от Сатана в пустинята
Обяснете, че Лука 4:1-13 съдържа разказ за това как Исус пости 40 дни в
пустинята и отхвърля изкушенията на Сатана.

Лука 4:14-30
Исус заявява, че Той е Месията
Изредете думите съкрушен, наранен, пленен, беден и сляп на дъската. Помолете
учениците да помислят за случай, когато една или повече от тези думи може
да е описвала начина, по който са се чувствали. Поканете ги, докато изучават
Лука 4:14-30, да потърсят как могат да намерят облекчение от тези чувства.

Обобщете Лука 4:14-17, като обясните, че след като Исус се връща от
пустинята, Той започва да проповядва в синагогите в Галилея. Скоро след това
Той Се завръща в родния Си град Назарет. Докато е там, Той застава в една
синагога и чете от книгата на Исайя.

Поканете един ученик да прочете Лука 4:18-21 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Исайя относно божествената мисия на Месията.

• За какво свидетелства Исус на хората в родния Си град Назарет?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да разпознават
следната истина: Исус е Месията, Който бе изпратен да изцели
съкрушените по сърце и да избави онези, които са духовни
пленници.)

• Какви преживявания сте имали, които са ви показали, че Исус Христос
продължава да ни изцелява и спасява днес?

Поканете един ученик да прочете Лука 4:22 на глас и помолете класа да
потърсят как реагират хората от Назарет на смелото заявление на Исус, че
Той е дългоочакваният Месия.

• Как реагират хората на заявлението на Исус?

• Въз основата на стих 22, защо според вас на хората в Назарет им е трудно
да повярват, че Исус е Месията?
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Обобщете Лука 4:23, като обясните, че Исус знае, че хората в Назарет ще Го
предизвикат да докаже, че Той е Месията, като повтори чудесата, които е
извършил в Капернаум.

Поканете учениците да прочетат Лука 4:24-27 наум, като потърсят две
истории от Стария завет, които Исус споменава, докато отговаря на хората в
Назарет. (Може да поясните, че става въпрос за Илия и Елисей.) Поканете
учениците да споделят какво са открили.

Помолете двамата ученика, които бяхте поканили преди да изучат тези
истории, да ги представят сега накратко. След това обяснете, че Исус учи
хората в Назарет, че макар и да има израилтянски вдовици и прокажени, в
този случай двама неизраилтяни (езичници) преживяват чудеса.

• По какви начини Нееман и вдовицата от Сарепта показват вяра?

• По какъв начин вярата на вдовицата и тази на Нееман се различава от
вярата на хората в Назарет?

Сравнявайте и съпоставяйте
Стиховете в Писанията често стават по-ясни, когато са сравнени или съпоставени с нещо
друго. Ако помагате на учениците да забелязват сходствата и различията между учения,
хора или събития, това може да им помогне по-добре да разбират евангелските истини.

Отбележете, че Исус извършва много малко чудеса в Назарет, защото хората
като цяло нямат вяра в Него (вж. Матей 13:54-58; Марк 6:1-6).

• Какъв принцип можем да научим относно вярата, когато съпоставим
хората в Назарет с вдовицата и Нееман? (Помогнете на учениците да
открият следния принцип: Когато показваме вярата си в Исус Христос,
можем да виждаме как се случват чудеса.)

Помолете учениците да излязат на дъската и да изброят начини, по които да
показваме вярата си, че Исус Христос е нашият Спасител. След като
учениците попълнят списъка, попитайте:

• Кои са някои примери за благословии или чудеса, които идват само ако
първо действаме с вяра?

Поканете един ученик да прочете Лука 4:28-30 на глас и помолете класа да
потърсят как реагират на Исус хората в синагогата. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

• По какви начини тази история илюстрира по какъв начин Исус Христос
ще отдели нечестивите от праведните? (Вж. Лука 3:17.)

Лука 4:31-44
Исус прогонва зли духове и изцелява болните
Разделете учениците по двойки. Поканете ги да прочетат Лука 4:31-44 на глас
с партньора си и да потърсят благословиите, които получават хората в
Капернаум, за разлика от благословиите, които получават хората в Назарет.

УРОК 45
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След като приключат с прочита, поканете ги да обсъдят със своите партньори
отговорите си на следните въпроси (може да запишете тези въпроси на
дъската):

• Как се различава реакцията на хората в Капернаум към Исус от тази на
хората в Назарет?

• Какви благословии получават хората в Капернаум, за разлика от
благословиите, които получават хората в Назарет?

• По какъв начин тези истории илюстрират принципа, че като показваме
вярата си в Исус Христос, можем да виждаме чудеса?

Поканете няколко ученика да споделят с класа отговорите си на последните
два въпроса.

Приключете урока, като споделите свидетелството си за Исус Христос и
благословиите, които сте получили, когато сте показвали вяра в Него.
Помолете учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията няколко начина, по които могат да демонстрират вярата си в
Исус Христос. Поканете ги да си поставят за цел да извършат нещата, които са
записали.

УРОК 45
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Марк 10-Лука 4 (Раздел 9)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Марк 10–Лука 4 (раздел 9), няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Марк 10-16)
Докато учениците учиха за поканата на Спасителя малките деца да дойдат при Него, те научиха, че като
приемем Евангелието подобно на малки деца, ще бъдем подготвени да влезем в Божието царство. Докато
четоха за наставлението на Исус Христос към богатия юноша, научиха, че тъй като ни обича, Господ ще ни
помогне да узнаем какво ни липсва в усилията ни да Го следваме и ако Го помолим , ще ни научи какво трябва
да правим, за да наследим вечен живот. Историите за вдовицата, която пуска лепти и за Мария, която помазва
Спасителя, помогнаха на учениците да научат, че ако желаем да отдадем всичко, което имаме, на Господ, Той ще
приеме приноса ни, дори и той да изглежда малък, в сравнение с този на другите и че Спасителят е доволен,
когато отдаваме най-доброто от себе си.

Ден 2 (Лука 1)
В този урок учениците научиха за обещанието на ангела Гавриил, че Захария и Елисавета ще имат син. Те научиха
и че Гавриил казва на Мария, че тя ще бъде майката на Божия Син. От тези стихове учениците научиха следните
истини: Господните думи, изречени посредством Неговите служители, ще бъдат осъществени, когато им дойде
времето. Исус Христос е Синът Божий на Бог Отец. За Бога няма невъзможно нещо. Ако с вяра се стараем да
изпълним ролите, които Господ има за нас, Той може да върши велики неща в живота ни.

Ден 3 (Лука 2)
Докато учениците учиха за раждането на Исус Христос, те научиха, че поради това, че Спасителят бе роден на
земята, можем да изпитаме велика радост. Те научиха и че ако се вслушваме в божествените инструкции, можем
да получим собствено свидетелство за Исус Христос и, когато получим собствено свидетелство за Исус Христос,
ще желаем да споделяме свидетелството си с другите. Докато учениците учиха за детството на Исус, те научиха,
че можем да следваме примера на Исус, като придобиваме мъдрост и като израстваме физически, духовно и
социално.

Ден 4 (Лука 3-4)
В този урок учениците научиха за Йоан Кръстител и за кръщението на Исус Христос. Те научиха и за заявлението
на Исус в Назарет, че Той е Месията. От тези истории учениците научиха следните истини: Исус Христос отделя
праведните от неправедните. Исус е Месията, който бе изпратен да изцели съкрушените по сърце и да избави
духовните пленници. Когато показваме вярата си в Исус Христос, можем да виждаме как се случват чудеса.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат част от нещата, които
Исус Христос изстрада като част от Неговото Единение. Освен това,
учениците ще разберат някои от причините Спасителят да страда за нас.
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Предложения за преподаване
Марк 14:10-16:20
Исус започва Единението Си, когато страда в Гетсиманската градина за
греховете ни; Той е предаден от Юда Искариотски и е отведен пред юдейските
ръководители
Поканете учениците мълчаливо да помислят над следните въпроси:

• Чувствали ли сте някога, че никой не ви разбира или не разбира през
какво преминавате?

• Някога чувствали ли сте, че не могат да бъдат опростени миналите ви
грехове?

Докато изучават Марк 14, поканете учениците да търсят истини, които могат
да помогнат на човек, който може да изпитва тези чувства.

Поканете един ученик да прочете Марк 14:32-34 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят как се чувства Спасителят в Гетсиманската
градина.

• Как се чувства Спасителят в Гетсиманската градина?

След като учениците отговорят, запишете следните изрази на дъската: ужасен,
измъчен, прескърбен.

Обяснете, че тези изрази се отнасят за страданието, което изпитва Исус
Христос като част от Неговото Единение.

• На какво ни учат тези изрази за Единението на Исус Христос? (След като
учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Като част от
Неговото Единение, Исус Христос страда и скърби в Гетсиманската
градина.)

За да помогнете на учениците да разберат това учение, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление на старейшина Нийл А. Максуел от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„В Гетсиманската градина страдащият Исус започва да е „ужасен“ (Марк
14:33) или, на гръцки, „поразен“ и „шокиран“.

Представете си, Йехова, Създателят на този и други светове, да е
„шокиран“! … Той до този момент не е знаел лично силният и изтощителен
процес на Единението. Когато агонията става пълна, тя е много, много
по–ужасна от тази, която дори Той с неговия уникален интелект може да си

представи! Нищо чудно, че един ангел се явява да Го укрепи! (Вж. Лука 22:43.)

Нарастващата тежест на всички смъртни грехове – минали, настоящи и бъдещи, притиска
съвършената, безгрешна и чувствителна душа! Всички наши немощи и болести по някакъв
начин също са част от ужасното уравнение на Единението. (Вж. Aлма 7:11-12; Иса. 53:3–5;
Мат. 8:17.) …

В този краен момент дали Той случайно се надява за един спасителен овен в гъсталака? Не
знам. Неговото страдание, което бива многократно увеличено от вечността,предизвиква
след това душевен плач на кръста, който е плач заради изоставянето. (Вж. Мат. 27:46.) …

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 9
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Чудното и величествено Единение е най-важното събитие в цялата история на
човечеството. То бе пантата, на която всичко останало, което има значение, се държи. Но
то се държи на духовното покорство на Исус!“ („Willing to Submit“, Ensign, май 1985 г.,
с. 72–73).

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Марк 14:35-42.
Помолете класа да следят текста и да намерят какво прави Господ поради
силното Си страдание.

• Какво прави Спасителят поради силното Си страдание? (Помогнете на
учениците да разберат, че страданието на Исус е толкова силно, че Той
моли, ако е възможно, да не трябва да го изпитва.)

Напишете следния израз на дъската: Исус Христос страда … за да може да …

Обяснете, че други стихове в Писанията могат да ни помогнат да разберем
страданието на Исус Христос и причината, поради която Той е съгласен да
страда за нас.

Напишете следните препратки към Писанията на дъската: Исайя 53:3–5 и
Алма 7:11–13. Разделете учениците по двойки и ги поканете да прочетат
заедно стиховете, като потърсят какво изстрадва Спасителят и защо.
Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията как биха довършили израза, написан на дъската, като
използват наученото от Исайя 53:3-5 и Алма 7:11-13. (Може да обясните, че
думата подпомага в Алма 7:12 означава облекчавам или оказвам помощ на
някого.)

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да споделят
как са довършили израза. Техните отговори трябва да са сходни със следния:
Исус Христос изстрада нашите болки, страдания, изкушения, болести, недъзи
и скърби, за да знае как да ни подпомогне. Исус Христос страда за нашите
грехове, за да може да заличи нашите прегрешения. Напомнете на учениците,
че страданието на Спасителя за греховете на човечеството започва в
Гетсиманската градина и продължава до кулминацията при Разпъването Му
на кръста.

За да помогнете на учениците да почувстват важността на тази истина,
че като част от Неговото Единение, Исус изпитва страдания и скръб в

Гетсиманската градина, може да покажете видео презентацията „Special
Witness – Elder Holland“ (2:38), в която старейшина Джефри Р. Холанд от
кворума на дванадесетте апостоли свидетелства за страданието на Спасителя в
Гетсимания. Това видео се намира на LDS.org.

• По какъв начин знанието за страданието на Спасителя и причината,
поради която страда може да ви помага, когато сте изправени пред
изпитания, болки и страдания? (Вж. У. и З. 45:3-5).

• Кога сте чувствали Спасителят да ви подпомага в миг на болка, болест
или скръб?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 9
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• Какви чувства сте изпитвали, докато сте се покайвали и почувствали
изличаването (или изтриването) на греховете ви чрез Единението на Исус
Христос?

Обобщете Марк 14:43-16:20, като обясните, че Исус е предаден на незаконен
съд пред Синедриона (юдейските ръководители) и е осъден на смърт. След
като Спасителят умира на кръста и е възкресен, Той се явява на апостолите Си
и ги изпраща да проповядват, като им обещава, че знамения ще следват онези,
които повярват. (Забележка: Смъртта, погребението и Възкресението на Исус
Христос вече бяха подробно разгледани, когато учениците изучиха
Матей 27-28.)

Помолете ученик да прочете Марк 16:15 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят задачата, която Господ възлага на апостолите Си.

• Как можете да помогнете да се изпълни задачата да се проповядва
Евангелието „по целия свят“ днес и за в бъдеще?

Може да приключите урока, като свидетелствате за истините, които сте
обсъдили днес.

Следващ раздел (Лука 5:1-10:37)
Помолете учениците да си помислят дали някога са се чудили дали греховете
им може да бъдат опростени. Обяснете, че като изучават Лука 5:1-10:37 през
следващата седмица, ще научат за готовността на Спасителя да прости
греховете им и какво могат да правят, за да стане това.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 9
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УРОК 46

Лука 5
Въведение
След като по чудо се сдобиват с богат улов на риба,
благодарение на Спасителя, Петър, Яков и Йоан
изоставят всичко, за да последват Спасителя и да
iпревърнат в ловци на човеци. Исус изцелява един

прокажен и един парализиран човек. Той призовава
Матей за ученик и проповядва, че Той е дошъл да
призовава грешниците към покаяние. Исус проповядва и
притчата за новото вино в старите мехове.

Предложения за преподаване
Лука 5:1-11
Господ призовава Петър, Яков и Йоан да станат ловци на човеци
Напишете следния въпрос на дъската: Кога ви се е случвало да бъдете помолени
да направите нещо, без да знаете всички причини за това? Помолете учениците
да обмислят въпроса и поканете няколко от тях да споделят
преживяванията си.

• Защо може да е трудно да се следват указания, без да разбираме причините
за тях?

• Кои заповеди или съвети от църковните ръководители може да се сторят
на някои младежи трудни за спазване, ако не разбират напълно причините
за тях? (Бихте могли да запишете отговорите на учениците на дъската.)

Поканете учениците да потърсят един принцип в Лука 5:1-11, който може да
им помогне, когато не разбират напълно защо са помолени да спазват
Господни съвети или заповеди.

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Лука 5:1-5. Помолете класа
да следят текста и да намерят каква молба отправя Спасителят към Симон
(Петър), след като привършва проповядването Си. Поканете учениците да
споделят какво са открили. (Ако трябва, отбележете, че стих 4, в the Joseph
Smith Translation, бележка под линия а пояснява, че улов се отнася за
уловена риба.)

• Какво казва Симон на Спасителя относно усилията им до този момент да
уловят риба?

• Според вас какво си е помислил Симон, предвид досегашния му риболов,
когато Спасителят му казва да хвърли отново мрежите?

• Какво казва Симон, което показва, че той се уповава на Господ?

Поканете един ученик да прочете на глас Лука 5:6-9 и помолете класа да
потърсят какво се случва, когато Симон изпълнява това, което го моли Господ.

• Какво се случва, когато Симон изпълнява това, което го моли Господ?

• Какъв принцип можем да научим от готовността на Симон да вършим
това, което изисква Господ, дори и да не разбираме защо? (Учениците
могат да използват различни думи, но се уверете, че разпознават следния
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принцип: Ако вършим това, което изисква Господ, дори и да не
разбираме защо, Той може да ни предостави по-големи благословии,
отколкото сме очаквали. Като използвате думите на учениците,
напишете този принцип на дъската.)

Помагайте на учениците да откриват загатнати принципи
Много принципи не са изказани директно в Писанията, а само са загатнати. Загатнатите
принцип често може да бъдат намирани чрез въпроса: „Каква е поуката от тази история?“
Помагайте на учениците да анализират действията, отношенията и поведенията на хората
или групите в историите в Писанията и да откриват благословиите или последствията,
които идват в резултат на същите. Изучаването по този начин на историите в Писанията
може да допринесе да станат по-очевидни загатнатите евангелски принципи.

• По какви начини спазването на този принцип изисква от нас да уповаваме
на Исус Христос?

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление на старейшина Ричард Г. Скот от
Кворума на дванадесетте апостоли. Може да предоставите на учениците
копие на това изявление:

„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 подчиняваме на ученията за щастие
сега и за едно целенасочено, 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 вашите собствени чувства и опит“
(„Trust in the Lord“, Ensign, ноем. 1995 г., с. 17).

• Как можем да развием този вид упование в Спасителя?

• По какъв начин вие или семейството ви сте получавали благословии,
по-големи от очакваното, като сте следвали Господните указания, дори
когато не сте разбирали напълно причините? (Отговорите може да
включват преживявания, които са помогнали на учениците в крайна
сметка да разберат защо Господ е дал такива указания.)

Поканете учениците да запишат на лист хартия, който могат да занесат у
дома, съвети или заповеди от Господ, които може по-вярно да спазват, дори и
да не разбират напълно причините за това. (Ако имате достатъчно време,
може да поканите учениците да разгледат За укрепването на младежите,
книжка, 2011 г. за идеи.)

Обобщете Лука 5:10-11, като обясните, че Петър, Яков и Йоан оставят
рибарските си лодки и мрежи, за да следват Исус.
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Лука 5:12-26
Исус изцелява един прокажен и един парализиран човек
Покажете на учениците следните предмети (или ги нарисувайте на дъската):
спринцовка, бинт, сапун и леден компрес.

• По какъв начин тези предмети могат да излекуват човек от болест
или рана?

• Освен болести и физически наранявания, от какво друго би могъл да се
нуждае човек, за да бъде изцелен? (Изредете отговорите на учениците на
дъската. Отговорите може да включват грях, пристрастяване, отчаяние и
огорчение.)

Поканете учениците да потърсят принципи, докато изучават Лука 5:12-25,
които ни учат какво можем да правим, за да помагаме на себе си и на другите
да получат необходимото изцеление.

Начертайте следната таблица на дъската и помолете учениците да я
пречертаят в тетрадките си за работа в клас или в дневниците си за изучаване
на Писанията:

Сходства Различия

Напишете следните препратки към Писанията на дъската: Лука 5:12–15 и Лука
5:17–25. Обяснете, че тези стихове разказват, че Спасителят изцелява двама
мъже. Единият от тях има проказа, а другият парализа. Разделете учениците
по двойки. Помолете ги да прочетат всяка от историите с партньора си и да
обсъдят следните въпроси:

• По какво си приличат тези две изцелявания? По какво се различават?

• Каква роля играе вярата във всеки от случаите?

Поканете учениците да запишат в таблиците си какво са открили. След като
измине достатъчно време, поканете учениците да споделят какво са открили.
Може да поканите учениците да отбележат израза „видя вярата им“ в стих 20.
Уверете се, че учениците разбират, че вярата на хората, които довеждат при
Спасителя мъжа с парализата, допринася за изцелението на този човек.

• Какъв принцип можем да научим от тези истории относно това как можем
да бъдем изцелени и какво можем да правим, за да помагаме на другите да
бъдат изцелени? (Учениците могат да използват различни думи, но се
уверете, че те разпознават следните принципи: Като упражняваме вяра
и се доближаваме до Спасителя, Той може да ни изцели. Можем да
помагаме на другите да идват до Спасителя, за да бъдат изцелени.
Запишете тези принципи на дъската.)
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• По какви начини можем да получим изцеление от Спасителя? (Помогнете
на учениците да разберат, че Спасителят може да премахне нашите
немощи или да ни даде кураж, вяра, утеха и мир, от които се нуждаем, за
да преодолеем немощите си.)

Помолете учениците да обмислят немощите, изброени на дъската, от които
хората може да се нуждаят, за да бъдат изцелени.

• Какво можете да направите, за да довеждате хората до Спасителя, за да
получат Неговата изцелителна сила?

• Кога се е случвало на вас или ваш познат да бъдете изцелени чрез
упражняване на вяра в Спасителя? (Напомнете им, че не е необходимо да
споделят твърде лични преживявания.)

• Кога сте виждали някой човек да доведе друг човек при Господ, за да
получи изцелителната сила на Спасителя?

Помолете учениците да обмислят какво могат да правят, за да упражняват
по-голяма вяра в Исус Христос, за да бъдат изцелени, опростени или утешени
или какво могат да правят, за да доведат приятел или някой друг при
Спасителя. Насърчете ги да действат според всички получени подтици.

Лука 5:27-35
Книжниците и фарисеите възразяват против това, че Исус яде на една трапеза с
бирници и грешници
Поканете един ученик да прочете Лука 5:27-28 на глас и помолете класа да
открият поканата на Спасителя към Левий. Поканете учениците да споделят
какво са открили.

• Какво ви впечатлява в начина, по който Левий отговаря на поканата на
Спасителя?

Напомнете на учениците, че Левий е известен и като Матей (вж. Матей 9:9).
Той е бирник, т.е. събира данъци от останалите юдеи в полза на римското
правителство. Юдеите принципно мразят бирниците и гледат на тях като на
измет, грешници и дори предатели на народа на Израил. Обобщете Лука
5:29-35, като обясните, че докато Исус яде с Левий и други хора, книжниците
и фарисеите Го укоряват за това, че яде с грешници. Исус проповядва, че е
дошъл да призове грешниците да се покаят.

Лука 5:36-39
Исус разказва притчата за новото вино в стари мехове
Обяснете, че Спасителят използва притча, за да учи книжниците и фарисеите.
Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Лука 5:36-39. Помолете
класа да следят текста и да потърсят предметите, които Спасителят използва в
притчата Си.

• Какви предмети използва Спасителят, за притчата Си?

Покажете на учениците ново парче плат и старо парче плат с дупка на него.
Обяснете, че „нова дреха“ в стих 36 се отнася за плат, който още не се е свил.
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Човек не може да закърпи стара дреха с нов плат, защото, когато новото парче
се свие, ще направи дупката още по-зле изглеждаща. Аналогично,
Евангелието на Исус Христос не е просто закърпване на стари вярвания и
практики, а е цялостно възстановяване на истината.

Поканете учениците да прочетат стих 37, бележка под линия a в LDS
изданието на Библията на Крал Джеймс, за да открият, че мехове се отнася за
„кожени торби за съхранение на вино“ и, ако е възможно, им покажете нова и
стара кожа.

• Каква е разликата между новата и старата кожа? (Новата кожа е мека и
поддаваща се на обработка; старата кожа е твърда и чуплива.)

Обяснете, че когато младото вино, ферментира в кожените мехове, отвътре се
натрупват газове и разширяват кожата. След като един мях е разтегнат по
такъв начин, повторният опит да се сложи в него за ферментиране младо
вино, може да го спука.

В притчата младото вино символизира ученията на Спасителя и пълнотата на
вечното Евангелие, а старото вино символизира практиките, традициите и
схващанията на фарисеите според Мойсеевия закон.

• По какъв начин „старите мехове“ символизират книжниците и фарисеите?
(Също както старите мехове са прекалено втвърдени, за да издържат на
младо вино, книжниците и фарисеите са с твърде вкоравени сърца и
нежелаещи да се променят, за да приемат Спасителя и Неговите учения.)

• Кого може да символизират тези „нови мехове“? (Хората, които са
смирени и желаят да се променят, за да приемат Спасителя и Неговите
учения.)

• Какво можем да научим от тази притча относно това, което трябва да
правим, за да приемем Спасителя и Неговото Евангелие? (Учениците
трябва да открият един принцип, подобен на следния: За да приемем
Спасителя и Неговото Евангелие, трябва да сме смирени и желаещи
да се променим. Поканете учениците да запишат този принцип в полето
на Писанията си до Лука 5:36-39.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете ги да
разгледат Лука 5 и да потърсят примери за това как някои хора са вкоравени и
неподдаващи се на Спасителя и Неговите учения, а също и примерите за
някои хора, които са смирени и желаещи да се променят и да израстват, като
следват Спасителя. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Приключете урока, като споделите свидетелството си относно принципите,
преподадени в Лука 5.

УРОК 46

296



УРОК 47

Лука 6:1-7:18
Въведение
Исус проповядва за важността да вършим добро на
другите, включително в Господния ден. След като
прекарва една нощ в молитва, Той призовава

Дванадесетте апостоли и после проповядва на тях и на
едно множество от хора. Той изцелява и слугата на един
стотник и възкресява от смъртта сина на една вдовица.

Предложения за преподаване
Лука 6
Исус лекува в Господния ден, избира Дванадесетте апостоли и проповядва на
множеството.
(Забележка: По-голямата част от съдържанието на Лука 6 бе преподадено в
уроците върху Матей 5-7; 10:1-4 и Марк 3:1-6. Тази част от урока ще наблегне
на Лука 6:31-38.)

Помолете учениците да си представят, че на църковните им събрания в неделя
чуят съобщение за проект за служба за семейство, което живее наблизо. След
съобщението те дочуват четири различни реакции на него. Поканете
четирима ученика да прочетат на глас следните хипотетични отговори:

1. „Много им беше тежко напоследък. Радвам се да помогна с каквото мога“.

2. „Дано след това има почерпка, защото ако няма, няма да дойда“.

3. „Не искам да ходя, но следващата седмица ще имам нужда от помощ за
един проект, който организирам, така че вероятно ще отида сега да
помогна“.

4. „Ако приятелката ми отиде, ще отида и аз“.

• Какво предполагат тези примери за причините, поради които хората
служат понякога?

Помолете учениците да помислят за възможности, които са имали за служба и
как са се чувствали относно службата. Поканете ги да потърсят четири
принципа, докато изучават Лука 6-7, които могат да им помогнат да служат по
по-смислени начини.

Обобщете Лука 6, като обясните, че докато Исус е в Галилея в началото на
служението Си, Той изцелява изсъхналата ръка на един мъж в Господния ден,
прекарва една нощ в молитва и призовава Дванадесетте апостоли. После Исус
започва да ги учи, а също и „голяма навалица от народ“ (стих 17) как да
получават небесни награди.

Поканете учениците да прочетат Лука 6:19 наум, като потърсят какво прави
Исус за хората преди да започне да ги учи. Поканете учениците да споделят
какво са открили.
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Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 6:31-35.
Помолете класа да следят текста, като потърсят съвета, който Исус дава на
учениците Си.

• Какъв съвет дава Исус на учениците Си?

• Според стих 35, какво трябва да очакваме в замяна за вършенето на добро
на другите? (Може да поканите учениците да отбележат израза „без да
очаквате да получите нещо в замяна“.)

• За какви материални награди може да се надяват хората, когато служат на
другите?

• Ако вършим добро на другите, без да очакваме нищо в замяна, какво
обещава Господ, че ще се случи? (Учениците трябва да открият следния
принцип: Ако вършим добро на другите, без да очакваме нищо в
замяна, наградата ни ще бъде голяма и ще бъдем чедата на
Всевишния.)

Обяснете, че макар и да сме Божии чеда, онези, които вършат добро на
другите, изпълняват божествения си потенциал, като стават подобни на
Небесния Отец.

• Защо това обещание е най-добрата награда за това, че обичаме другите и
им вършим добро?

Помолете един ученик да прочете Лука 6:36-38 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят примери, дадени от Исус, за начини, по които
можем да вършим добро на другите.

• Според стихове 36-37, какви примери дава Исус за начини, по които
можем да вършим добро на другите? (Може да обясните, че хората, които
вършат добро по тези начини, ще получат Божията благодат и прошка.)

За да помогнете на учениците да разберат стих 38, донесете в час една кофа,
кошница или кутия и няколко други предмета, като например дрехи, храна и
бутилки вода. Донесете повече предмети, отколкото може да се съберат в
съда, който сте приготвили. Поканете един ученик да излезе пред класа и да се
опита да напъха колкото може повече предмети в съда. Когато ученикът
приключи, го/я попитайте:

• По какъв начин изразите „добра мярка – натъпкана, стръскана,
препълнена“ (стих 38) описват твоите усилия да напълниш този съд?
(Благодарете на ученика и го поканете да си седне на мястото.)

• По какъв начин тези изрази описват начина, по който Небесният Отец ни
възнаграждава, когато даваме на другите? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да открият следната истина: Когато даваме
щедро на другите, Небесният Отец ни благославя по-изобилно.)

• По какви начини можем да бъдем щедри в даването на другите?

Поканете учениците да помислят за случай, когато те или техен познат са
дали щедро на други хора. Изложете следните въпроси (или раздайте на
учениците копия от тях) и поканете учениците да им отговорят в тетрадките
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или дневниците си за изучаване на Писанията (или на листа, който сте
предоставили):

• По какъв начин вие или ваш познат сте били благословени от Господ
заради щедрото даряване?

• Какво ще направите, за да сте по-щедри към другите?

След като измине достатъчно време, може да поканите учениците, които
желаят да споделят, какво са написали. Насърчете учениците да се молят за
Господната помощ, докато се стремят да бъдат по-щедри към другите.

Лука 7:1-10
Исус изцелява слугата на стотника
Обяснете, че след като учи множеството, Исус отива в един град, на име
Капернаум.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 7:2-5.
Помолете класа да следят текста, като потърсят кой търси помощ от Исус, след
като чува, че Той е влязъл в града.

• Кой търси помощта на Исус?

Обяснете, че стотник е римски военен офицер, отговарящ за 50 до 100 мъже.

• Какъв бил проблемът на стотника?

Отбележете, че юдеите принципно не харесват стотниците, защото те
представляват римската политическа и военна власт над юдеите и тяхната
земя (вж. New Testament Student Manual (наръчник на Образователната система
на Църквата, 2014 г.), с. 153).

• Какъв човек е този стотник?

Поканете един ученик да прочете Лука 7:6-8 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят по какъв начин стотникът показва силна вяра в Исус
Христос.

• По какъв начин стотникът показва силна вяра в Исус Христос?

Поканете един ученик да прочете Лука 7:9-10 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият по какъв начин е възнаградена вярата на този
стотник. Поканете учениците да споделят това, което са открили.

• Какви принципи можем да научим от този разказ? (Учениците може да
открият няколко принципа, включително следните: Като упражняваме
вяра в Исус Христос, можем да допринасяме за благословии в
живота на другите.)

Лука 7:11-18
Исус възкресява сина на една вдовица
Обяснете, че в деня след като Спасителят излекува слугата на стотника, Той
извършва още едно чудо.

УРОК 47

299



Помолете един ученик да прочете Лука 7:11-12 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво се натъкват Исус и учениците Му,
когато наближават град Наин.

Вместо да молите един ученик да чете Лука 7:11–12 на глас, можете да
покажете откъс от видео презентацията „The Widow of Nain“

(0:00–0:45) от The Life of Jesus Christ Bible Videos, която се намира на LDS.org.

Аудиовизуални презентации
Аудиовизуалните презентации са най-ефективни за учениците при научаването и
прилагането на евангелски принципи, когато им помагат да придобият по-добро
разбиране на събития и принципи, записани в Писанията. Може да е от полза да записвате
на дъската конкретни неща, които учениците трябва да търсят или въпроси, които да
обмислят, докато гледат или слушат презентацията. Може също да прекъсвате
презентацията, за да задавате въпроси или да посочвате информация, която да е от помощ
за учениците.

• Какво виждат Исус и Неговите ученици, когато наближават
градската порта?

• Според стих 12, защо смъртта на този млад мъж е особено трагична за
тази жена?

Отбележете, че тази жена не само загубва единствения си син, но наскоро е
загубила и съпруга си. Освен скръбта, която вероятно изпитва, тя сигурно
няма никой, който да я издържа финансово.

Помолете един ученик да прочете Лука 7:13–15 на глас или покажете остатъка
от видео презентацията (0:45–2:23). Поканете класа да потърсят какво прави
Спасителят, когато вижда, че тази жена скърби. (Може да обясните, че
носилка е ковчег или поставката, на която се слага ковчега.)

• Какво прави Спасителят за тази жена?

• Според стих 13, защо Исус изцелява сина на тази жена? (Може да
отбележите, че вдовицата не Го моли да изцели сина ѝ, но Той забелязва
нейната нужда, след което ѝ откликва.)

• Как бихте се чувствали, ако бяхте на мястото на вдовицата и видехте, че
Спасителят възкресява единствения ви син?

• Каква истина можем да научим от тази история относно това как можем
да следваме примера на Исус Христос? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Можем да
следваме примера на Исус Христос, като оказваме състрадание на
другите и откликваме на неизречените им нужди.)

• Как можем да забелязваме нуждите на другите, когато те не са ги
споделили с нас?

Обяснете, че когато учениците се стремят към спътничеството на Светия Дух,
могат да получават подтици относно това как да реагират на скритите нужди
на другите. Освен това, учениците може да обмислят съвета, който веднъж
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получава президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство: „Когато се
срещаш с хора, отнасяй се с тях сякаш са в сериозна беда и ще бъдеш прав в
над половината случаи“ („В силата Господна“, Лиахона, май 2004 г., с. 16).

За да помогнете на учениците да почувстват истинността и важността на този
принцип, поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на
президент Томас С. Монсън:

„Малко истории от служението на Учителя ме трогват повече от примера
Му за състрадание, оказано на скърбящата вдовица в Наин. …

Каква сила, каква нежност, какво състрадание показа по този начин нашият
Учител! Ние също можем да благославяме, ако следваме благородния Му
пример. Възможностите са навсякъде. Нужни са очи, за да видим
трагичното състояние и уши, за да чуем безмълвния вопъл на съкрушеното

сърце. Да, и душа, изпълнена със състрадание, за да можем да общуваме не само лице в
лице или на глас, но по величествения начин на Спасителя, а именно, да чувстваме със
сърцето си“ („Meeting Life’s Challenges“, Ensign, ноем. 1993 г., с. 71).

• Кога се е случвало вие или ваш близък да получите състрадание или служба
от околните, дори когато не сте молили за това?

• По какъв начин следването на Христовия пример ни помага да развиваме
способността да различаваме неизречените нужди на другите?

Ако не сте показали видео презентацията, поканете един ученик да прочете
Лука 7:16-17 на глас. Помолете класа да следят текста и да потърсят как
реагират хората на чудото на възкресяването на сина на вдовицата.

• Как реагират хората на чудото на възкресяването на сина на вдовицата?

Обяснете, че хората може да са казали, че „велик пророк се издигна между
нас“ (стих 16), поради сходствата на изцеляването на сина на вдовицата от
Наин и случаите, когато старозаветните пророци Илия и Елисей са
възкресявали синове (вж. 3 Царе 17:17–24; 4 Царе 4:17–22, 32–37; New Testament
Student Manual, с. 154).

Приключете, като поканите учениците да потърсят възможности да посрещат
неизречените нужди на другите. Насърчете ги да служат щедро и без да
очакват нищо в замяна.
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УРОК 48

Лука 7:18-50
Въведение
Исус възхвалява Йоан Кръстител и свидетелства, че Йоан
е подготвил пътя за Неговото служение. Докато Исус яде с

фарисея Симон, една разкайваща се жена показва
вярата и любовта си към Спасителя.

Предложения за преподаване
Лука 7:18-35
Исус възхвалява Йоан Кръстител и свидетелства за мисията на Йоан
Разделете учениците по двойки и дайте на всяка двойка по един лист хартия.
Помолете двойките да запишат по памет колкото може повече факти за Йоан
Кръстител в рамките на една минута. След една минута помолете учениците
да преброят броя факти на листите си.

• Колко факта за Йоан Кръстител успяхте да изброите?

Поканете учениците да споделят с класа някои от изброените факти.

Ако е възможно, покажете на живо висока тръстика или трева и някаква мека
дреха. Обяснете, че Исус използва тези предмети, за да учи хората за
личността на Йоан Кръстител. Помолете един ученик да прочете Лука 7:24-26
на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Исус за
Йоан Кръстител, когато говори за тръстика и мека дреха.

• По какъв начин Йоан Кръстител се различава от тръстиката или от стръка
трева? (За разлика от тръстиката, която бива разтърсвана или отвявана от
вятъра, Йоан Кръстител е твърд и непоколебим в свидетелството си и при
изпълнението на мисията си.)
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Йоан Кръстител проповядва

Покажете съпътстващата картина на
Йоан Кръстител и попитайте:

• По какъв начин Йоан Кръстител
се различава от хората, които са
„облечен(и) в меки дрехи“ и
живеят в лукс в „царските
дворци“ (стих 25)? (Йоан
Кръстител живее в пустинята и
носи изработено от камилска
вълна облекло, което е много
грубо. Вместо да търси
материален комфорт, Йоан
Кръстител се стреми единствено
да върши Божията воля.)

• Какво казва Исус за Йоан
Кръстител в стих 26?

За да помогнете на учениците да
разберат уникалната роля на Йоан
Кръстител, обяснете, че Исус цитира едно пророчество, написано преди
стотици години, което говори за един „вестител“, който ще „устрои пътя пред
(Месията)“ (Малахия 3:1). Поканете ученик да прочете на глас Лука 7:27–28 и
помолете останалите да следят текста, като потърсят защо Йоан Кръстител е
уникален сред пророците.

• За каква уникална и важна роля е предопределен Йоан Кръстител? (Макар
учениците да използват различни изрази, те трябва да разпознават
следната истина: Йоан Кръстител е пророкът, предопределен да
подготви пътя и да кръсти Божия Син.)

• По какъв начин Йоан Кръстител подготвя пътя за идването на Исус
Христос?

Обяснете, че Пророкът Джозеф Смит казва следното относно Лука 7:28:

„На Исус се гледало като на най-малко имащият претенции в Божието
царство и (привидно) се ползвал с най-малко доверие като пророк;
изглежда Той е казал: „Който е считан за най-малкият сред вас, е по-голям
от Йоана – това съм Аз“ (Учения на президентите на Църквата: Джозеф
Смит, 2008 г., с. 88).

Обобщете Лука 7:29-35, като обясните, че мнозина вярват в ученията на Исус,
но присъстващите фарисеи и законници отхвърлят ученията Му. Исус
обяснява, че те отхвърлят истината, независимо от това дали я проповядва Той
или Йоан Кръстител.
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Лука 7:36-50
Докато Исус яде с фарисея Симон, една жена измива нозете Му със сълзите си
Напишете следния въпрос на дъската: Мога ли да получа прошка?

Поканете учениците да обмислят случаи, когато са се чудели дали могат да
получат опрощение. Поканете ги да потърсят истини, които отговарят на
този въпрос, докато продължават изучаването си на Лука 7.

За да помогнете на учениците да разберат контекста и съдържанието на Лука
7:36-50, поканете един ученик да прочете на глас следното обобщение и
обяснение:

Един фарисей на име Симон кани Исус да яде с него в дома му. В такива
случаи гостите се облягали на възглавници около ниска маса и опъвали
краката си така, че да са отдалечени от масата. Традициите по онова време
позволявали на нуждаещите се да събират оставащата храна. Следователно, не
било необичайно неканени хора да влизат в дома по време на някое
пиршество (вж. Джеймс Е. Талмидж, Jesus the Christ, 3-то изд. (1916 г.), с. 261).

За да помогнете на учениците да разберат по-добре съдържанието на
Лука 7:36–50, може да покажете видео презентацията „Come unto Me“

(11:34), намираща се на LDS.org. Може да покажете откъса от тази
презентация, който представя как Исус яде с фарисея Симон (започващ от
4:17). Помолете класа да следят текста в Писанията си, като търсят какво се
случва, когато един неканен човек влиза в дома на Симон по време на
яденето. Спрете презентацията, след като Исус каже: „Правилно си отсъдил“
(Лука 7:43) (времеви код 7:24).

• Как описва Лука жената, представена в Лука 7:37?

• По какъв начин жената показва любовта си към Спасителя? (Може да
обясните, че „алабастрен съд с миро“ е съд, пълен със скъпо
парфюмирано масло.)

• Какво си помисля Симон, когато вижда какво прави жената?

За да преговорите притчата, която казва Исус, помолете един ученик да
прочете Лука 7:40-43 на глас. Помолете класа да следят текста, като търсят
какво казва Исус на Симон.

Копирайте следната схема на дъската.

Лихвар = ____________________

Длъжник, който дължи 50
динария = ____________________

Длъжник, който дължи 500
динария = ____________________
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Обяснете, че лихварят е човек, който дава назаем пари; а човекът, който взема
назаем пари е длъжник. Длъжникът обещава да изплати сумата на лихваря
или да влезе в затвора. Нека един ученик да обобщи притчата със свои думи.

• Кого символизира лихварят? (Напишете на дъската Исус Христос до
„Лихвар“.)

• Кой от длъжниците може да представлява жената, а кой фарисея Симон?
Защо? (Напишете Фарисея Симон под „Длъжник, който дължи 50 динария“
и Жена под „Длъжник, който дължи 500 динария“.)

Обяснете, че по времето на Исус е традиционно домакинът да почете
специалните си гости, като направи мили неща, като например да ги целуне
за поздрав, да им даде вода, за да си измият краката и да помаже главите им с
масло (вж. Джеймс Е. Талмидж, Jesus the Christ, с. 261).

Включете отново презентацията от времеви код 7:25 и я спрете, след като Исус
каже: „Иди си с мир“ (Лука 7:50) (времеви код 8:52). Или поканете няколко
ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 7:44-47. Помолете класа да
сравнят как се отнася Симон с Исус и как жената се отнася с Него и какви
чувства може да изпитва всеки от тях към Исус.

• Според стихове 44-47 по какво се различава отношението на Симон към
Исус от отношението на жената към Него и какви чувства може би
изпитват към Исус? (Напишете отговорите на учениците в таблицата на
дъската.)

Когато учениците приключат да споделят това, което са намерили, таблицата
трябва да изглежда по следния начин:

Лихвар = Исус Христос

Длъжник, който дължи 50
динарияФарисея Симон

Не дава на Исус вода, за да
измие краката Си

Не Го целува

Не Го помазва с масло

Не Го обича много

Длъжник, който дължи 500
динарияЖена

Измива краката Му със сълзите си и
ги избърсва с косата си

Целува нозете Му

Помазва нозете Му с масло

Много Го обича

• Каква благословия получава жената от Спасителя?

Отбележете, че когато косвено сравнява Симон с длъжника, който дължи 50
динария, Спасителят намеква, че Симон също се нуждае от опрощение на
греховете си.
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Поканете учениците да прочетат Лука 7:47-50 наум и ги помолете да потърсят
какво прави възможно получаването на опрощение от жената.

• Какви принципи можем да научим от този разказ? (Като използвате
думите на учениците, напишете следния принцип на дъската: Когато
упражняваме вярата си, като показваме нашата обич и отдаденост
към Господ, можем да почувстваме Неговата прошка. Като получим
Господната прошка, биваме изпълнени с желанието още повече да
Го обичаме и да Му служим.)

Помагайте на учениците да откриват принципи
Понякога може да изтъквате за учениците учения и принципи. Друг път ще напътствате,
насърчавате и позволявате на учениците да откриват учения и принципи сами за себе си.
При откриването на учения и принципи е важно да ги казвате ясно и просто. Записването
на откритите учения или принципи на дъската или каненето на учениците да ги записват
или отбелязват в Писанията си ще им помага да ги изясняват в ума си.

• Защо може да желаем да обичаме и да служим на Спасителя още повече,
когато почувстваме Неговата прошка?

Помолете трима ученика да прочетат на глас един абзац от следното
изявление на старейшина Нийл Л. Андерсен от Кворума на дванадесетте
апостоли:

„(Има) различни степен(и) на лично достойнство и праведност. При все това
покаянието е благословия за всички ни. Всеки от нас има нужда да
почувства милостивите ръце на Спасителя чрез опрощението на
греховете си.

Преди години бях помолен да се срещна с мъж, който преминал през
период на разгулен живот дълго време преди да се срещнем. В резултат на

неговите лоши избори той изгубил членството си в Църквата. Много време беше изминало
от завръщането му в Църквата и той вярно спазваше заповедите, но предишните му
действия го преследваха. Когато се срещнах с него, почувствах неговия срам и дълбоко
угризение, че e пренебрегвал своите завети. След нашето интервю поставих ръце върху
главата му, за да му дам свещеническа благословия. Преди да кажа и една дума,
почувствах любовта и опрощението на Спасителя към него. След благословията се
прегърнахме и мъжът плачеше съвсем открито.

Удивен съм от обгръщащите и пълни с милост и любов ръце на Спасителя към каещия се,
независимо от това колко егоистичен е бил изоставеният грях. Свидетелствам, че
Спасителят е способен и има силното желание да прости нашите грехове. Освен греховете
на онези, които избират гибелта, след като са познали пълнотата, 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, премахването на вината и болката от нашите сърца и
заместването им с радостта и спокойната съвест“ („Покайте се … за да може да ви
изцеля“, Лиахона, ноем. 2009 г., с. 40–41).
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Поканете учениците да си помислят за случай, когато са почувствали
Господната прошка. Помолете ги да обмислят какво са си мислили и какви
чувства са изпитвали към Спасителя.

Насочете вниманието им към въпроса на дъската. Помолете учениците да
обяснят как биха отговорили, ако някой ги попита: „Мога ли да получа
прошка?“

Приключете урока, като свидетелствате, че Исус Христос има силата да ни
прости, ако упражним вяра в Него и се покаем за греховете си.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
За да помогнете на учениците да преговорят петте стиха за овладяване, които
досега са изучили по време на този курс, може да ги изпитате с кратък тест.
Предоставете им ключови думи от книгоразделителя за Семинара и помолете
учениците да запишат къде се намира този стих. Вижте приложението на този
наръчник за повече идеи.
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УРОК 49

Лука 8-9
Въведение
Спасителят продължава да служи в Галилея, където
пророкува за смъртта и Възкресението Си. След като
напуска Галилея, Исус отпътува към Ерусалим, за да
довърши земната Си мисия. В Самария Яков и Йоан
желаят да призоват да се спусне огън от небесата, за да

погълне едно самарянско село, жителите на което
отхвърлили Исус, но Той казва на учениците Си, че Той е
дошъл да спасява хората, а не да ги унищожава. Исус
проповядва и за истинското ученичество.

Предложения за преподаване
Лука 8:1-9:56
Спасителят извършва чудеса, проповядва, като използва притчи и отпътува за
Ерусалим
Напишете следните ситуации на дъската или напишете всяка от тях на
отделен лист хартия. Поканете трима ученика да ги прочетат на глас.

1. Когато учтиво молите брат си да ви помогне да почистите, той грубо ви
казва да го направите сами.

2. Докато планирате училищна дейност, няколко съученика критикуват и
осмиват идея, която сте предложили.

3. Докато говорите за Евангелието с приятелка, тя ви казва, че вярванията ви
са странни.

• Как бихте се чувствали във всяка от тези ситуации? Как бихте реагирали?

Докато изучават ученията на Спасителя в Лука 8-9, Поканете учениците да
потърсят истини, които може да ги насочват, когато се чувстват обидени от
делата или думите на другите.

Поканете един ученик да прочете на глас обобщенията на Лука 8-9. Помолете
класа да следят текста, като търсят събития, записани в тези стихове.
Обяснете, че тъй като са изучили подробно тези събития в уроците за Матей
и Марк, този урок ще бъде съсредоточен върху Лука 9:51-62.

Поканете един ученик да прочете Лука 9:51 на глас и помолете класа да
потърсят кое е мястото, където Спасителят решава да отиде. Обяснете, че
изразът „бъде взет от света“ се отнася за наближаващото Възнесение на
Спасителя в небесата.

• Къде решава да отиде Спасителят?

Обяснете, че да се прави нещо непоколебимо означава да се прави по
решителен или неотклоним начин. Преди това Спасителят е пророкувал на
учениците Си, че ще бъде предаден, бичуван и разпънат на кръст в Ерусалим
(вж. Матей 20:17-19; Лука 9:44).

• Какво разкрива за характера на Спасителя решителността Му да отиде в
Ерусалим, независимо от тези трудности?
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Отбележете, че докато пътува към Ерусалим, Исус и Неговите ученици
наближават едно самарянско село. Поканете няколко ученика да се редуват
при четенето на глас на Лука 9:52-54 и помолете класа да потърсят реакцията
на самаряните, когато научават, че Исус и Неговите ученици искат да влязат в
селото им.

• Как реагират самаряните, когато научават, че Исус и Неговите ученици
искат да влязат в селото им?

• Как реагират Яков и Йоан на враждебността на самаряните към Спасителя
и това, че Го отхвърлят?

• По какви начини хората днес могат да реагират твърде остро на обиди и
подигравки от другите? (Позовете се на ситуациите от началото на урока и
помолете учениците да обмислят начини, по които някой може да реагира
твърде остро в подобни ситуации.)

Помолете един ученик да прочете Лука 9:55-56 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят по какъв начин Спасителят отговаря на Яков и
Йоан. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че когато Спасителят казва: „не знаете на какъв дух сте“ (стих 55),
Той намеква, че молбата на Яков и Йоан не е в хармония с Божия Дух, а е
повече в хармония с духа на Сатана, който подбужда хората към гняв (вж.
3 Нефи 11:29-30).

• По какво се различава реакцията на Спасителя към отхвърлянето от
самаряните от тази на Яков и Йоан?

• Каква истина можем да научим от примера на Спасителя, която може да
ни насочва, когато сме изправени пред обиди? (Като използвате думите на
учениците, напишете на дъската следната истина: Ние следваме примера
на Спасителя, когато избираме да реагираме на обидите с търпение
и дълготърпение.)

Поканете учениците да си припомнят ситуациите от началото на урока.

• Каква е потенциалната опасност от това да бъдем обидени при всяка от
тези ситуации?

• Как можем да следваме примера на Спасителя във всяка от тези ситуации?

• Как можем да бъдем благословени, ако следваме примера на Спасителя,
когато избираме да реагираме на обидите с търпение и дълготърпение?

Помолете учениците да помислят за случай, когато са избрали да се обидят от
нечии думи или дела. Насърчете ги да следват примера на Спасителя, когато
избират да реагират на обидите с търпение и дълготърпение.

Насилието не трябва да бъде толерирано
Когато помолите учениците да обмислят неправдата спрямо тях и да реагират с търпение
и дълготърпение, пояснете, че учениците не трябва да допускат да продължава никакъв
вид насилие спрямо тях. Ако някой ученик е жертва на насилие, той трябва незабавно да
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се обърне за помощ към родителите си, свещеническите си ръководители и други власти,
ако е необходимо.

Лука 9:57-62
Исус проповядва и за истинското ученичество
Поканете един ученик да излезе пред класа и му дайте 20 до 30 малки
предмета (например мъниста). Кажете на ученика наум да преброи
предметите. Докато върши това, помолете класа да видят дали може да
попречат на броенето, като разсейват ученика. Постарайте се учениците да
не прекалят в опитите си да разсейват ученика. Кажете им да останат по
местата си и ги предупредете да не хвърлят нищо и да не докосват ученика,
който брои.

• По какви начини броенето на предмети, докато сме разсеяни, е подобно на
опита ни да следваме Исус Христос?

Благодарете на ученика, който е броил предметите, и го/я поканете да си
седне на мястото. Докато учениците продължават да изучават Лука 9, ги
поканете да помислят как можем да преодолеем влиянията, които може да ни
разсейват или да ни пречат да следваме Спасителя.

Помолете един ученик да прочете Лука 9:57 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво казва един мъж на Исус, докато Той и учениците
Му пътуват към Ерусалим.

• Какво казва този мъж на Спасителя, че е готов да направи?

Напишете следния израз на дъската: За да бъдем истински последователи на
Исус Христос, …

Помолете един ученик да прочете Лука 9:58 на глас и помолете класа да
потърсят отговора на Спасителя към мъжа, който желае да Го последва.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Какво сочи изразът „Човешкият Син няма къде глава да подслони“
относно начина на живот на Спасителя? (Исус и Неговите ученици са
непрекъснато на път. Тяхното служение не е нито удобно, нито лесно.)

Поканете учениците да прочетат Лука 9:59-60 наум, като потърсят какво
отговаря един друг мъж на поканата на Спасителя да Го последва.

• Какво иска да направи този мъж, преди да последва Спасителя?

• Какво вероятно сочи думата първо (стих 59) за този мъж?

Обяснете, че Исус Христос не казва, че е грешно да се скърби за смъртта на
обичан човек или да се отдава почит по време на погребение (вж. У. и З.
42:45). Вместо това, Той преподава на този мъж важен урок относно
ученичеството.

• Какво можем да научим от отговора на Спасителя, записан в стих 60
относно приоритетите на един истински ученик?
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Поканете един ученик да прочете Лука 9:61-62 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво желае да направи третият мъж, преди да
последва Спасителя.

• Какво иска да направи този мъж, преди да последва Спасителя?

• Как отговаря Спасителят на този мъж?

За да помогнете на учениците да разберат аналогията на това да хванем
ралото и да не се обръщаме назад, поканете един от тях да прочете следното
изказване на президент Хауърд У. Хънтър:

„За да изоре права бразда, орачът трябва да задържи погледа си към
фиксираната точка пред него. Това му помага да върви направо. Ако, обаче,
той погледне назад, за да види къде е бил, се увеличава вероятността да се
отклони. Резултатите са криви и неравни бразди. … Ако насочим енергията
си не към това, което е зад нас, а това, което е отпред – върху вечния живот
и радостта от спасението – със сигурност ще се сдобием с него“ („Am I a

‘Living’ Member?“ Ensign, май 1987 г., с. 17).

• По какъв начин това да сме последователи на Исус Христос е подобно на
това да хванем ралото и да не поглеждаме назад?

• По какъв начин Спасителят е пример за това, което Той преподава, според
записаното в стих 62? („Той тръгна по пътя към Йерусалим“ (Лука 9:51), за
да довърши мисията, която Небесният Отец Му дава и не Се
обръща назад.)

Позовете се на недовършеното твърдение на дъската.

• Въз основа на наученото от Лука 9:57-62, как бихте обобщили една казана
от Спасителя истина за това, което изисква от учениците Си? (Учениците
може да открият различни принципи. След като учениците отговорят,
довършете твърдението на дъската, така че да предава следната истина: За
да бъдем истински последователи на Исус Христос, не трябва да
позволяваме на нищо да измести това да Го следваме.)

• Защо понякога поставяме други неща на първо място, вместо
отговорностите ни като ученици на Исус Христос?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Ричард Г. Скот от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Сатана има едно мощно средство, което използва срещу добрите хора. То е
разсейването. Той подтиква добрите хора да изпълват живота си с „добри
неща“, за да няма място за наистина важните неща“ („First Things First“,
Ensign, май 2001 г., с. 7).
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За да помогнете на учениците да помислят какво им пречи изцяло да следват
Исус Христос, подгответе следната таблица на дъската и помолете учениците
да я начертаят в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията си.

Отговорностите на последователите на
Исус Христос

Други
приоритети

Разделете учениците по двойки. Помолете учениците да работят с
партньорите си, за да изброят в таблицата отговорностите на истинските
последователи на Исус Христос (които може да включват да сме честни, да
служим на другите, да споделяме Евангелието, да се занимаваме със семейна
история и с храмова работа и да отглеждаме деца). За всяка отговорност,
включена в таблиците им, помолете учениците да изброят примери за други
приоритети, които някой може да си постави преди тази отговорност.

Нека няколко ученика споделят какво са написали.

Насърчете учениците да споделят положителни примери за ученици на Исус
Христос, като попитате:

• Кога сте виждали някой да избере да изостави други цели или приоритети,
за да следва Спасителя?

Помолете учениците да помислят какво допускат да измести следването на
Исус Христос и Неговите учения. Поканете ги да запишат в дневниците си за
изучаване на Писанията какво ще правят, за да поставят Спасителя и
Неговото Евангелие на по-предно място.

Може да приключите урока, като поканите учениците да изпеят химна
„Господи, ще Те обичам“ (Химни, № 138) или друг химн за следването на Исус
Христос и Неговите учения.

Използване на химни
Музиката и особено химните на Църквата, могат да играят важна роля за това да помагат
на учениците да чувстват влиянието на Светия Дух, докато изучават Евангелието. За да
помогнете за получаването на допълнителни прозрения по време на урока, може да
помолите учениците да изпеят един или повече куплети на химн, който е пряко свързан
с урока.
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УРОК 50

Лука 10:1-37
Въведение
Исус призовава, учи и изпраща Седемдесетте. Те
проповядват Евангелието, изцеляват болните, прогонват
зли духове и се завръщат, за да разкажат за делата си.

Исус учи един законник на притчата за добрия
самарянин.

Предложения за преподаване
Лука 10:1-24
Господ призовава, дава сила и обучава Седемдесетте
Донесете в часа един съд, пълен с предмети (като например топки с различни
размери). Поканете един ученик да застане пред класа. Помолете ученика да
държи предметите, които сте му дали, без да изпуска или сваля нито един от
тях. Давайте на ученика предмети, докато не може да ги държи повече и
някои започнат да падат. После го/я попитайте:

• Какво можете да направите, за да попречите на предметите да падат?

Ако е необходимо, предложете на ученика да помоли за помощ други
ученици. Продължете да давате предмети на ученика и му позволете да подава
някои от тях на други ученици. После помолете учениците да си седнат.

• Как бихте сравнили тази дейност с начина, по който църковните
ръководители се справят с отговорностите си?

Напомнете на учениците, че Спасителят е призовал дванадесет апостоли и ги
е изпратил да помагат за Неговото дело. Обаче, на апостолите им трябват
помощници, които да проповядват и да служат, за да може благословиите на
Евангелието да бъдат отнесени до всички хора.

Поканете един ученик да прочете Лука 10:1-2 на глас. Помолете учениците да
следят текста и да търсят кои хора е определил Господ да помагат на
апостолите да извършват Неговото дело.

• Кои хора определя Господ да Му помагат за Неговото дело? Каква е
ролята им?

Обяснете, че думата седемдесет в Лука 10:1 се отнася за един сан в
Мелхиседековото свещеничество. Същият сан съществува във възстановената
Църква днес. (Ако е възможно, покажете страниците, озаглавени „Висши
ръководители и висши служители на Църквата на Исус Христос на светиите
от последните дни“ от последното конферентно издание на Лиахона.) Сега има
много кворуми на Седемдесетте, въпреки че само членовете на първите два
кворума се наричат висши ръководители. Всеки кворум може да има до 70
члена. Тяхната работа да проповядват Евангелието и да помагат за
ръководенето на Църквата се ръководи от Кворума на дванадесетте апостоли
и Президентството на седемдесетте (вж. У. и З. 107:25–26, 34; Ръководство към
Писанията, „Seventy“, scriptures.lds.org).
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• Според стих 2, какво казва Господ, че е твърде малко за жътвата на души?

• Какво можем да научим за Господното дело от тези стихове? (Учениците
трябва да открият следната истина: Господ призовава работници, в
допълнение към апостолите, за да Го представляват и да Му
помагат в Неговото дело.)

• Освен апостолите и седемдесетте, кой още има отговорността да помага на
Господ в Неговото дело днес? (Всички членове на Църквата.)

Обяснете, че също както Спасителят заявява нуждата от повече работници, за
да извършат жътвата на спасението, пророците от последните дни постоянно
призовават за повече мисионери. Поканете един от учениците да прочете на
глас следното изказване на президент Томас С. Монсън:

„Повтарям това, което пророците отдавна проповядват – всеки достоен,
способен млад мъж следва да се подготви да отслужи мисия.
Мисионерската служба е дълг на свещеничеството – едно задължение, което
Господ очаква от нас, на които е било дадено толкова много. Млади мъже,
увещавам ви да се подготвите за мисионерска служба. …

Един съвет към вас, млади сестри: макар да нямате същата свещеническа
отговорност като младите мъже да служите на пълновременни мисии, вие също давате
ценен принос като мисионери и ние приветстваме вашата служба“ („Като се срещаме
отново заедно“, Лиахона, ноем. 2010 г., с. 5–6).

• Освен като отслужваме пълновременни мисии, по какви други начини
можем да помагаме на Господ в Неговото дело?

• Какви преживявания сте имали вие или ваш познат, посредством
помагането на Господ в Неговото дело?

Обобщете Лука 10:3-24, като обясните, че Господ дава на Седемдесетте
указания как да изпълняват отговорностите си. Той също така порицава
хората в различните градове, които са отхвърлили делата Му. Седемдесетте
по-късно разказват за делата си пред Исус и Той им дава допълнителни
указания и се радва с тях.

Лука 10:25-37
Исус разказва притчата за добрия самарянин
Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:

„Хората около нас не са съвършени. Хората вършат неща, които дразнят,
разочароват и ядосват. В този смъртен свят това винаги ще бъде така“ („На
милостивия ще се окаже милост“, Лиахона, май 2012 г., с. 77).
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Поканете класа да помислят дали познават някой, който ги дразни,
разочарова или ядосва.

• Защо може да е трудно да обичаш някой, който прави тези неща?

Докато изучават Лука 10:25-37, поканете учениците да потърсят истини,
които могат да ги насочват, докато общуват с хора, които може да са трудни
за обичане.

Помолете един ученик да прочете Лука 10:25 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какъв въпрос задава един законник на Спасителя.

• Какъв въпрос задава законникът на Спасителя?

Помолете един ученик да прочете Лука 10:26-28 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят отговора на Спасителя. След това попитайте
учениците какво са открили.

• Какъв принцип от тези стихове ни учи на това, което трябва да правим, за
да получим вечен живот? (Макар че учениците може да използват
различни думи, те трябва да открият следния принцип: За да получим
вечен живот, трябва да обичаме Бог и да обичаме ближния си като
себе си. Запишете този принцип на дъската.)

• Според стих 27, как трябва да обичаме Бог?

• Какво означава да обичаш Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с
всичката си сила и всичкия си ум?

Посочете израза „да обичаме ближния си като себе си“, който е на дъската. За
да помогнете на учениците да разберат какво означава да обичаш ближния си
като себе си, поканете ги да изброят на дъската нещата, които вършат в един
обикновен ден. (Те може да включват подготовка за деня, ядене, спане,
подготвяне на домашна работа и т.н.)

След като съставите списък на дъската, поканете учениците да си помислят
колко от дейностите им са съсредоточени върху тях самите.

• Какво можем да научим от това упражнение?

• Кои са някои от начините, по които можем да мислим повече за
благосъстоянието на другите и да се стремим да ги обичаме толкова,
колкото обичаме себе си?

• Кои са някои от начините, по които можем да правим това, дори по време
на дейности, които вършим за себе си? (Примерите може да включват
обядването с хора, които изглеждат самотни или да хвалим други по време
на учебните ни дейности.)

• Как според вас обичането на Бог и на ближните ни толкова, колкото
обичаме себе си, може да ни помага да напредваме към вечен живот?

Помолете един ученик да прочете Лука 10:29 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят втория въпрос, който законникът задава на Исус.

• Какъв е вторият въпрос на законника?
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Подгответе няколко ученика да изиграят притчата за добрия самарянин в
Лука 10:30-35. Поканете един ученик да бъде разказвач, а другите да изиграят
ролите на наранения юдеин, на двамата крадци, на свещеника, левита и
самарянина. (Ако класът ви се състои само от няколко ученика, те може да
играят повече от една роля.) Може да предоставите някои декори, които да
включват табелки с имена, допълнително облекло, което да се вземе от
юдеина, два съда, представляващи елей и вино, един стол с колелца, който да
представлява добичето и две монети, които да представляват двата динария.
(Забележка: Може да изберете участниците и да им дадете конкретни
инструкции преди урока, за да може сценката да е ефективна, уместна и
безопасна.)

Поканете разказвача да прочете Лука 10:30-35 на глас и помолете
участниците да изиграят притчата. Нека останалите следят текста, като
потърсят какво казва Спасителят за това кой е нашият ближен. След сценката
поканете учениците да се завърнат по местата си.

• Кое от действията на самарянина най-много ви впечатли?

За да помогнете на учениците по-добре да разберат какво може да се очаква
от един свещеник, левит и самарянин, поканете един ученик да прочете на
глас следното обяснение:

Свещениците и левитите са носители на Аароновото свещеничество и им е
възложено да служат на Бог и хората около тях, в храма и като учители и
примери за Божия закон. Тези носители на свещеничеството са напълно
наясно със заповедта „да обичаш ближния си, както себе си“ (Левит 19:18) и да
се грижат за чужденците и пътниците (вж. Левит 19:34; 25:35). И обратното:
„Самаряните били отчасти израилтяни, отчасти езичници. Религията им била
смесица от еврейски и езически вярвания и практики. … Юдеите развили
(омраза) към самаряните, поради това, че те отстъпили от религията на
Израил“ (Ръководство към Писанията, „Самаряни“, scriptures.lds.org). И
юдеите и самаряните принципно гледали да правят всичко възможно, за да се
избягват.

• Защо действията на свещеника, левита и самарянина може да са
изненадващи?

• Какви причини може да е имал самарянинът, за да не помогне на
ранения юдеин?

• Според стих 33, какво подтиква самарянина да действа, когато вижда
наранения човек?

Отбележете, че да се смилим означава да забележим нуждите или трудностите
на някого и да желаем да вършим всичко, което е възможно, за да помогнем
на този човек.

Помолете един ученик да прочете Лука 10:36-37 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Спасителят на законника, че трябва да
направи.

• По какъв начин тази притча отговаря на въпроса в стих 29: „Кой е моят
ближен?“
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Помогнете на учениците да разберат, че използването от страна на Спасителя
на самарянина в тази притча загатва, че ближният ни не е просто някой,
който живее близо до нас, но е всяко едно от чедата на Небесния Отец –
включително онези, които ни е най-трудно да обичаме.

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изявление на
президент Хауърд У. Хънтър:

„Трябва да помним, че макар ние да решаваме кои са наши приятели, Бог е
направил всички хора навсякъде наши ближни. Любовта не трябва да има
граници. … Христос казва: „Защото, ако обичате само ония, които обичат
вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?“ (Матей
5:46)“ („The Lord’s Touchstone“,Ensign, ноем. 1986 г., с. 35).

• Според стих 37, какво казва Спасителят на законника, че трябва да
направи?

Поканете учениците да си помислят отново за хората, които досега са
мислили, че са трудни за обикване.

• Какво можем да направим, за да обичаме и изпитваме състрадание към
онези, които ни е трудно да обичаме?

• Помислете си за случай, когато вие или ваш познат сте следвали съвета на
Спасителя да „възлюбиш ближния си … както себе си“ (Лука 10:27). Какъв
е резултатът?

Свидетелствайте за преподадените в днешния урок.истини Напишете
следното непълно изречение на дъската и поканете учениците да го довършат
в тетрадките си или в дневниците за изучаване на Писанията: Ще следвам
примера на добрия самарянин, като …

Задавайте въпроси и отправяйте покани, които насърчават прилагане
на наученото
Целта на преподаването на Евангелието е да се помогне на учениците да прилагат
принципите и ученията, намиращи се в Писанията, да се обърнат във вярата и да получат
благословиите, обещани на онези, които са верни и послушни. Задаването на въпроси и
отправянето на покани, които насърчават прилагане на наученото, могат да помогнат на
учениците да виждат как могат да прилагат тези принципи в настоящата си ситуация и да
обмислят как могат да ги прилагат в бъдеще.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Лука 5:1-10:37 (Раздел 10)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на Лука
5:1-10:37 (раздел 10), не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само въху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Лука 5)
От историята за това как Спасителят кани Петър, Яков и Йоан да станат ловци на човеци, учениците научиха, че
ако вършим това, което Господ иска, дори ако не разбираме причината за това, Той може да ни даде по-големи
благословии, отколкото сме очаквали. А от изцеляването на прокажения и парализирания учениците научиха, че
като упражняваме вяра и идваме при Спасителя, Той може да ни изцели и че можем да помогнем на другите да
се доближават до Спасителя, за да бъдат изцелени. Учениците научиха, че за да приемем Спасителя и Неговото
Евангелие, трябва да сме смирени и желаещи да се променим.

Ден 2 (Лука 6:1-7:17)
Учениците откриха, че ако вършим добро на другите, без да очакваме нищо в замяна, наградата ни ще бъде
велика и ще бъдем чеда на Всевишния и че Небесният Отец ни благославя щедро, ако щедро отдаваме на
другите. Те научиха и следните истини: Като упражняваме вяра в Исус Христос, можем да допринесем за
получаването на благословии в живота на другите. Можем да следваме примера на Исус Христос, като оказваме
състрадание на другите и служим на неизречените им нужди.

Ден 3 (Лука 7:18-50)
В този урок учениците научиха, че Йоан Кръстител е пророкът, предопределен да подготви пътя и да кръсти
Божия Син. От историята за жената, която измива нозете на Спасителя със сълзите си, учениците научиха
следното: Когато упражняваме вярата си, като показваме нашата обич и отдаденост към Господ, можем да
почувстваме Неговата прошка. Като получаваме Господната прошка, биваме изпълнени с желанието още повече
да Го обичаме и да Му служим.

Ден 4 (Лука 8:1-10:37)
От този урок учениците бяха насърчени да следват примера на Спасителя, като избират да реагират на обидните
ситуации с търпение и дълготърпение. Освен това, те научиха, че, за да бъдем истински последователи на Исус
Христос, ние не трябва да позволяваме на нищо да измества следването Му и че за да получим вечен живот, ние
трябва да обичаме Бог и да обичаме ближните си като себе си.

Въведение
Един законник задава въпрос на Спасителя: „Учителю, какво да правя, за да
наследя вечен живот?“ (Лука 10:25). Следните идеи за преподаване могат да
помогнат на учениците да научат какво означава да обичаме Бог и да обичаме
ближните си като себе си.
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Предложения за преподаване
Лука 10:25-37
Исус разказва притчата за добрия самарянин
Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:

„Хората около нас не са съвършени. Хората вършат неща, които дразнят,
разочароват и ядосват. В този смъртен свят това винаги ще бъде така“ („На
милостивия ще се окаже милост“, Лиахона, май 2012 г., с. 77).

Поканете класа да помислят дали познават някой, който ги дразни,
разочарова или ядосва.

• Защо може да е трудно да обичаш някой, който прави тези неща?

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Лука 10:25-37,
които могат да ги насочват, докато общуват с хора, които може да са трудни
за обичане.

Напомнете на учениците, че в личното си изучаване на Лука 10 те научиха за
един законник, който запитва Спасителя как да наследи вечен живот.

Помолете един ученик да прочете Лука 10:26-28 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят отговора на Спасителя. След това ги попитайте
какво са открили.

• Какъв принцип научаваме от тези стихове за това какво трябва да правим,
за да получим вечен живот? (Макар че учениците може да използват
различни думи, те трябва да открият следния принцип: За да получим
вечен живот, трябва да обичаме Бог и да обичаме ближния си като
себе си. Запишете този принцип на дъската.)

• Какво означава да обичаш Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с
всичката си сила и всичкия си ум?

Посочете израза „да обичаме ближния си като себе си“, който е на дъската. За
да помогнете на учениците да разберат какво означава да обичаш ближния си
като себе си, поканете ги да изброят на дъската нещата, които вършат в един
обикновен ден. (Те може да включват подготовка за деня, ядене, спане,
подготвяне на домашна работа и т.н.)

След като съставите един списък на дъската, поканете учениците да си
помислят колко от дейностите им са съсредоточени върху тях самите. (Може
да ги помолите да открият дали всяко от нещата в списъка е за тях самите, за
другите или за Бог.)

• Какво можем да научим от това упражнение?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 10
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• Кои са някои от начините, по които можем да мислим повече за
благосъстоянието на другите и да се стремим да ги обичаме, колкото
обичаме себе си?

• Кои са някои от начините, по които можем да правим това, дори по време
на дейности, които вършим за себе си? (Примерите може да включват
обядването с хора, които изглеждат самотни или да хвалим други по време
на учебните ни дейности.)

• Как според вас това да обичаме Бог и ближните ни толкова, колкото
обичаме себе си, може да ни помага да напредваме към вечен живот?

Помолете един ученик да прочете Лука 10:29 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят втория въпрос, който законникът задава на Исус.

• Какъв е вторият въпрос на законника?

Подгответе няколко ученика да изиграят притчата за добрия самарянин в
Лука 10:30-35. Поканете един ученик да бъде разказвач, а другите да изиграят
ролите на наранения юдеин, на двамата крадци, на свещеника, левита и
самарянина. (Ако класът ви се състои само от няколко ученика, те може да
играят повече от една роля.) Може да предоставите някои подходящи
материали, които може да включват табелки с имена, допълнително облекло,
което да се вземе от юдеина, два съда, представляващи елей и вино, един стол с
колелца, който да представлява добичето и две монети, които да
представляват двата динария. (Забележка: Може да изберете участниците и да
им дадете конкретни инструкции преди урока, за да може сценката да е
ефективна, уместна и безопасна.)

Поканете разказвача да прочете Лука 10:30-35 на глас и помолете
участниците да изиграят притчата. Нека останалите следят текста, като
потърсят какво казва Спасителят за това кой е нашият ближен. След сценката
поканете учениците да се завърнат по местата си.

• Кое от действията на самарянина най-много ви впечатли?

За да помогнете на учениците по-добре да разберат какво може да се очаква
от един свещеник, левит и самарянин, поканете един ученик да прочете на
глас следното обяснение:

В писмения закон на Моисей на свещениците и левитите е възложено (и е
задължение) да служат на Бог и хората около тях, в храма и като учители, и
като примери за Божия закон. Тези носители на свещеничеството са съвсем
наясно за заповедта „да обичаш ближния си, както себе си“ (Левит 19:18).
Всъщност, на левитите конкретно им е възложено да помагат финансово и по
други начин на пътниците (вж. Левит 25:35-36). И обратното: „Самаряните
били отчасти израилтяни, отчасти езичници. Религията им била смесица от
еврейски и езически вярвания и практики. … Юдеите развили (омраза) към
самаряните, поради това, че те отстъпили от религията на Израил“
(Ръководство към Писанията, „Самаряни“, scriptures.lds.org). И юдеите, и
самаряните принципно гледали да правят всичко възможно, за да се избягват.

• Защо действията на свещеника, левита и самарянина може да са
изненадващи?
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• Какви причини може да е имал самарянинът да не помогне на
ранения юдеин?

• Според Лука 10:33, какво подтиква самарянина да действа, когато вижда
наранения човек?

Отбележете, че да се смилим означава да забележим нуждите или трудностите
на някого и да желаем да вършим всичко, което е възможно, за да помогнем
на този човек.

Помолете един ученик да прочете Лука 10:36-37 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Спасителят на законника, че трябва да
направи.

• По какъв начин тази притча отговаря на въпроса в стих 29: „Кой е моят
ближен?“

Помогнете на учениците да разберат, че използването от страна на Спасителя
на самарянина в тази притча загатва, че ближният ни не е просто някой,
който живее близо до нас, но е всяко едно от чедата на Небесния Отец –
включително онези, които ни е най-трудно да обичаме.

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изявление на
президент Хауърд У. Хънтър:

„Трябва да помним, че макар ние да решаваме кои са наши приятели, Бог е
направил всички хора навсякъде наши ближни. Любовта не трябва да има
граници. … Христос казва: „Защото, ако обичате само ония, които обичат
вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?“ (Матей
5:46)“ („The Lord’s Touchstone“,Ensign, ноем. 1986 г., с. 35).

• Според Лука 10:37, какво казва Спасителят на законника, че трябва да
направи?

Поканете учениците да си помислят отново за хората, които досега са
мислили, че са трудни за обикване.

• Какво можем да направим, за да обичаме и изпитваме състрадание към
онези, които ни е трудно да обичаме?

• Помислете си за случай, когато вие или ваш познат сте следвали съвета на
Спасителя да „възлюбиш ближния си … както себе си“ (Лука 10:27). Какъв
е резултатът?

Свидетелствайте за истините, преподавани в днешния урок. Напишете
следното непълно изречение на дъската и поканете учениците да го довършат
в тетрадките си или в дневниците за изучаване на Писанията: Ще следвам
примера на добрия самарянин, като …

Следващ раздел (Лука 10:38-17:37)
Обяснете на учениците, че в следващия раздел ще научат как Исус
многократно порицава фарисеите за това, че се стремят да изглеждат
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праведни, но вътре в себе си са егоисти. Помолете ги да помислят как могат
по-малко да са като фарисеите и повече като смирените последователи на
Христос. Ще изучат и няколко други притчи, на които учи Исус, включително
притчата за блудния син. Помолете ги да обърнат внимание на това, което се
случва на богаташа, който посвещава живота си на придобиването на
богатство и пренебрегването на бедните.
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УРОК 51

Лука 10:38–Лука 12:59
Въведение
Спасителят учи Мария и Марта в дома на Марта. След
това Той преподава много истини на учениците Си

относно молитвата и предупреждава за лицемерието и
алчността.

Предложения за преподаване

Насърчавайте учениците да прилагат истините, които научават
Ако евангелските принципи се учат, но не се прилагат, ученето е непълно. Прилагането се
извършва, когато хората приемат дадена истина в сърцата и умовете си и действат
съобразно тази истина. Насърчавайте учениците да действат съобразно духовните подтици,
за да прилагат евангелските истини, които научават.

Лука 10:38-42
Исус поучава Мария и Марта
Помолете учениците да помислят за решенията, които са взели вчера.
Поканете ги в рамките на една минута да изброят колкото може повече от
тези решения в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията.
Помолете няколко ученика да прочетат пред класа някои от решенията си.

• Кои са някои от ситуациите, в които може да се наложи да избираме
между две добри неща?

Докато учениците изучават Лука 10:38-42, ги поканете да потърсят един
принцип, преподаден от Спасителя, който може да ни насочва при вземането
на решения – особено когато имаме възможност да избираме измежду повече
от едно добро нещо.

Обяснете, че след като преподава притчата за добрия самарянин, Спасителят
отпътува до Витания и посещава дома на една жена на име Марта.

Помолете един ученик да прочете Лука 10:38-40 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво избират да правят Марта и сестра ѝ Мария,
когато Спасителят е в дома им.

• Какво прави Мария, докато Спасителят е в дома ѝ?

• Какво прави Марта? (Отбележете, че думата се улисваше в стих 40 в случая
означава, че ѝ е тежко.)
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Покажете картината Мария и Марта
(Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 45; вж. също
LDS.org). Обяснете, че
гостоприемството е много важно по
времето на Исус. Марта се опитва да
прави това, което принципно се
очаква от нея като домакиня. Тя
набляга на материалните грижи,
като например приготвянето и
сервирането на яденето.

• Според стих 40, какво моли Марта
Спасителя, което сочи, че тя се
безпокои за материалните неща?

Помолете един ученик да прочете
Лука 10:41-42 на глас. Нека
останалите следят текста, като
потърсят как Спасителят отговаря
на Марта.

• Какво вероятно има предвид Спасителят, когато казва: „Едно е потребно; и
Мария избра добрата част“?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Достойно за похвала било Марта да се „гриж(и) и безпоко(и) за много
неща” (ст. 41), но научаването на Евангелието било „по-потребно“ („Добро,
по-добро, най-добро“, Лиахона, ноем. 2007 г., с. 104).

• Какво може да е имал предвид Спасителят, когато казва, че Мария е
избрала „добрата част“, която „няма да се отнеме от нея“ (Лука 10:42)?
(Като избира да слуша Спасителя, вместо да набляга на материалните
грижи, Мария ще получи духовни благословии, които са вечни.)

• Какъв принцип можем да научим от думите на Спасителя към Марта?
(Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да открият
следния принцип: Ако изберем да се посветим на духовни неща,
вместо на материални грижи, тогава ще получим трайни
благословии.)

• Как можем да посветим себе си на духовните неща и същевременно да
вършим и другите неща, които са „потребни“ (Лука 1:42), но са
по-маловажни?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване от
старейшина Оукс:
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„Когато обмисляме други свои избори, ние следва да помним, че не е
достатъчно нещо да бъде добро. Други избори са по-добри, а има и
най-добри. …

Помислете как използваме времето си, като избираме да гледаме
телевизия, да играем видеоигри, да „сърфираме“ в Интернет или да четем
книги или списания. Разбира се, че е нещо добро да бъдем развличани по

благотворен начин или да получаваме полезна информация. Но не всички дейности от
този вид заслужават такъв дял от нашия живот, какъвто му даваме. Някои неща са
по-добри, а има и други най-добри“ („Добро, по-добро, най-добро“, с. 104–105).

Помолете учениците да прегледат списъка с решения, които са взели вчера и
да озаглавят всяко положително решение като „добро“, „по-добро“ или
„най-добро“. Поканете един или двама ученика да свидетелстват за това как
са били благословени поради това, че са поставили духовните неща преди
материалните грижи.

Лука 11
Исус говори на учениците Си относно молитвата
Поканете учениците да си представят, че са пълновременни мисионери, които
учат проучвател, който се е опитал да се моли няколко пъти и чувства, че Бог
не е отговорил. Проучвателят мисли да се откаже да се моли.

• Въз основа на собствения ви опит, как бихте реагирали на този негов
проблем?

Докато учениците изучават Лука 11, поканете ги да потърсят истини, които
могат да помогнат на човек, който чувства, че Бог не е отговорил на
молитвите му.

Обобщете Лука 11:1-4, като обясните, че след като чуват Спасителя да се
моли, един от учениците Му Го пита дали би могъл да ги научи да се молят и
Спасителят го прави.

Обяснете, че след като Господ учи последователите си как да се молят, Той
използва аналогии, за да преподаде допълнителни истини относно молитвата,
включително готовността на Бог да отговаря на молитви.

Поканете учениците да прочетат Лука 11:5-13 по двойки, като потърсят какво
казва Господ за молитвата. Обяснете, че Joseph Smith Translation, Luke 11:5–6
гласи: „И Той им рече: „Вашият Небесен Отец не би удържал да ви въздаде
каквото и да Му поискате. След което Той даде следната притча“, позовавайки
се отново на Joseph Smith Translation, Luke 11:14, където се казва: „и ако вие,
които сте зли, знаете да давате блага на децата си, то колко повече Небесният
Отец ще дава блага чрез Святия Дух на онези, които искат от Него?“ . След
това попитайте следното:

• В притчата, която е в стихове 5-8, каква молба отправя един приятел към
друг? Защо?

• Защо според вас вторият приятел почита молбата на първия? (Може да
обясните, че думата настойчивост в стих 8 се отнася за упоритостта на
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мъжа в искането му, дори когато приятелят му първоначално отхвърля
неговата молба.)

• Ако мъжът в нужда символизира нас, а приятелят му с брадата
символизира нашия Отец в небесата, какво предлага Спасителят да правим
в случаи на нужда?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако настойчиво се
молим и стремим към благословиите на Небесния Отец, …

• Според стих 13, какво дава Небесният Отец на хората, които настойчиво
се молят и стремят към Неговите благословии?

• Въз основа на прочетеното в стихове 11:5-13, как бихте допълнили
изречението на дъската? (След като учениците отговорят, довършете
твърдението на дъската, така че да предава следната истина: Ако
настойчиво се молим и се стремим към благословиите на Небесния
Отец в случаи на нужда, тогава Той ще отговаря на молитвите ни по
начини, които ни благославят най-много.)

Може да поканите учениците да споделят примери за случаи, когато са
получавали отговори на молитвите си, когато настойчиво са се стремили към
благословиите на Небесния Отец.

Обобщете Лука 11:14-54, като обясните, че Исус прогонва зъл дух от един
мъж, съветва хората да се вслушват в Божието слово и укорява фарисеите и
книжниците за тяхното духовно невежество и нечестие.

Лука 12
Спасителят предупреждава да не сме лицемерни и алчни
Прочетете следните въпроси на класа и поканете учениците да обмислят наум
отговорите си на тях:

• Някога искали ли сте да направите нещо толкова силно, че през цялото
време сте си мислили за него?

• Какъв отрицателен ефект може да има върху нас този вид мислене?

Обобщете Лука 12:1-13, като обясните, че когато Спасителят застава пред
едно голямо множество, Той казва на учениците Си да внимават да не станат
лицемерни. Той им напомня и, че всички скрити неща някой ден ще бъдат
разкрити и че Бог знае и се грижи за всичките Си чеда. Тогава един мъж
запитва Спасителя дали би могъл да поговори с брат му и да го убеди да
подели едно наследство с него.

Помолете един ученик да прочете Лука 12:14-15 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят отговора на Спасителя на молбата на този мъж.

• Какво предупреждение отправя Спасителят към хората, които са с Него?

Обяснете, че алчност означава прекалено много да желаем нещо. Напишете
следната истина на дъската: Господ ни заповядва да не ламтим за светски
притежания.
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• Защо хората трябва да избягват алчността? По какъв начин тази истина
може да ни помогне да имаме по-щастлив живот?

Обяснете, че след като Спасителят казва на учениците Си да избягват
алчността, Той разказва една притча, за да илюстрира важността на тази
заповед. Поканете учениците да прочетат Лука 12:16-19 наум, като потърсят
колко пъти човекът в притчата използва думите аз и мое. Поканете учениците
да споделят какво са открили.

• На какво ни учи честата употреба от този мъж на аз и мое относно
неговите притеснения?

• По какви начини можем да бъдем изкушавани да бъдем като този мъж?

Помолете един ученик да прочете Лука 12:20-21 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Бог за алчността и ламтежа на този
мъж. Поканете учениците да споделят това, което са открили.

Напишете на дъската следното изказване на старейшина М. Ръсел Балард от
Кворума на дванадесетте апостоли: (Това изказване се намира в „Това, което е
от най-голямо значение, е това, което трае най-дълго“, Лиахона, ноем. 2005 г.,
с. 44):

„Това, което е от най-голямо значение, е това, което трае най-дълго“
(старейшина М. Ръсел Балард).

• По какви начини богаташът в притчата пропуска нещата, които са „от
най-голямо значение“?

• Защо действията на този мъж може да бъдат приети за глупави?

Обобщете Лука 12:22-30, като обясните, че Господ подчертава, че Неговите
последователи няма нужда да са прекалено загрижени за материалните
си нужди.

Помолете един ученик да прочете Лука 12:31-34 на глас. Обяснете, че Joseph
Smith Translation, Luke 12:34 гласи: „Ето защо, търсете да установявате
Божието царство и всички тези неща ще ви се прибавят“ . Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво според Спасителя трябва да търсят
учениците Му, вместо да наблягат на собствените си егоистични желания.

• Какъв съвет дава Исус на учениците Си?

• Какво им е обещано, ако се стремят да изграждат Божието царство?

• Как бихте обобщили ученията на Спасителя в Лука 12:31-34 като
принцип? (Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да
открият следния принцип: Ако се стремим да изграждаме Божието
царство и търсим Неговата праведност, Той ще ни помага да имаме
всичко, от което се нуждаем и ще ни подготви място в Неговото
царство.)
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• По какви начини можем да се стремим да изграждаме Божието царство?
(Докато учениците отговарят, може да се позовете на принципа, който
откриха преди това относно посвещаването ни на духовни неща, вместо на
материални грижи.)

Свидетелствайте за това как сте били благословени, докато сте се стремили да
поставяте духовните неща пред материалните грижи и да изграждате Божието
царство. Насърчете учениците да помислят дали са насочени повече към
духовните неща или към материалните грижи. Поканете ги да запишат в
тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията какво ще правят, за
да поставят духовните неща пред материалните грижи и да изграждат
Божието царство.

Обобщете Лука 12:35-59, като обясните, че Спасителят учи последователите
Си да се подготвят за Неговото второ пришествие. Той им помага да разберат,
че където „много е дадено, … повече (се) изисква“ (стих 48) и обяснява, че
Евангелието Му ще причини големи разделения сред хората.
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УРОК 52

Лука 13-14
Въведение
Исус проповядва за покаянието и Божието царство, а
също и изцелява в Господния ден. Той използва и притчи,

за да преподава относно смирението и цената на
ученичеството.

Предложения за преподаване
Лука 13:1-14:14
Исус изцелява в Господния ден и преподава относно смирението и грижата за
имащите по-малко от нас
Прочетете следната ситуация на глас: Седнали сте да обядвате с приятели и те
забелязват един бедно облечен ученик да седи сам. Един човек от вашата
група прави груб коментар относно външния вид на ученика и вашите
приятели се разсмиват.

Помолете учениците да си помислят как биха се чувствали в тази ситуация.

• По какви различни начина бихте могли да реагирате в тази ситуация?

Поканете учениците да погледнат в Лука 13-14, за да видят какво казва
Спасителят относно общуването с хора, които имат по-малко от нас.

Обобщете Лука 13:1-14:6, като обясните, че Спасителят разказва една притча
за смокиня, която ще бъде отсечена, ако не роди плод, която ни учи, че ще
загинем, ако не се покаем. Той изцелява една жена в Господния ден и говори
относно Божието царство и хората, които ще бъдат допуснати да влязат в
него. Той също така скърби за предстоящото разрушение на Йерусалим. В
Лука 14:1-6 четем, че Спасителят е поканен да яде в Господния ден в дома на
един от главните фарисеи. Преди да се нахранят, Спасителят изцелява един
мъж, който е болен от воднянка, което е болест, причиняваща на човешкото
тяло подуване, поради задържане на течности.

Разделете учениците по двойки. Възложете на единия ученик във всяка двойка
да прочете наум Лука 13:15-16, а другият ученик да прочете наум Лука 14:5-6.
Помолете учениците да потърсят как отговаря Спасителят на фарисеите,
които Го обвиняват в нарушение на Господния ден, поради изцеляването на
тези хора. Нека учениците споделят с партньорите си какво са открили.

След като измине достатъчно време, попитайте следното:

• Кои изрази описват нещата, които фарисеите правят на животните си в
Господния ден? (Да ги отвързват от яслите си и да ги измъкват от ями.)

• Какво можем да научим от примера на Спасителя относно почитането на
Господния ден и опазването на светостта му? (Службата на хора в нужда е
подходяща за Господния ден. Праведният пример на Спасителя
контрастира с отношението на някои фарисеи, които оправдават
помагането на животни, но не и на хора в Господния ден.)
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Обобщете Лука 14:7-11, като обясните, че след като изцелява мъжа, който
страда от воднянка, Спасителят укорява останалите гости за това, че се
опитват да се извисят, като сядат на най-почетните места, които са
най-близките до домакина.

Помолете един ученик да прочете Лука 14:12-14 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Спасителят на фарисея, който Го е
поканил на трапезата си.

• Какъв съвет дава Спасителят на този фарисей?

• Кои са някои от възможните причини хората да канят приятели и богати
съседи на вечеря?

Обяснете, че по времето на Спасителя хората, които са осакатени, куци или
слепи, често имат затруднения с изкарването на прехраната си и в резултат на
това са бедни. Някои от фарисеите гледат презрително на тези хора (вж. Лука
16:14-31).

• Кои са някои от причините хората днес да гледат с презрение на
други хора?

• Кой принцип можем да научим от Лука 14:14 относно усилията ни да
помагаме на хора, които имат по-малко от нас? (Учениците могат да
открият следния пример: Ако се опитваме да помагаме на хората,
които имат по-малко от нас, Господ ще ни възнагради при
Възкресението.)

Отбележете, че освен че ще ни възнагради при Възкресението, Господ ще ни
благослови и в този живот, ако се опитваме да помагаме на хора, които имат
по-малко от нас.

• По какви начини можем да помагаме на хора, които имат по-малко
от нас?

• Кога се е случвало вие или ваш познат да сте били благословени, когато сте
се опитвали да помогнете на хора, които разполагат с по-малко от вас?

Поканете учениците да обмислят начини, по които могат да помагат на хора,
които разполагат с по-малко от тях. Насърчете ги да запишат в дневниците си
за изучаване на Писанията или в тетрадките си цел да служат на хората, които
разполагат с по-малко от тях.

Лука 14:15-35
Исус учи на притчата за голямата вечеря и преподава относно цената на
ученичеството
Поканете учениците да напишат на дъската някои неща, които може да бъдат
помолени да пожертват или от които да се откажат като ученици на Исус
Христос.

• Кои са някои от оправданията, които човек може да се изкуши да използва,
за да не прави тези жертви?

Докато продължат да изучават Лука 14, поканете класа да потърсят принципи,
които учат на това, което изисква Исус Христос от Своите ученици.
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Обяснете, че след като Спасителят съветва фарисея да покани на трапезата
хората, които разполагат с по-малко от него, някой в стаята Му казва:
„Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство“ (Лука 14:15). В отговор
на това, Спасителят разказва притчата за голямата вечеря.

Поканете учениците да прочетат Лука 14:16-24 на глас с партньорите от
началото на урока. Помолете по един ученик от всяка двойка да потърси
поканата, която получават хората в притчата. Поканете другия ученик в
двойката да потърси оправданията, дадени от хората, които отхвърлят
предложението. След като измине достатъчно време, попитайте следното:

• По какъв начин Евангелието на Исус Христос е подобно на голяма
трапеза? (Отговорите може да включват следното: Евангелието е дар,
който е подготвен за нас; то може да ни насити и да задоволи нуждите ни;
поканени сме да вземем от Него и можем да приемем или откажем тази
покана.)

• Какви оправдания дават хората, които не приемат поканата за
голямата вечеря?

• Какво разкриват тези оправдания за приоритетите на тези хора?

Според стих 24, какво е последствието от поставянето на други приоритети
над Господ и Неговото Евангелие? (Учениците могат да открият следните
принципи: Ако поставим други приоритети над Господ и Неговото
Евангелие, ще изгубим благословиите, които сме могли да получим.)

Поканете учениците да потърсят в списъка на дъската жертви, които може да
бъдат помолени да направят като ученици на Исус Христос.

• Какви благословии може да изгубим, ако не желаем да направим
тези жертви?

Обяснете, че след като преподава тази притча, Спасителят говори на
множеството относно това, което изисква от учениците Си. Помолете един
ученик да прочете Лука 14:25-27 на глас. Накарайте същия този ученик да
прочете и the Joseph Smith Translation на стих 26 (в Luke 14:26, бележка под
линия b) и на стих 27 (в Luke 14:27, бележка под линия b). Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Спасителят, че трябва да желаят да
правят учениците Му.

Използвайте помощни материали за изучаването на Писанията
Църквата е подготвила множество помагала за изучаване на Писанията и ги е включила в
стандартните произведения за някои езици. Тези помощни средства включват бележки под
линия, тематичен указател, снимки и карти. Те са ценни ресурси, които да се използват
при изучаването на Писанията. Насърчавайте учениците да използват тези помощни
материали за личното си изучаване на Писанията.

• Какво казва Спасителят, че трябва да желаят да правят учениците Му?

Обяснете, че едно от определенията на гръцката дума, преведена като
намрази е „да обичаш по-малко“ (James Strong, The Exhaustive Concordance of the
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Bible (1890 г.), „misĕō“, с. 48). Спасителят обяснява, че за учениците Му
отдадеността към семейството или дори собственият им живот трябва да
бъдат след отдадеността към Него (вж. също Матей 10:37). Да вземем кръста
си се отнася за разпъването на кръста и символизира една задължителна
готовност да отдадем живота си за Христос, Който отдаде Своя живот за нас
(вж. също Превод на Джозеф Смит, Матей 16:26 (в Matthew 16:24, бележка под
линия d).

• Какви истини можем да научим от тези стихове относно това да сме
ученици на Исус Христос? (Учениците може да открият различни истини,
но се уверете, че откриват следната истина: Учениците на Исус Христос
трябва да желаят да жертват всичко, за да Го следват. Може да
поканите учениците да запишат тази истина в полето до Лука 14:25-27.)

• Защо според вас учениците на Исус Христос трябва да желаят да Го
поставят преди всичко, включително преди близките и собствения
си живот?

Напишете на дъската израза Запишете това в сърцата си (стих 27, бележка под
линия b).

• Какво според вас означава изразът „решете това в сърцата си“? Обяснете,
че в този контекст решете означава непоколебимо да решите.)

• Какво иска Спасителят да решим в сърцата си?

• Какъв принцип можем да научим от Joseph Smith Translation на Luke 14:27?
(Учениците трябва да открият следния принцип: Когато приемем в
сърцата си това, на което учи и което ни заповядва Исус Христос,
ние ставаме Негови ученици.)

Раздайте на всеки ученик копие на следното изказване на старейшина Лари У.
Гибънз от Седемдесетте. Поканете един ученик да го прочете на глас.
Поканете класа да следят текста и да потърсят какво трябва да правим, за да
спазваме този принцип.

„Като започвате да определяте приоритетите си в живота, помнете,
единствената истинска сигурност е да живеем, като спазваме заповедите. …

… Колко велико нещо е да решиш веднъж завинаги рано в живота какво ще
правиш и какво не, що се отнася до честността, скромността, целомъдрието,
Словото на мъдростта и брака в храма.

Братя и сестри, стойте на стеснената и тясна пътека. Не, стойте по средата
на стеснената и тясна пътека. Не се носете по течението, не се отклонявайте, бъдете
внимателни.

… Животът според заповедите ще ви донесе щастието, което твърде много търсят на други
места“ („И тъй, решете в сърцата си“, Лиахона, ноем. 2006 г., с. 103, 104).

• Коя заповед сте решили непоколебимо да спазвате? По какъв начин сте
били благословени, като взехте решението да спазвате тази заповед?
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Насърчете учениците да решат в сърцата си „какво ще прав(ят) и какво не, що
се отнася до честността, скромността, целомъдрието, Словото на мъдростта и
брака в храма“. Бихте могли да поканите учениците да запишат решенията си
в техните тетрадки за работа в клас или дневници за изучаване на Писанията.

Обяснете, че след като преподава тези принципи за ученичеството,
Спасителят дава две аналогии. Поканете един ученик да прочете на глас Лука
14:28-30, а друг ученик да прочете на глас Лука 14:31-33. Помолете класа да
следят текста и да помислят какво илюстрират тези две аналогии.

• Какво според вас илюстрират тези две аналогии?

Обяснете, че и двете аналогии илюстрират важността на това да преценяваме
цената на някакво действие, преди да започнем да го вършим, за да преценим
дали ще можем да го довършим. Спасителят иска последователите Му да
обмислят дали желаят да жертват всичко, което може да е необходимо, за да
могат да продължат до края като Негови ученици. (Вж. също Joseph Smith
Translation, Luke 14:31 (в Luke 14:30, бележка под линия а).

Помолете учениците да обмислят списъка с жертви на дъската. Поканете
няколко от тях да обяснят защо желаят да правят тези жертви като ученици на
Исус Христос.

Може да поканите учениците да отбележат стих 33, който предоставя просто
обобщение на ученията на Спасителя в тази глава. Свидетелствайте за
истините, които обсъдихте.
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Лука 15
Въведение
Фарисеите и книжниците се оплакват, че Спасителят
общува с бирници и грешници. Спасителят реагира, като

разказва притчите са изгубената овца, изгубената монета
и блудния син.

Предложения за преподаване
Лука 15:1-10
Исус разказва притчите за изгубената овца и за изгубената монета
Започнете урока, като попитате учениците дали някога са губили предмет,
който им е ценен.

• Какво бяхте готови да направите, за да го намерите? Защо?

• Какво мислите, че означава човек да бъде духовно „изгубен“? (Помогнете
на учениците да разберат, че това може да се отнася за онези, които още
не са получили възстановеното Евангелие или които в момента не живеят
съгласно ученията на Евангелието.)

Поканете класа да си помислят за някой, когото познават, който може да е
духовно изгубен. Помолете ги да си помислят какво изпитват към този човек.

Обяснете, че Лука 15 съдържа ученията на Спасителя за онези, които са
духовно изгубени. Поканете учениците да потърсят истини в Лука 15 за това,
което изпитва Небесният Отец относно онези, които са духовно изгубени и
отговорностите, които имаме към тях.

Поканете един ученик да прочете Лука 15:1-2 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят кой се приближава до Исус и за какво се оплакват
фарисеите и книжниците.

• Кой се приближава до Спасителя? Защо се оплакват фарисеите и
книжниците?

• Какво разкрива това оплакване за фарисеите и книжниците?

Обяснете, че Спасителят реагира, като разказва три притчи: едната е за
изгубена овца, другата - за изгубена монета и третата - за един изгубен син.
Тези притчи са предназначени да дадат надежда на грешника, а също и да
порицаят лицемерието и самодоволството на книжниците и фарисеите.
Насърчете учениците да обърнат внимание на причината, поради която
обектът във всяка от притчите бива изгубен и как бива намерен.

Начертайте следната таблица на дъската или я раздайте на учениците
на лист. Разделете учениците по двойки и възложете на единия

ученик да прочете Лука 15:3-7, а другият да прочете Лука 15:8-10. Поканете
учениците да прочетат възложените им притчи, като търсят отговори на
въпросите в лявата колона. (Третата притча ще бъде разгледана по-нататък
в урока.)
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Притчите за изгубената овца, изгубената монета и
изгубения син

Luke 15:3-7 (вж. също стих 4,
бележка под линия а, ако я има във
вашето издание на Писанията)

Лука
15:8-10

Лука
15:11-32

Какво е изгубено?

Защо е изгубено?

Как е намерено?

Кои думи или изрази
описват реакцията при
намирането му?

След като измине достатъчно време, помолете учениците да обяснят
възложената им притча и да споделят с партньорите си отговорите на
въпросите в таблицата. След като и двамата ученика във всяка група са
приключили, поканете няколко от тях да излязат на дъската и да попълнят
таблицата с отговорите си или (ако не сте нарисували таблицата на дъската)
да споделят отговорите си с класа.

• Каква е разликата между начина, по който е изгубена овцата и по който е
изгубена монетата? (Овцата се изгубва, без да е виновна за това, а
монетата се изгубва поради небрежността или нехайството на собственика
ѝ (вж. Дейвид О. Маккей, в Conference Report, апр. 1945 г., с. 120, 121–122.)

• Според стихове 7 и 10, какво символизират монетата и овцата, които биват
намерени? (Те символизират грешника, който се е покаял и се е обърнал
към Бог.)

• Каква е нашата отговорност към онези, които са изгубени, независимо от
това как се е случило това?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Когато помагаме на
другите да поискат да се покаят, …

• Въз основа на отговорите на хората, които намират изгубеното, как бихте
допълнили изречението на дъската? (Учениците трябва да открият един
принцип, подобен на следния: Когато помагаме на другите да поискат
да се покаят, изпитваме радост и небесата се възрадват. Завършете
принципа на дъската. Може да поканите учениците да запишат този
принцип в Писанията си до Лука 15:1-10.)

• По какъв начин вие или ваш познат сте помагали на човек, който е
духовно изгубен, да изпита желание да се покае или приближи към
Небесния Отец? Кога се е случвало някой да ви помогне? (Напомнете им,
че не е необходимо да споделят преживявания, които са твърде лични.)
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Лука 15:11-32
Исус разказва притчата за блудния син
Помолете учениците да помислят върху следната ситуация: Една млада жена е
извършила сериозни грехове и е спряла да се моли и да ходи на църква. Тя
изпитва желание да започне да се моли и да спазва Господните стандарти, но
се притеснява, че Той няма да иска тя да се върне.

Помолете учениците да помислят дали познават някой, който може да се е
чувствал като човека в тази ситуация. Обяснете, че третата притча в Лука 15 е
историята на един блуден син (т.е. син, който е прахосник и безразсъдно
пропилява всичко), неговият по-голям брат и баща им. Докато изучават тази
притча, Поканете учениците да потърсят истини, които могат да помогнат на
хората, които чувстват, че безнадеждно са се изгубили.

Може да разделите учениците на групи по трима. Раздайте на всяка
група по едно копие на следния текст. Поканете ги да прочетат Лука

15:11-32 на глас в групите им. Възложете на един ученик да помисли за
притчата от гледната точка на блудния син, вторият ученик – от гледната
точка на бащата и третият ученик – от гледната точка на по-големия брат.

Задачи при разделяне на малки групи
Когато се възлагат задачи на малки групи, учениците може да се разсеят от целта на
дейността, да говорят за лични неща или да не са сериозни в усилията си да учат. Бъдете
активно ангажирани, като се движите от група на група и наблюдавате дейността, за да
помагате на учениците да не се разсейват и да имат максимална полза от задачата.

След като учениците приключат с четенето, помолете ги да обсъдят
въпросите на раздадения лист в групите си.

Вместо да молите учениците да четат и обсъждат притчата, може да
покажете видео презентацията „The Prodigal Son“ (5:35) от The Life of

Jesus Christ Bible Videos. Осигурете на всеки ученик по едно копие на следния
материал и помолете учениците да потърсят отговорите на въпросите, докато
гледат видео презентацията. Това видео се намира на LDS.org.

Притчата за блудния син
Блудният син
• Какво ти помогна да се осъзнаеш или да разбереш ужасната ситуация, в която се намираш?

• Как очакваше да реагира баща ти при завръщането ти вкъщи?

• Какво си мислеше или изпитваше, когато баща ти се отнесе с теб по такъв начин?

Бащата
• Какво си мислеше и как се чувстваше, докато го нямаше по-малкият ти син?

• Защо прие блудния си син вкъщи по начина, по който го направи?

УРОК 53

336



• Когато големият ти син презираше начина, по който се отнасяше с по-малкия му брат, как
му помогна да разбере действията ти?

По-големият брат
• Какво си мислеше и как се чувстваше, докато брат ти го нямаше?

• Защо беше трудно за теб да се зарадваш на завръщането на брат ти?

• Какви благословии получи от това, че бе верен на баща си?

Попитайте учениците как биха попълнили третата колона (Лука 15:11-32) на
таблицата на дъската или на първия раздаден им лист. Напишете на дъската
отговорите на учениците или ги помолете да напишат отговорите си на
техните листи.

• Защо се изгуби блудният син? (За разлика от овцата и монетата, блудният
син се изгуби поради собственото си бунтуване.)

• Като знаем, че бащата в тази притча символизира Небесния Отец, какво
можем да научим за това как реагира Небесният Отец към хората, които
се върнат при Него, като се покаят? (Учениците трябва да открият следния
принцип: Ако се завърнем при Небесния Отец, като се покаем и
потърсим Неговото опрощение, Той ще Се радва и ще ни
приветства с отворени обятия. Запишете този принцип на дъската.)

• По какъв начин този принцип може да помогне на хората, които се
чувстват духовно изгубени?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Емоционалната картина, представляваща загрижения, верен баща на това
момче, втурнал се да го посрещне и да го обсипе с целувки, е една от
най-трогателните и състрадателни сцени сред всички в Писанията. Тя казва
на всяко Божие чедо, отклонило се или не, колко много иска Бог отново да
се върнем при сигурността на прегръдката Му“ („The Other Prodigal“, Ensign,
май 2002 г., с. 62).

Напомнете на учениците за по-големия брат в притчата.

• Защо според вас по-големият брат е ядосан?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Холанд и помолете класа да чуят прозрения относно причината за гнева на
по-големият брат:

УРОК 53

337



„Този син не се ядосва толкова много заради това, че брат му се е върнал
вкъщи, колкото че родителите му са толкова щастливи за това. Чувствайки
се недооценен и вероятно изпитвайки доста самосъжаление, този отговорен
син – а той е невероятно отговорен – забравя за миг, че на него никога не
му се е налагало да познае разврат или отчаяние, страх или омраза към
себе си. Той забравя за миг, че всяко теле във фермата вече е негово, а

също и всички дрехи в дрешника, както и всеки пръстен в чекмеджето. Той забравя за миг,
че неговата вярност е била и винаги ще бъде възнаграждавана. …

… На него тепърва му предстои да изпита състрадание и милост, да прояви благо
отношение, за да види, че това не е завръщането на съперник. Това е брат му. …

Със сигурност този по-малък брат е бил пленник – пленник на греха, глупостта и кочината.
Но по-големият брат също е пленник. Той засега не е успял да се освободи от своя затвор.
Той е преследван от зеленоокото чудовище, наречено ревност“ („The Other Prodigal“, с. 63).

• Според старейшина Холанд, защо е ядосан по-големият брат?

• Какво трябва да помним, когато видим, че Бог е милостив и благославя
онези, които се покаят и се завърнат при Него?

• Какъв принцип можем да научим от тази притча относно стремежа да
бъдем по-подобни на нашия Небесен Отец? (Учениците трябва да открият
един принцип, подобен на следния: Можем да станем по-подобни на
нашия Небесен Отец, като реагираме със състрадание и радост,
когато другите се покаят.)

Преговорете принципите, които учениците научиха от притчите в Лука 15.
Помолете учениците да обяснят по какъв начин можеше да използват тези
принципи, за да отговорят на фарисеите и книжниците, които се оплакваха,
когато Исус яде с грешници.

Напомнете на учениците за духовно изгубения човек, за когото мислиха в
началото на урока. Насърчете ги с молитва да обмислят как биха могли да
помогнат на този човек да се покае и да се доближи до Небесния Отец.
Поканете учениците да напишат своя отговор на следния въпрос в тетрадките
си за работа в клас или в дневниците си за изучаване на Писанията:

• Кой е един от начините, по които ще приложите наученото днес?
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Лука 16
Въведение
Исус преподава притчата за несправедливия настойник.
Фарисеите чуват ученията на Исус и Му се присмиват.

Исус тогава порицава фарисеите и ги учи на притчата за
богаташа и Лазар.

Предложения за преподаване
Лука 16:1-12
Исус преподава притчата за несправедливия настойник
Може да донесете за урока предмети, които символизират земни богатства и
власт, като например пари, електронно устройство, диплома, играчка кола
или снимка на къща.

Започнете урока, като попитате:

• Кои са някои от нещата, към които хората често се стремят и желаят да
придобият? (Ако сте донесли предмети за урока, показвайте ги, когато
учениците ги споменават. Или, помолете един един ученик да изброи
отговорите на учениците на дъската.)

• Кои са някои от богатствата, към които Небесният Отец желае да се
стремим? (Поканете един ученик да изреди на дъската отговорите на
съучениците му, които може да включват вечни семейства, мир, радост и
селестиална слава. Кажете на ученика да напише над списъка заглавието
Вечни богатства. )

Отбележете, че можем да се радваме на някои от тези вечни богатства в този
живот. Помолете учениците да помислят кои земни богатства са особено
важни за тях. Поканете ги, докато изучават Лука 16, да потърсят истини,
които могат да им помогнат да се сдобият с вечни богатства.

Обяснете, че след като преподава притчите за изгубената овца, изгубената
монета и блудния син, Спасителят преподава притчата за несправедливия
настойник. Може да обясните, че настойник е човек, който управлява бизнес
делата, парите или имота на друг човек.

Поканете един ученик да прочете Лука 16:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво научава богаташът в притчата относно
настойника си.

• Какво е правил настойникът с имота му?

• Какво е последствието от прахосничеството на настойника? (Той губи
работата си.)

Обобщете Лука 16:3-7, като обясните, че настойникът се безпокои за това
какво ще прави, когато изгуби работата си, защото не мисли, че ще може да
върши физически труд, а се срамува да проси. Той измисля план, който според
него би довел до възможности за работа при други хора. Той посещава двама
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от длъжниците на богаташа и значително облекчава заемите им, с което се
надява, че ще спечели благоразположението им.

Поканете един ученик да прочете Лука 16:8 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят как реагира богаташът, когато научава за действията на
настойника си. Обяснете, че „синовете на този век“ са светските хора, а
„синовете на светлината“ са последователи на Бог или духовните хора.

• Как реагира богаташът, когато научава за действията на настойника си?
Какво хвали богаташът? (Богаташът хвали съобразителността на
настойника при придобиването на благоразположението на длъжниците
на богаташа. Той не хвали мошеничеството на настойника си.)

Раздайте на учениците копие на следното изказване на старейшина Джеймс
Е. Талмидж от Кворума на дванадесетте апостоли. Поканете някой ученик да
прочете изявлението на глас. Помолете класа да следят текста и да потърсят
какво преподава Спасителят чрез притчата за несправедливия настойник.

„Господната цел е да покаже контраста между загрижеността, вниманието
и отдадеността на хората, занимаващи се със земните дейности по печелене
на пари и половинчатостта на мнозина, които твърдят, че се стремят да
придобият духовни богатства. …

… Поучете се дори от нечестните и злите; ако те са толкова благоразумни
да се подсигуряват за единственото бъдеще, за което знаят, колко повече

трябва вие, които вярвате в едно вечно бъдеще, да се подсигурявате за него! …
Подражавайте на несправедливия настойник и на приятелите на неправедните богатства
не в нечестието им, алчността им и скъперническото трупане на богатства, които са в
най-добрия случай просто временни, а в техния плам, предвидливост и подсигуряване на
бъдещето“ (Jesus the Christ, 3-то изд. (1916 г.), с. 463, 464).

• Какво иска Спасителят да научат учениците Му от светските хора като
несправедливия настойник?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако разумно се
подготвим за вечното си бъдеще …

Помолете един ученик да прочете Лука 16:10-12 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво казва Спасителят, че трябва да правим, за да
бъдем благословени с вечни богатства. Обяснете, че мамон се отнася за
земните богатства, включително пари, притежания и връзки.

• Какво според вас означава да сте „верният в най-малкото“ (стих 10)? (След
като учениците отговорят, добавете следния израз на дъската: и разумно
използваме земните богатства, …)

Насочете вниманието на учениците към списъка с вечни богатства на
дъската.

• Какво ги прави „истинското богатство“ (стих 11)?

Помолете ученика да довърши твърдението на дъската, за да може то да
предава един принцип относно това как можем да се сдобием с вечни
богатства. (Учениците трябва да открият следния принцип: Ако разумно се
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подготвим за вечното си бъдеще и праведно използваме земните
богатства, можем да бъдем благославяни с вечни богатства.)

• Защо понякога е трудно да се приготвяме разумно и усърдно за вечното
си бъдеще?

• Как можем праведно да използваме земни богатства?

• По какъв начин праведното ни използване на земни богатства отразява
достойнството ни да ни бъдат поверени вечни богатства?

Приемайте положително отговорите на учениците
Приемайте положително отговорите на учениците, като например им благодарите или ги
хвалите за отговорите им. Като го правите, това ще помага на учениците да чувстват, че са
изслушвани и признати, а това може да им помага в бъдеще да имат по-голямо желание
да споделят своите отговори, прозрения и преживявания.

Лука 16:13-31
Исус порицава фарисеите и ги учи на притчата за богаташа и Лазар
Насочете вниманието на учениците към списъка на дъската (или, ако сте
донесли предметите, символизиращи земни богатства, тогава към тях) и ги
помолете да помислят по какъв начин ламтежът за земни богатства може да
ни попречи да получим вечни богатства. Поканете учениците да потърсят
един отговор на този въпрос, докато изучават Лука 16:13-26.

Обобщете Лука 16:13-14, като обясните, че Спасителят казва, че ние „не
може(м) да служим на Бога и на мамона“ (стих 13). Фарисеите чуват ученията
на Спасителя и се „подиграва(т)“ (стих 14) или Му се присмиват. Помолете
учениците да потърсят в Лука 16:14 думата, която описва фарисеите и дава
едно обяснение за причината за техните подигравки към Спасителя за
Неговите учения.

• От това, което вече научихте за фарисеите, какво желаят те? (Земно
богатство и власт (вж. Матей 23:2-6, 14.)

• Защо според вас алчността на фарисеите ги води до това да се подиграват
на Спасителя?

Обяснете, че Превод на Джозеф Смит на Лука 16:16-23 (в Ръководство към
Писанията) предоставя допълнително разбиране за разговора между
фарисеите и Спасителя. Поканете един ученик да прочете на глас следното
обобщение на този превод:

Фарисеите твърдят, че законът на Моисей и другите пророчески текстове (в Стария завет)
служат като техен закон и следователно те отхвърлят Исус като техен съдия. Исус обяснява,
че законът на Моисей и пророците са свидетелствали за Него. Той запитва фарисеите
относно отричането на това, което е написано и ги порицава, че са „извра(тили) правия
път“ (Превод на Джозеф Смит, Лука 16:21). За да помогне на фарисеите, които се стремят
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към светски богатства и власт, да разберат поведението си и последствията от него,
Спасителят ги оприличава на богаташа в притчата, записана в Лука 16:19-31.

Помолете трима доброволци да участват в една сценка. Помолете един
доброволец да чете думите на Спасителя (Лука 16:19–23), втория доброволец
да чете думите на богаташа (Лука 16:24, 27, 28, 30), а третия доброволец да
прочете думите на Авраам (Лука 16:25, 26, 29, 31). Кажете на тези ученици да
прочетат на глас ролите си в Лука 16:19-26. Помолете класа да следят текста,
като потърсят какво преживяват беднякът Лазар и богаташът.

• По какво се различава земният живот на богаташа и на Лазар?

• По какво се различава животът им след смъртта? (Може да се наложи да
обясните, че „Лоното на Авраам“ (стих 22) символизира рая в света на
духовете и че „ад“ (стих 23) символизира духовния затвор (вж. Bible
Dictionary, „Abraham’s Bosom“, „Hell“.)

• По какъв начин богаташът пропуска да използва праведно земните си
богатства?

Напомнете на учениците, че богаташът в тази притча символизира алчните
фарисеи.

• Какво можем да научим от тази притча относно това, което ще се случи,
ако сме алчни и не използваме праведно земните си богатства? (След като
учениците отговорят, запишете следния принцип на дъската: Ако сме
алчни и не използваме праведно земните си богатства, накрая ще
изпитаме страдание и съжаление (вж. също У. и З. 104:18.)

За да подготвите учениците да открият една допълнителна истина от тази
притча, ги поканете да помислят за някой човек, за когото са загрижени и
който избира да живее в разрез с ученията на Спасителя.

• Какво според вас би убедило този човек да се покае и да промени начина
си на живот?

Поканете учениците, на които сте възложили ролите, да прочетат на глас
репликите си в Лука 16:27-31. Помолете класа да следят текста, като потърсят
молбата на богаташа.

• Какво иска богаташът да се направи за петимата му братя? Защо?

• Какво счита богаташът, че ще се случи с братята му, ако Лазар им се яви?

Обяснете, че богаташът вярва, че братята му ще се покаят и ще се обърнат
към истината, ако Лазар им се яви. Обръщането е „да промениш вярванията
си, сърцето си и живота си, за да приемеш и се подчиниш на Божията воля“
(Ръководство към Писанията, „Обръщане, обърнат“, scriptures.lds.org).

• Според притчата, защо Авраам не изпраща Лазар при братята на
богаташа?

Отбележете, че като споменава „Моисей и пророците“ (Лука 16:29, 31),
Спасителят отново се позовава на Писанията, в които фарисеите твърдят, че
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вярват и че ги спазват, но всъщност ги отхвърлят. Обяснете, че един реален
мъж, на име Лазар, по-късно става „някой“, който възкръсва от мъртвите,
(стих 31,) когато Спасителят го връща към живота (вж. Йоан 11). По-късно
Исус става Онзи, Който възкръсна от мъртвите, когато бива възкресен. Обаче,
и в двата случая, фарисеите и другите отхвърлят доказателството за
божествеността на Спасителя и не са убедени да се покаят.

• Каква истина за обръщането можем да научим от това, на което Авраам
учи богаташа в тази притча? (Учениците може да дадат различни
отговори, но се уверете, че разбират следната истина: Обръщането идва
чрез вярване в словата на пророците и вслушване в тях, а не чрез
виждането на чудеса или ангели.)

• Защо мислите, че обръщането идва чрез вярване в словата на пророците и
вслушване в тях, а не чрез виждането на чудеса или ангели?

• Как можем да помогнем на хората да повярват и да се вслушат в думите на
пророците?

• Кои конкретни учения на пророците са повлияли на вашето обръщане
във вярата?

Поканете учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията начини, по които по-добре могат да вярват или да се вслушват в
конкретните учения или съветите на пророците, като по този начин ще
укрепват обръщането си. Насърчавайте учениците да прилагат написаното
от тях.
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Лука 17
Въведение
Исус учи Своите ученици относно нуждата да прощаваме
на другите. След това, апостолите молят Исус да увеличи
вярата им. В отговор, Спасителят ги учи на притчата за
ненужния слуга. По-късно Исус изцелява десет

прокажени, но само един се връща, за да Му благодари.
Фарисеите се надигат срещу Спасителя и Той ги учи за
идването на царството Божие.

Предложения за преподаване

Съсредоточете се върху това да помагате на учениците да изпълняват
своята роля
Докато подготвяте всеки урок, мислете за ролята на учениците си в класната стая, а не
само за това какво ще правите в урока си. Вместо просто да попитате: „Какво да правя
днес в урока?“ или „На какво да науча учениците си?“, може да подходите към
подготовката си, като мислите също: „Какво ще правят учениците ми по време на урока?“
„Как ще помогна на моите ученици да открият това, което трябва да знаят?“

Лука 17:1-10
Апостолите молят Исус да увеличи вярата им
Поканете учениците да си помислят за конкретни ситуации, които може да
изискват от тях да упражняват вяра (например да искат свещеническа
благословия, да плащат десятък или да изнесат реч или урок в църквата). Нека
учениците да споделят за какво са се сетили и да изредят отговорите си на
дъската.

Поканете учениците мълчаливо да помислят над следните въпроси:

• Някога искали ли сте да имате по-силна вяра? Ако отговоът е
положителен, какво ви накара да поискате това?

Поканете учениците да търсят принципи, докато изучават Лука 17, които
могат да им помогнат да усилят вярата си.

Обобщете Лука 17:1-2, като обясните, че Спасителят предупреждава, че
хората, които отклонят други или ги убедят да съгрешават, ще бъдат държани
отговорни за това.

Поканете учениците да прочетат Лука 17:3-4 наум, като потърсят една
заповед, която Спасителят дава на учениците Си и която може да
изисква вяра.

• Според стих 3, какво заповядва Исус на учениците Си да правят, ако някой
е постъпил несправедливо с тях?

• Според стих 4, колко често трябва да прощават учениците? (Може да
обясните, че отговорът на Спасителя е начин да се каже, че трябва да
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прощаваме, независимо от това колко пъти към нас се е отнесъл
несправедливо някой, който се е покаял.)

• Защо може да е трудно да простим на някой, който многократно е бил
несправедлив към нас?

Поканете един ученик да прочете Лука 17:5 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво желаят апостолите от Спасителя, след като Той
казва на учениците да прощават на онези, които ги обиждат.

• Какво желаят апостолите от Спасителя? (Може да предложите на
учениците да отбележат в Писанията си израза „прибави ни още вяра“.)

• По какъв начин стремежът към по-голяма вяра в Господ може да помага на
апостолите да се подчиняват на заповедта да прощават на другите?

Обобщете Лука 17:6, като обясните, че Спасителят след това казва на
апостолите Си, че вяра, колкото мъничко синапено зрънце, може да направи
чудеса. За да помогне на апостолите да узнаят как да увеличат вярата си, Исус
им ги учи на една притча, описваща отношенията между един господар и
един слуга.

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Вярата ни ще се
увеличава, ако …

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 17:7-10.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво очаква господарят от
слугата си.

• Какво очаква господарят от слугата си?

Обяснете, че в библейски времена господарите осигуряват всичко
необходимо за живота на слугите си, ако те вярно изпълняват своите
задължения. Поради това, няма нужда господарят специално да благодари на
слугата си или да се чувства задължен пред него поради това, че той си е
изпълнил задълженията.

• По какъв начин Небесният ни Отец е подобен на господаря в тази притча?
Какво очаква Той от нас? (Да вършим „всичко, което (ни) е заповядано“
(стих 10.)

Допълнете твърдението на дъската, така че то да гласи: Вярата ни ще се
увеличава, ако се стремим да вършим всичко, което ни заповядва
Небесният Отец.

За да помогнете на учениците да видят какво друго може да увеличава вярата
им, попитайте:

• Според стих 10, какво трябва да кажат слугите, след като са спазили
заповедите на господаря си?

• Какво означава да сме „ненужни слуги“? (Означава, че независимо от това
колко добре хората спазват заповедите, те винаги са задължени на Бог.)

• Защо винаги сме задължени на Небесния Отец, дори когато спазваме
заповедите и живеем праведно? (Тъй като Небесният Отец винаги ни
благославя, ние никога не можем да Му се отплатим (вж. Мосия 2:20-26.)
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Довършете твърдението на дъската така, че да предава следния принцип:
Вярата ни ще нараства, когато се стремим да вършим всичко, което
заповядва Небесният Отец и когато помним, че винаги сме Му
задължени. Може да насърчите учениците да запишат този принцип в
своите Писания.

• По какъв начин стремежът да вършим всичко, което ни заповядва
Небесният Отец, увеличава вярата ни?

Помолете учениците да помислят за случай, когато са спазвали заповедите
или послушно са изпълнили задължението си и в резултат на това са
почувствали увеличение на вярата си. Поканете ги да запишат своите мисли в
тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията.

След като измине достатъчно време, поканете учениците да споделят с друг
ученик какво са написали. Поканете няколко ученика да споделят своите
мисли с класа.

Лука 17:11-19
Исус изцелява десет прокажени
Напишете следното недовършено твърдение на дъската: В библейските времена
било голямо предизвикателство да си болен от проказа, защото …

Помогнете на учениците да преговорят всичко, което знаят за проказата, като
ги помолите да споделят с класа как биха довършили твърдението. Например,
учениците може да споменат, че проказата може да доведе до обезобразяване
и смърт; че прокажените са били отделяни от обществото, за да се опази
здравето на другите и че били задължени да викат „Нечист!“, за да
предупредят всеки, който ги приближава (вж. Bible Dictionary, „Leper“).

Помолете един ученик да прочете Лука 17:11-12 на глас. Помолете класа да
потърсят кого среща Исус, когато спира в едно село, на път към Йерусалим.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Ако бяхте един от тези прокажени, как бихте се чувствали, когато
видехте Исус?

Помолете един ученик да прочете Лука 17:13-14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казват прокажените на Спасителя и какъв
е отговорът Му към тях.

• Какво искат прокажените от Исус?

• Какво им казва Исус да направят?

Обяснете, че законът на Моисей изисква прокажените да се представят пред
свещениците, след като са се излекували, за да бъдат приети отново в
обществото (вж. Левит 14).

• Какво се случва, когато прокажените си тръгват?

• Какъв принцип можем да научим от стих 14 относно това, което трябва да
правим, за да получаваме Господните благословии? (Учениците трябва да
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открият следната истина: Ние получаваме Господните благословии,
когато вършим това, което Той изисква от нас.)

Помолете учениците да помислят какво би било да са един от излекуваните
прокажени.

• Какво мислите, че бихте направили, след като осъзнаете, че сте излекувани
от проказата?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Лука 17:15-19.
Помолете класа да следят текста и да открият каква е разликата в реакцията
на един от прокажените.

• Какво от това, което прави прокаженият самарянин, показва
благодарността му към Спасителя?

• Защо Лука споменава, че благодарният прокажен е самарянин, човек,
който повечето юдеи биха презирали? Какво добавя тази подробност към
разбирането ни за тази история?

• Каква истина можем да научим от прокажения, който се връща, за да
благодари на Господ? (Учениците трябва да открият една истина, сходна
със следната: Важно е да изразяваме благодарност за благословиите,
които получаваме.)

• Защо е важно да изразяваме благодарност към Бог за благословиите, които
получаваме?

• По какъв начин понякога може да сме като деветимата прокажени?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Томас С. Монсън:

„Мои братя и сестри, дали ние помним да отдаваме благодарности за
получените благословии? Да благодарим искрено не само ни помага да
разпознаем благословиите си, но също така отключва вратите на небесата и
ни помага да усетим Божията любов“ („Божественият дар на
благодарността“, Лиахона, ноем. 2010 г., с. 87).

• Според стих 19, какво казва Спасителят, че се случва на този прокажен
поради действията му? (Той бива изцелен.)

• По какъв начин благодарността ни към Господ за нашите благословии
може да ни помогне да се изцелим?

Помолете учениците да запишат в дневника си за изучаване на Писанията
конкретни благословии от Небесния Отец, за които са благодарни. Помолете
ги да напишат как могат да бъдат благодарни за тези благословии.
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Лука 17:20-37
Исус проповядва относно идването на Божието царство
Обобщете Лука 17:20-37, като обясните, че Исус проповядва относно Второто
Си пришествие. (Забележка: Подобни учения са засегнати в учебния материал
за Матей 24 и Джозеф Смит – Матей.)

Бихте могли да завършите урока, като споделите своето свидетелство за
истините, открити по време на урока. Насърчете учениците да прилагат тези
истини в живота си.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Тази дейност може да бъде използвана, за да помогне на учениците да
наизустят стихове за овладяване от Писанията.

Разделете класа на групи от четири-пет души. Дайте на всяка група зарче и
молив. (Ако не разполагате със зарчета, можете да поставите шест малки
листчета хартия с номерата от 1 до 6, написани на тях в плик или кутийка.)
Всеки ученик ще има нужда от празен лист хартия. Помолете всяка група
ученици да седнат близо до масата или в кръг. Помолете ги да отворят
Писанията си на стиха за овладяване, който желаете да наизустят. Обяснете,
че целта на тази дейност е някой от групата пръв да напише изцяло стиховете
за овладяване. Обаче, учениците трябва да използват единствения молив,
даден на всяка група. Може да вземе молива този, който при хвърлянето на
зарчето има 1 (или избере листчето, на което пише 1). Нека учениците от
всяка група се редуват и хвърлят зарчето (или да вземат листче хартия и след
това да го връщат). Когато някой ученик хвърли 1, този човек взема молива и
започва да пише думите на стиха на листа си, като казва всяка дума на глас.
Междувременно останалите ученици в групата продължават да хвърлят
зарчето. Когато някой хвърли 1, този ученик взема молива и започва да пише
стиха на своя лист хартия, като казва думите на глас. Ученикът, който досега е
писал на своя лист хартия, се включва към хвърлянето на зарчето. Когато
учениците хвърлят 1 и вече са написали част от стиха на листа хартия, те
трябва да прочетат досега написаното на глас, преди да продължат да пишат.
(По такъв начин учениците ще повтарят стиха и ще го запомнят наизуст.)
Дейността свършва, когато един ученик от всяка група напише изцяло
стиховете за овладяване.

Помолете класа да повтори заедно стиха след края на дейността.

УРОК 55
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Лука 10:38–17:37
(Раздел 11)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на Лука
10:38-17:37 (Раздел 11) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Лука 10:38–12:59)
От думите на Спасителя към Марта, учениците научиха, че ако изберем да се посветим на духовни неща, вместо
на материални грижи, тогава ще получим трайни благословии. Исус казва също и че ако с постоянство се молим
и търсим благословиите на Небесния Отец в случаи на нужда, тогава Той, когато прецени и по Негов начин, ще
отговори на молитвите ни. Другите истини, които научиха учениците, са: Господ ни заповядва да не ламтим за
светски притежания. Ако се стремим да изграждаме Божието царство и търсим Неговата праведност, Той ще ни
помага да имаме всичко, от което се нуждаем и ще ни подготви място в Неговото царство.

Ден 2 (Лука 13-15)
От тези глави учениците научиха следните принципи: Ако се опитваме да помагаме на хората, които имат
по-малко от нас, Господ ще ни възнагради при Възкресението. Ако поставим други приоритетите преди Господ и
Негово Евангелие, ще изгубим благословиите, които бихме могли да получим. Учениците на Исус Христос
трябва да желаят да жертват всичко, за да Го следват. Когато помагаме на другите да пожелаят да се покаят,
изпитваме радост и небесата се възрадват.

Ден 3 (Лука 16)
От притчите за несправедливия настойник, богаташа и Лазар учениците научиха, че ако разумно се подготвим за
вечното ни бъдеще и праведно използваме земните богатства, можем да бъдем благословени с вечни богатства.
Те научиха и следните принципи: Ако сме алчни и не използваме праведно земните си богатства, накрая ще
изпитаме страдание и съжаление. Обръщането идва чрез вярване в словата на пророците и вслушване в тях, а не
чрез виждането на чудеса или ангели.

Ден 4 (Лука 17)
В Лука 17 апостолите молят Исус да увеличи вярата им. Учениците научават, че вярата ни ще нараства, когато се
стремим да вършим всичко, което заповядва Небесният Отец и когато помним, че винаги сме Му задължени.
Учениците научиха, че получаваме Господните благословии, когато вършим това, което Той ни е указал да
правим и че е важно да изразяваме благодарност за благословиите, които получаваме.

Въведение
Спасителят отговаря на оплакванията на фарисеите относно Неговото
общуване с бирници и грешници, като разказва притчите за изгубената овца,
изгубената монета и блудния син.
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Предложения за преподаване
Лука 15
Исус разказва притчите за изгубената овца, изгубената монета и блудния син
Започнете урока, като попитате учениците дали някога са губили предмет,
който им е ценен.

• Какво бяхте готови да направите, за да го намерите? Защо?

• Какво мислите, че означава човек да бъде духовно „изгубен“? (Помогнете
на учениците да разберат, че това може да се отнася за онези, които още
не са получили възстановеното Евангелие или които в момента не живеят
съгласно ученията на Евангелието.)

Поканете класа да си помислят за някой, когото познават, който може да е
духовно изгубен. Помолете ги да си помислят какво изпитват към този човек.

Обяснете, че Лука 15 съдържа ученията на Спасителя за онези, които са
духовно изгубени. Поканете учениците да потърсят истини в Лука 15 относно
това, което изпитва Небесният Отец към хората, които са духовно изгубени и
отговорностите, които имаме към тях.

Поканете един ученик да прочете Лука 15:1-2 на глас. Поканете класа да
следят текста и да намерят за какво се оплакват фарисеите и книжниците.

• Защо се оплакват фарисеите и книжниците?

• Какво разкрива това оплакване за фарисеите и книжниците?

Обяснете, че Спасителят реагира, като разказва три притчи: едната е за
изгубена овца, втората - за изгубена монета и третата - за един изгубен син.
Помолете ги да обърнат внимание на причината, поради която обектът на
всяка от притчите бива изгубен и как бива намерен.

Обяснете, че в притчите за изгубената овца и изгубената монета Спасителят
описва как пастирът и жената, която изгубила монетата, ги търсят с голямо
усърдие, докато намират това, което е било изгубено.

Поканете един ученик да прочете Лука 15:4-6, 8-9 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как се чувстват пастирът и жената, когато
намират овцата и монетата.

• Каква е разликата между начина, по който е изгубена овцата и по който е
изгубена монетата? (Овцата се изгубва, като прави обичайните си неща,
без да е виновна за това, а монетата се изгубва поради небрежността или
нехайството на собственика ѝ (вж. Дейвид О. Маккей, в Conference Report,
апр. 1945 г., с. 120, 121–122.)

• Каква дума е използвана, за да бъде описано как се чувстват пастирът
и жената?

Поканете учениците да прочетат Лука 15:7, 10 наум, като потърсят на какво
Спасителят оприличава радостта на пастира и жената. (Възрадването в
небесата за един разкаял се грешник.)

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 11
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Обяснете, че третата притча в Лука 15 е историята на един блуден син (т.е.
син, който е прахосник и безразсъдно пропилява всичко), неговият по-голям
брат и баща им.

Може да разделите учениците на групи по трима. Раздайте на всяка
двойка по едно копие на следния материал. Поканете ги да прочетат

Лука 15:11-32 на глас в групите им. Възложете на един ученик да помисли за
притчата от гледната точка на блудния син, вторият ученик – от гледната
точка на бащата и третият ученик – от гледната точка на по-големия брат.

След като учениците приключат с четенето, помолете ги да обсъдят
въпросите на раздадения лист в групите си.

Вместо да молите учениците да четат и обсъждат притчата, може да
покажете видео презентацията „The Prodigal Son“ (5:35) от The Life of

Jesus Christ Bible Videos. Осигурете на всеки ученик по едно копие на следния
материал и помолете учениците да потърсят отговорите на въпросите, докато
гледат видео презентацията. Това видео се намира на LDS.org.

Притчата за блудния син
Блудният син
• Какво ти помогна да се осъзнаеш или да разбереш ужасната ситуация, в която се намираш?

• Как очакваше да реагира баща ти при завръщането ти вкъщи?

• Какво си мислеше или изпитваше, когато баща ти се отнесе с теб по такъв начин?

Бащата
• Какво си мислеше и как се чувстваше, докато го нямаше по-малкият ти син?

• Защо прие блудния си син вкъщи по начина, по който го направи?

• Когато големият ти син презираше начина, по който се отнасяше с по-малкия му брат, как
му помогна да разбере действията ти?

По-големият брат
• Какво си мислеше и как се чувстваше, докато брат ти го нямаше?

• Защо беше трудно за теб да се зарадваш за неговото завръщане?

• Какви благословии получи от това, че бе верен на баща си?

• Защо се изгуби блудният син? (За разлика от овцата и монетата, блудният
син се изгуби поради собственото си бунтуване.)

• Като знаем, че бащата в тази притча символизира Небесния Отец, какво
можем да научим за това как реагира Небесният Отец спрямо хората,
които се върнат при Него, като се покаят? (Учениците трябва да открият
един принцип, подобен на следния: Ако се завърнем при Небесния
Отец, като се покаем и потърсим Неговото опрощение, Той ще се
радва и ще ни приветства с отворени обятия. Запишете този принцип
на дъската.)
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• По какъв начин този принцип може да помогне на хората, които се
чувстват духовно изгубени?

Напомнете на учениците за по-големия брат в притчата.

• Защо според вас по-големият брат е ядосан?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли и помолете класа да
чуят прозрения относно това защо по-големият брат е ядосан:

„Чувствайки се недооценен и вероятно изпитвайки доста самосъжаление,
този отговорен син – а той е невероятно отговорен – забравя за миг, че на
него никога не му се е налагало да познае разврат или отчаяние, страх или
омраза към себе си. Той забравя за миг, че всяко теле във фермата вече е
негово, а също и всички дрехи в дрешника, както и всеки пръстен в
чекмеджето. Той забравя за миг, че неговата вярност е била и винаги ще

бъде възнаграждавана. …

… На този, който притежава на практика всичко и който по трудолюбивия си и прекрасен
начин го е спечелил, му липсва едно нещо, което може да го направи изцяло Господен
мъж, какъвто той почти е. На него тепърва му предстои да изпита състрадание и милост, да
прояви милосърдно отношение, за да види, че това не е завръщането на съперник. Това е
брат му. …

Със сигурност този по-малък брат е бил пленник – пленник на греха, глупостта и кочината.
Но по-големият брат също е пленник. Той засега не е успял да се освободи от своя затвор.
Той е преследван от зеленоокото чудовище, наречено ревност. Той чувства, че баща му го
приема за даденост и че баща му го лишава от правата му, макар че не е вярно нито едно
от тези неща“ („The Other Prodigal“, Ensign, май 2002 г., с. 63).

• Според старейшина Холанд, защо е ядосан по-големият брат? По какви
начини по-големият брат също е изгубен?

• Какво трябва да помним, когато видим, че Бог е милостив и благославя
онези, които се покаят и се завърнат при Него?

• Какъв принцип можем да научим от тази притча относно стремежа да
бъдем по-подобни на нашия Небесен Отец? (Учениците трябва да открият
един принцип, подобен на следния: Можем да станем по-подобни на
нашия Небесен Отец, като реагираме със състрадание и радост,
когато другите се покаят.)

Напомнете на учениците за духовно изгубения човек, за когото мислиха в
началото на урока. Насърчете ги с молитва да обмислят как биха могли да
помогнат на този човек да се покае и да се доближи до Небесния Отец.
Поканете ги и да помислят по какви начини може да са изгубени и да трябва
да се покаят и върнат при Спасителя.

Следващ раздел (Лука 18–Йоан 1)
Поканете учениците да помислят за случай, когато някой се е отнесъл
несправедливо към тях и как са се чувствали те. Обяснете им, че докато
изучават следващия раздел, ще научат по какъв начин избира да отговори
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Спасителят на онези, които се отнасят несправедливо към Него. Помолете ги
да забележат и допълнителните подробности в разказа на Лука за страданието
на Исус Христос с Гетсиманската градина и какво яде Исус след Неговото
Възкресение.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 11

353



УРОК 56

Лука 18-21
Въведение
Докато Исус Христос пътува към Йерусалим за последен
път в смъртността, Той проповядва Неговото Евангелие и

извършва чудеса сред хората. Той триумфално влиза в
Йерусалим, прочиства отново храма и учи хората там.

Предложения за преподаване
Лука 18-21
Спасителят проповядва по пътя Си към Йерусалим
Обяснете на учениците, че вече са
научили много от събитията,
описани в Лука 18-21, от изучаването
си на Матей и Марк. За да разгледате
две от тези събития, покажете
следните картини: Христос и
богатият началник (Евангелски
произведения на изкуството 2009 г.,
№ 48; вж. също LDS.org) и
Триумфалното влизане (Евангелски
произведения на изкуството, № 50).
Помолете учениците да обобщят за
класа тези истории и да обяснят
какво помнят, че са научили от тях.

Може да използвате следното
обобщение на Лука 18-21, ако
учениците се нуждаят от помощ да си
спомнят тези истории. (Забележка: За
да помогнете на учениците да
разберат през коя част от живота на
Спасителя се случват събитията в
този урок, може да покажете на
учениците Земното служение на Исус
Христос в един поглед в приложението
към този наръчник.)

Докато Исус Христос пътува към Йерусалим за последен път в смъртността, Той преподава
много притчи и изцелява много хора. Той кани богатия началник да раздаде всичко на
бедните и да Го последва. Той изцелява един слепец. Въпреки подигравките, Той вечеря в
Йерихон с един от главните бирници.

Той пристига в Йерусалим и сред хвалебствени възгласи Той влиза в града, яздейки осле.
Той отново прогонва търговците от храма, учи хората там и отговаря на въпроси от
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първосвещениците и книжниците. Той хвали една вдовица, която дава в храмовата
съкровищница своите две лепти. Той също така говори на учениците за Неговото Второ
пришествие.

Обяснете, че повечето от историите, които учениците ще изучат в този урок,
се намират единствено в Евангелието на Лука.

За да подготвите учениците за изучаването на тези истории, напишете
следния въпрос на дъската:

Какви действия могат да показват, че човек искрено желае да се доближи
до Господ?

Какви действия показват, че той или тя наистина желае прошка или
желае Господната помощ?

Помолете учениците да обмислят тези въпроси, докато изучават следните
истории от писанията на Лука.

Напишете следните препратки от Писанията на дъската: Лука 18:1–8; Лука
18:9–14; Лука 18:35–43; Лука 19:1–10. Обяснете, че тези откъси от Писанията
включват притчи и събития от последното пътуване на Спасителя към
Йерусалим по време на смъртния Му живот.

Възложете на всеки ученик по един от откъсите от Писанията, написани на
дъската или разделете класа на четири групи и възложете на всяка група по
един от откъсите на дъската. Поканете всеки ученик или група да прочетат
възложения откъс от Писанията и да се подготвят да изиграят като сценка
историята или притчата в него. (Ако не разделите учениците на групи, може
да изиграете всяка от историите като клас. Ако изберете да не изигравате
тези истории, може да помолите учениците да изучат възложените откъси
самостоятелно, като използват следните въпроси и после преподадат един на
друг наученото.) Обяснете, че един ученик в класа или във всяка група ще е
разказвач и ще прочете историята, а останалата част от класа или групата ще
я изиграят. Поради благоговение и уважение към Спасителя, кажете на
учениците, които изиграват Лука 18:35-43 и Лука 19:1-10, да го направят, без
да има човек, който да играе ролята на Исус Христос. Кажете на разказвача да
прочете думите на Исус и помолете актьорите да отговарят, все едно, че Той е
на сцената.

Показвайте благоговейност и уважение към Господ Исус Христос
За да уважи достойнството на Исус Христос, Църквата внимава при представянето на
Спасителя в произведенията на изкуството и в театъра. Ние също трябва да показваме
благоговейност към Него в класните ни стаи. Не представяйте Спасителя по неблагоговеен
начин. Хората, които представят гласа Му, трябва да използват само Неговите слова,
според както са записани в Писанията.
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Докато групите се подготвят, поканете ги да обсъдят заедно следните въпроси
и да са готови да споделят отговорите си пред класа, след като изиграят
сценката. (Може да напишете тези въпроси на дъската или да ги подготвите
върху листи за раздаване.)

• Какво желае главният герой (вдовицата, бирникът, слепият човек или
Закхей) в тази история?

• Какво прави главният герой, което показва, че неговото желание е
искрено?

• Какво се случва поради изпълнените с вяра действия на главния герой?

• Какви принципи или учения можете да откриете в историята?

След като измине достатъчно време, поканете класа или всяка група да
изиграят тяхната история, като разказвачът чете стиховете. Докато
останалите ученици гледат или следят текста в Писанията си, помолете ги да
помислят какво може да ни научи всяка от тези истории относно
упражняването на вяра в Господ. След всяко изпълнение молете класа или
групата да съобщи отговорите си на предишните въпроси. Помолете ги да
напишат на дъската принципите или ученията, които откриха.

След като групите споделят отговорите си, задайте следните въпроси:

• Какви сходства забелязахте в действията на всеки от главните герои?
(Всеки от тях показва постоянство или искреност, докато се опитва да
постигне желанието си.)

• На какво могат да ни научат тези действия относно упражняването на вяра
в Господ?

• Какви прилики забелязахте при полученото от всеки от главните герои, в
резултат на действията им? (Всеки от тях получава помощ или милост.)

Помолете учениците да открият един принцип от сходствата в историите.
Учениците може да открият различни принципи, но подчертайте, че ако сме
искрени и постоянни, докато упражняваме вяра в Господ, можем да
получим Неговата милост. Напишете този принцип на дъската.

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да
чуят какво показва, че даден човек упражнява вяра в Господ.

„Истинската вяра е съсредоточена върху Господ Исус Христос и винаги води
до праведни действия“ („Искайте с вяра“, Лиахона, май 2008 г., с. 95).

Посочете на учениците написантие на дъската въпроси в началото на урока.
Помолете учениците да се обърнат към партньор и да обсъдят отговорите на
въпросите.
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• Кои са някои от начините, по които можем да упражняваме днес вяра
в Бог?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Беднар и помолете класа да чуят какво означава да изпиташ милостите
Господни:

„Нежните милости Господни са много лични и индивидуални благословии,
сила, закрила, потвърждения, напътствие, любяща доброта, утеха, подкрепа
и духовни дарове, които ние получаваме от, поради и чрез Господ Исус
Христос“ („Нежните милости Господни“, Лиахона, май 2005 г., с. 99).

Поканете учениците да отговорят на следните въпроси в тетрадките си за
работа в клас или в дневниците си за изучаване на Писанията: (Бихте могли да
напишете въпросите на дъската.)

• По какви начини вие или ваш познат сте упражнили вяра в Исус Христос?
Какви милости получихте, в резултат на това?

• Помислете по какви начини желаете Господната помощ или милост в
живота ви. Какво ще правите, за да упражнявате вярата си в Господ, за да
получавате Неговата милост?

Поканете няколко ученика, които не възразяват да споделят написаното.
Напомнете им да не споделят неща, които са твърде лични. Може да
споделите и вашия опит с този принцип и да свидетелствате, че е истинен.

УРОК 56

357



УРОК 57

Лука 22
Въведение
С наближаването на края на земното Му служение, Исус
въвежда причастието, казва на учениците Си да служат на
другите и заповядва на Петър да укрепи братята си.
Изкупителната жертва на Спасителя започва в

Гетсиманската градина. Той е заловен и съден пред
Каяфа. Докато съдят Спасителя, Петър отрича да Го
познава.

Предложения за преподаване
Лука 22:1-38
Спасителят въвежда причастието и поучава апостолите Си
Помолете учениците да си представят (или може да поканите двама ученика
да разиграят тази дейност), че всеки от тях е седнал на пода заедно със свой
близък. Близкият иска да стане и моли за помощ.

• Кой е най-добрият начин да му помогнете, ако останете седнали на пода?

• Каква ще е разликата, ако първо станете?

Обяснете, че тази аналогия може да ни помогне, ако желаем да помагаме на
другите да се извисят духовно.

Докато изучават Лука 22, Поканете учениците да потърсят истини, които да
им помогнат да разберат как да помагат на другите да се извисяват духовно.

Обобщете Лука 22:1-30, като напомните на учениците, че към края на
земното Си служение, Спасителят се събира с апостолите Си, за да почете
Пасхата. През това време Спасителят съобщава, че един от учениците Му ще
Го предаде, въвежда обряда на причастието, заповядва той да бъде отслужван в
Негова памет и учи апостолите Си, че онези, които служат на другите, са
най-големи. Спасителят също така хвали апостолите Си за това, че
продължават да са с Него и им обещава, че един ден ще седят на тронове и ще
съдят дванадесетте Израилеви племена.

Помолете един ученик да прочете Лука 22:31-32 на глас. Поканете класа да
следят текста и да намерят какво казва Спасителят на Симон Петър. Поканете
един ученик да прочете на глас стих 31, бележка под линия а на глас.

• Какво казва Спасителят, че желае Сатана? (Сатана желае да овършее
Петър и светиите като жито.)

Обяснете, че житото се вършее, като се отделят зрънцата жито от останалата
част от растението.

• Какво от това, което научихте за Петър, показва, че той вече има
свидетелство? (Ако е необходимо, напомнете на учениците, че Петър
заявява своето свидетелство, че Исус е Христос, Божият Син (вж. Матей
16:13-17.)
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• Според стих 32, какво още трябва да изпита Петър, преди да може да
укрепи братята си?

• Каква според вас е разликата между това да имаш свидетелство за
Евангелието и да бъдеш обърнат в Евангелието? (Притежаването на
свидетелство означава, че сме получили духовно свидетелство за истината
посредством Светия Дух (вж. Ръководство към Писанията, „Свидетелство“,
scriptures.lds.org). Обръщането е „да промениш вярванията си, сърцето си
и живота си, за да приемеш и се подчиниш на Божията воля (Деяния 3:19)“
(Ръководство към Писанията, „Обръщане, обърнат“, scriptures.lds.org).

• Въз основа на казаното от Господ на Петър, какво можем да правим,
когато бъдем обърнати в Евангелието? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Когато сме
обърнати в Евангелието на Исус Христос, можем да укрепваме
вярата на другите. Може да помолите учениците да отбележат изразите,
които учат на тази истина в стих 32.)

Помолете един ученик да прочете Лука 22:33-34 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят как реагира Петър на предупреждението на
Спасителя да бъде обърнат и да укрепи братята си.

• По какъв начин Петър реагира на предупреждението на Спасителя?

• Какво пророкува Спасителят, че ще направи Петър?

Обяснете, че по-детайлна версия на тази история е записана в Матей 26.
Поканете един ученик да прочете Матей 26:35 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво казва Петър на Спасителя, след като чува
пророчеството.

• Как реагира Петър, след като чува това пророчество?

• На какво може да ни научи отговорът на Петър относно това каква според
него е силата на неговото свидетелство?

Лука 22:39-53
Спасителят страда в Гетсимания, пролива големи капки кръв от порите Си и е
предаден от Юда

Преподаване относно страданието на Спасителя в Гетсимания
Съществуват три разказа за събитията, които се случват в Гетсиманската градина. В този
учебник урокът за Матей 26 набляга на покоряването на Спасителя на волята на Отца.
Урокът за Марк 14 разглежда страданието на Исус Христос в Гетсиманската градина.
Урокът за Лука 22 подчертава колко е жестоко страданието Му. Преподаването на
учениците на тези уникални аспекти на Единението може да им помогне да имат
запомнящи се преживявания, докато изучават всяка от историите.

Обяснете, че след Пасхата Спасителят и Неговите апостоли отиват в
Гетсиманската градина. Поканете няколко ученика да се редуват и да
прочетат на глас Лука 22:39-43. Помолете класа да следят текста, търсейки
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какво прави Спасителят, след като идва в Гетсиманската градина. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Според стих 43, кой помага на Спасителя да има силата да върши волята на
Небесния Отец?

• Каква истина можем да научим от тази история, от която се разбира какво
ще прави за нас Небесният Отец, ако се стремим да вършим волята Му?
(Учениците могат да открият разнообразни истини, но трябва да им е
ясно, че ако желаем да се подчиняваме на волята на Небесния Отец,
Той ще ни дава силата да вършим волята Му.)

• Кои са някои от начините, по които Небесният Отец може да ни укрепва?

Обяснете, че в повечето случаи помощта, която получаваме от Небесния
Отец, няма да дойде от явяването на ангели, но Той ще ни помага по начини,
които знае, че са най-добри за нас. Поканете учениците да помислят за
случай, когато са се чувствали укрепени от Небесния Отец, когато са се
стремили да вършат волята Му.

Обяснете, че историята на Лука за страданието на Спасителя в Гетсиманската
градина включва един важен детайл, който не е включен в историите,
разказани от Матей и Марк. Помолете един ученик да прочете Лука 22:44 на
глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят как Лука описва
страданието на Спасителя в Гетсимания.

• По какъв начин Лука описва страданието на Спасителя в Гетсимания?
(Може да помолите учениците да отбележат думите в стих 44, които учат
на следната истина: Исус Христос пролива големи капки кръв, докато
страда в Гетсиманската градина. Може да отбележите, че този аспект
от страданието на Спасителя е пророкуван повече от век преди това (вж.
Мосия 3:7.)

За да помогнете на учениците да разберат по-добре какво преживява
Спасителят, обяснете, че Спасителят описва страданието Си в едно
откровение, дадено чрез Пророка Джозеф Смит, записано в Учение и
завети 19. Може да поканите учениците да напишат препратки между Учение
и завети 19:18 и Лука 22:44 в Писанията си. Поканете един ученик да прочете
на глас Учение и завети 19:18. Помолете класа да следят текста и да открият
как Спасителят описва страданието Си.

• Какви допълнителни подробности научаваме за страданието на Спасителя
от описанието, дадено от Него в стих 18? (Страданието на Исус Христос Го
кара „да трепер(и) от болка, … да кърви от всяка пора и да страда и тялом
и духом“.)

• Какво мислите, като знаете, че Исус Христос е страдал толкова много
за вас?

Обобщете Лука 22:45-48, като обясните, че след като Спасителят страда в
Гетсимания, Той е предаден от Юда Искариотски.

Помолете един ученик да прочете Лука 22:49-51 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави Петър, когато първосвещениците и
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другите идват да заловят Исус (вж. Йоан 18:10, което е единственият разказ, в
който Петър е посочен като апостолът, който отсича ухото на слугата).

• Какво прави Петър на слугата на първосвещеника?

• Какво забележително нещо прави Спасителят за слугата?

Обобщете Лука 22:52-53, като обясните, че Спасителят пита защо
първосвещениците и другите Го залавят през нощта, вместо през деня, когато
Той е в храма.

Лука 22:54-71
Исус е съден пред Синедриона и Петър отрича да Го познава
Обобщете Лука 22:54, като обясните, че когато отвеждат Спасителя в дома на
първосвещеника, за да бъде съден, Петър също идва.

Разделете учениците по двойки. Раздайте на всеки ученик по едно
копие на следната таблица (или я начертайте на дъската). Помолете

учениците да прочетат стиховете, написани в таблицата и да попълнят
таблицата с партньорите си.

Лука 22:54-60

Какво се случва на Петър? Какво казва Петър?

Лука 22:55-57

Лука 22:58

Лука 22:59-60

• Защо според вас Петър се е изкушил да отрече, че познава Исус, пред
всички тези хора?

Поканете един ученик да прочете Лука 22:61-62 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво се случва, след като Петър отрича да познава
Спасителя.

• Какво се случва, след като Петър отрича да познава Спасителя?

Ако е възможно, покажете картината Отричането на Петър, от Карл Хайнрих
Блох. Тази картина се намира на LDS.org.
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Отричането на Петър, от Карл Хайнрих Блох. Предоставено от
Националния исторически музей във Фредериксборг в
Хилерьод, Дания. Не копирайте.

• Ако бяхте на мястото на Петър,
какво щяхте да мислите или да
изпитвате, когато Спасителят ви
погледнеше? Защо?

• По какъв начин преживяването
на Петър илюстрира разликата
между това да имаш свидетелство
за Евангелието и да бъдеш
обърнат в него?

Обяснете, че макар и Петър да има
свидетелство за Евангелието, той все
още не е напълно обърнат. Обаче,
той осъзнава слабостта си, обръща се
напълно и посвещава живота си на
служба на Бог и на споделяне на
Евангелието.

• Какви уроци можем да научим от
преживяването на Петър?

Обобщете Лука 22:63-71, като
обясните, че Спасителят е осмиван и бичуван от първосвещениците.

Приключете урока, като поканите учениците да напишат в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията няколко неща, които могат да
направят, които могат да им помогнат да станат напълно обърнати в
Евангелието на Исус Христос. Насърчете ги да вършат тази седмица едно от
нещата в списъка им.
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УРОК 58

Лука 23
Въведение
Спасителят е съден от Пилат Понтийски и Ирод Антипа.
Никой от тези мъже не счита Спасителя за виновен за
престъпленията, за които Го обвиняват юдеите, но Пилат
въпреки това Го предава да бъде разпънат. Исус прощава

на римските войници, които Го разпъват и говори на
крадеца, когото също разпъват на кръст. След като Исус
умира, Йосиф от Ариматея полага тялото Му в гробница.

Предложения за преподаване
Лука 23:1-25
Спасителят е съден от Пилат и Ирод
Преди часа, напишете следните въпроси на дъската:

Кога ви се е случвало да се чувствате онеправдани поради нечии думи или
действия?

Как реагирахте в тази ситуация?

Започнете часа, като поканите учениците да помислят върху въпросите на
дъската.

Докато изучават Лука 23, поканете учениците да потърсят една истина, която
ще им помогне да знаят как да реагират, когато чувстват, че другите се
държат зле с тях.

Напомнете на учениците, че след като Исус е страдал в Гетсиманската
градина, първосвещениците Го залавят и осъждат на смърт. Обяснете, че от
този момент до смъртта Му, Исус говори със следните личности: Пилат
Понтийски, Ирод Антипа, група верни жени, римски войници и двама
крадци, които биват разпънати на кръст от двете Му страни. Пилат
Понтийски е римски управител в територията Юдея, която включва
столицата Йерусалим; Ирод Антипа (който заповядва да бъде убит Йоан
Кръстител) управлява под римска власт териториите Галилея и Перея (вж.
Лука 3:1).

Разделете учениците по двойки и поканете всяка двойка да прочете Лука
23:1-11 заедно, като потърсят различията между отговорите на Спасителя
пред Пилат Понтийски и отговора му на Ирод Антипа. За да им помогнете да
разберат отговора на Спасителя пред Пилат, поканете ги да прочетат и Joseph
Smith Translation, Mark 15:4 (в Mark 15:2, бележка под линия b).

Поканете учениците да обсъдят с партньорите си отговорите на следните
въпроси:

• По какво се различава отговорът на Исус към Пилат, от този към Ирод?
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• Защо Пилат вероятно е изненадан от отговора на Спасителя към него?

• Защо Ирод вероятно е изненадан от мълчанието на Спасителя към него?

Обобщете Лука 23:12-25, като обясните, че нито Пилат, нито Ирод намират
вина в Исус, затова Пилат казва на тълпата, че ще накаже Исус и ще Го
освободи. Хората се провикват към Пилат да освободи Варава вместо Него и
изискват Исус да бъде разпънат на кръст. Пилат освобождава Варава и предава
Исус да бъде разпънат на кръст. (Забележка: Разказът за изправянето на Исус
пред Пилат ще бъде преподадено по-подробно в урока за Йоан 18-19.)

Лука 23:26-56
Исус е разпънат на кръст между двама крадци
Обобщете Лука 23:26-31, като обясните, че една голяма група верни жени,
които са били с Него от времето на служението Му в Галилея, ридаят, като
следват Исус, докато Го водят до мястото на разпъването Му на кръст. Исус им
казва да не ридаят за Него, а да ридаят за предстоящото разрушение, което ще
връхлети Йерусалим, тъй като юдеите са отхвърлили своя Цар.

Помолете един ученик да прочете Лука 23:32-34 на глас. Поканете го да
прочете и Превода на Джозеф Смит, Лука 23:35 (в Ръководство към Писанията
). Поканете учениците да следят текста, като търсят какво прави Спасителят,
докато Го приковават към кръста.

• Какво прави Спасителят, докато Го приковават към кръста? (Може да
предложите на учениците да отбележат думите на Спасителя, записани в
стих 34.)

• Защо молитвата на Спасителя в този момент е толкова удивителна?

• Какъв принцип можем да научим от примера на Спасителя относно това
как трябва да реагираме, когато другите се държат зле с нас? (Учениците
могат да използват различни думи, но се уверете, че разпознават следния
принцип: Можем да следваме примера на Исус Христос, като
избираме да прощаваме на онези, които се държат зле с нас.)

• Какво означава да простиш?

Може да обясните, че прощаването на другите не означава, че онези, които
съгрешават спрямо нас, не трябва да бъдат държани отговорни за действията
си. Нито че трябва да се поставяме в ситуации, в които хората могат да
продължават да се държат зле с нас. Напротив, прошката означава да се
отнасяме с любов към хората, които са се отнасяли зле с нас и да не таим
омраза или гняв към тях (вж. Ръководство към Писанията, „Прощавам“,
scriptures.lds.org).

Помолете учениците да си помислят дали има някой, на когото трябва да
простят. Признайте, че в някои случаи е трудно да се прости на друг човек.
Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Гордън Б. Хинкли. Помолете класа да открият какво могат да
направят, ако им е трудно да простят на някого.
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„Умолявам ви да помолите Господ за силата да простите. … Може да не е
лесно и да не стане бързо. Но ако се стремите към това искрено и го
развиете, ще стане“ („Of You It Is Required to Forgive“, Ensign, юни 1991 г.,
с. 5).

• Какво ни съветва президент Хинкли да правим, ако ни е трудно да простим
на някого?

• По какъв начин молитвата за сила може да ни помага да прощаваме?

Помолете учениците да си спомнят за случай, когато са простили на някого.
Помолете няколко ученика да споделят преживяванията си с класа. (Помолете
ги да не казват имена пред класа и им напомнете да не споделят нищо
твърде лично.)

Насърчете учениците да следват примера на Исус Христос и да прощават на
онези, които са се отнасяли зле с тях. Поканете ги да се молят за силата и
способността да правят това.

Обобщете Лука 23:35-38, като обясните, че юдейските ръководители и
римските войници осмиват Спасителя, докато Той виси на кръста.

Покажете картината „Разпъване на
кръста“ (Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 57; вж. също
LDS.org). Поканете един ученик да
прочете на глас Лука 23:39-43 и
помолете класа да следят текста, като
потърсят как се отнасят към
Спасителя двамата злодеи, които
висят от двете Му страни.

• Как се отнасят към Спасителя
двамата злодеи?

• Какво вероятно има предвид злодеят, когато казва: „получаваме
заслуженото за това, което сме сторили“ (стих 41)?

• Как отговаря Спасителят на този злодей, когато той моли Спасителя да Го
помни в Божието царство?

За да помогнете на учениците да разберат по-добре какво има предвид
Спасителят, когато казва на злодея, че той ще бъде с Него в рая, поканете
един ученик да прочете на глас следното изказване:

„В Писанията думата рай е използвана по различни начини. Първо, тя обозначава едно
място на покой и щастие в духовния свят след смъртта, запазено за хора, които са приели
кръщението и са останали верни (вж. Алма 40:12; Мороний 10:34). …
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Второ значение на думата рай може да бъде открито в разказа на Лука за разпъването на
Спасителя. … Пророкът Джозеф Смит обяснява, че … Господ казал, че разбойникът щял
да бъде с Него в света на духовете“ (Предани ще сме на вярата: евангелски справочник
2004 г., с. 149; вж. също History of the Church, 5:424–425).

• Според Пророка Джозеф Смит, къде ще отиде злодеят, след като умре?
(Светът на духовете (вж. Алма 40:11-14.)

• Каква истина можем да научим от твърдението на Спасителя, че злодеят
ще бъде с Него в рая (Лука 23:43)? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Духовете на
всички хора влизат в света на духовете при смъртта си.)

Обяснете, че други стихове могат да ни помогнат по-добре да разберем какво
ще се случи в света на духовете на злодея и на другите като него. Може да
предложите на учениците да запишат в Писанията си Учение и завети
138:28-32, 58-59 като препратка в полето до Лука 23:43.

Взаимни препратки
Взаимните препратки представляват стихове в Писанията, които може да дават
допълнителна информация и разбиране по изучаваните стихове. Препращането между
стихове или правенето на връзки е свързването на стихове в Писанията, които помагат на
учениците да разберат даден откъс в Писанията. Препратките, които споделяте като част от
урока ви, трябва да увеличават разбирането на учениците ви за даден откъс от Писанията,
а не просто да повтарят истини, които вече са открили.

Обяснете, че Учение и завети 138 съдържа откровение, дадено на президент
Джозеф Ф. Смит, в което Спасителят разкрива истини относно света на
духовете. Тези истини могат да ни помогнат да разберем какво има предвид
Спасителят, когато казва: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая“
(Лука 23:43).

Поканете няколко ученика да се редуват и прочетат на глас Учение и завети
138:11, 16, 18, 28-32. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво
прави Спасителят, след като отива в света на духовете.

• Какво прави Спасителят, когато отива в света на духовете?

• Според стих 29, къде не отива Спасителят, докато е в света на духовете?

• Какво казва Спасителят на праведните Си посланици, че трябва да правят?

• Каква истина можем да научим от тези стихове? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да разпознават следната истина: Под
ръководството на Исус Христос праведни посланици проповядват
Евангелието на онези в света на духовете.)

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на брат Ален А.
Петион, бивш областен седемдесетник. Помолете класа да чуят какво може да
е направило за престъпника на кръста посланието на Спасителя.
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„Спасителят благосклонно отговаря и му дава надежда. Този престъпник
вероятно не разбира, че в света на духовете ще му се проповядва
Евангелието или че ще му бъде предоставена възможност да живее според
Бог в духа (вж. 1 Петрово 4:6; У. и З. 138:18–34). Спасителят действително е
загрижен за крадеца, висящ до Него; определено Той е силно загрижен за
онези, които Го обичат и се стремят да спазват Неговите заповеди!“ („Words

of Jesus: On the Cross“, Ensign, юни 2003 г., с. 34).

• Каква надежда ни дават думите в У. и З. 138:29-32 относно всички онези,
които са починали без знание за Евангелието?

Обяснете, че въпреки че Евангелието ще бъде проповядвано на този злодей,
той няма автоматично да бъде спасен в Божието царство.

Помолете един ученик да прочете Учение и завети 138:58-59 на глас и
помолете класа да следят текста, като потърсят какво ще трябва да направят
злодеят и останалите в духовния затвор, за да бъдат изкупени.

• Какво ще трябва да направи злодеят, а също и всички останали духове в
духовния затвор, за да бъдат изкупени?

• Какво ще се случи с онези духове, които се покаят и приемат храмовите
обреди, извършени за тях? (Духовете, „които се покаят, ще бъдат изкупени
чрез подчинение на обредите в (храма)“, ще бъдат пречистени чрез
Единението и ще „получат (своята) награда“ (У. и З. 138:58-59.)

• Какво можем да направим, за да помогнем на онези духове, които, подобно
на злодея, имат нужда да бъдат изкупени? (Можем да извършим работата
по семейната история и да участваме в храмови обреди за мъртвите.)

Обобщете Лука 23:44-56, като обясните, че Спасителят умира на кръста, след
като казва: „Отче, в Твоите ръце предавам духа Си“ (стих 46). Йосиф от
Ариматея после увива тялото на Спасителя в платно и Го полага в гробница.

Приключете урока, като свидетелствате за истините, които обсъдихте в
този урок.
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УРОК 59

Лука 24
Въведение
На третия ден след смъртта на Исус Христос, ангели до
гробницата обявяват Неговото Възкресение на една група
жени. Когато чуват думите на жените, някои от учениците
се усъмняват във възможността Спасителят да е бил
възкресен. Двама ученика отпътуват за Емаус и, без да

разпознаят възкресения Господ, говорят с Него по пътя.
Исус по-нататък се явява на апостолите Си и на други,
показва им възкресеното Си тяло и ги изпраща да
проповядват покаяние и да бъдат свидетели за Него.

Предложения за преподаване
Лука 24:1-12
Ангели обявяват на една група жени, че Исус Христос е възкресен

Покажете откъс от видео презентацията „Jesus Is Laid in a Tomb“ от The
Life of Jesus Christ Bible Videos, като натиснете пауза преди ангелите да

започнат да говорят на жените (0:00-2:27). Тази видео презентация се намира
на LDS.org.

Ако не можете да покажете видео презентацията, поканете учениците да си
представят, че са били при гробницата, където е положен Исус и са видели
отместения камък пред входа ѝ. Помолете ги да си представят мислите и
чувствата, които биха имали, ако бяха там. Поканете един ученик да прочете
Лука 24:1–4 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво
намират жените, когато се връщат при гробницата след три дни.

След като покажете видео презентацията или прочетете стихове 1-4,
попитайте:

• Какво намират жените до гробницата?

• Как бихте реагирали, ако видехте ангелите, стоящи до отворената
гробница?

Поканете един ученик да прочете Лука 24:5-8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят това, което казват ангелите на жените. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

Обобщете Лука 24:9-10, като обясните, че жените напускат гробницата и
казват на учениците какво са видели и чули.

Поканете един ученик да прочете Лука 24:11 на глас и помолете класа да
следят за реакцията на апостолите на казаното от жените. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че след като чуват думите на жените, Петър и Йоан изтичват до
гробницата и откриват, че тялото на Исус липсва (вж. Лука 24:12; Йоан
20:1-4).
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Лука 24:13-32
Възкресеният Господ говори с двама ученика по пътя към Емаус
Помолете учениците да помислят за случай, когато подобно на учениците в
тази история, са се затруднявали да повярват на някое евангелско схващане.

Обяснете, че в Лука 24:13 научаваме, че двама ученика напускат Йерусалим „в
същия ден“, изминавайки около 10-12 км до „едно село на име Емаус“.
Изучаването на тяхното преживяване по пътя към Емаус може да ни помогне
да узнаем как да усилваме свидетелството си за Исус Христос и Неговото
Евангелие.

Поканете един ученик да прочете Лука 24:14-17 на глас и помолете класа да
потърсят кой се присъединява към учениците, докато вървят по пътя.

• Кой се присъединява към учениците, докато вървят по пътя?

• Защо учениците не разпознават Исус? (Обяснете, че думата отслабена
(стих 16) означава ограничена или покрита.)

Покажете видео презентацията „Christ Appears on the Road to Emmaus“
(3:32) от The Life of Jesus Christ Bible Videos, която се намира на LDS.org.

Помолете учениците да видят какво научават учениците от Исус, докато
вървят с Него, без да разпознаят кой е Той. Преди да покажете видео
презентацията, обяснете, че диалогът във видео презентацията е от Лука
24:17-33, за да може учениците да следят текста в Писанията, ако искат. (Ако
не можете да покажете видео презентацията, поканете учениците да се
редуват в четенето на глас от тези стихове.)

Отбележете, че в тази видео презентация не чуваме какво казва Исус на
учениците, докато вървят по пътя. Поканете един ученик да прочете Лука
24:27 на глас и помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва
Исус на учениците.

• Какво казва Исус на учениците? Какво средство използва Той, за да учи
относно Себе Си?

• Според Лука 24:32, по какъв начин ученията на Спасителя от Писанията
повлиява на двамата ученика?

• Какво означава, че сърцата на учениците горят в тях? (Светият Дух
свидетелства, че ученията за Исус в Писанията са истинни.)

Поканете учениците да помислят какво вероятно са научили учениците от
това, че Исус използва стихове от Писанията, за да ги учи, вместо просто да
им разкрие кой е Той. Може да помолите няколко ученика да споделят
размислите си.

• Какво можем да научим от тези стихове относно резултата от собственото
ни изучаване на Писанията? (След като учениците отговорят, запишете
следния принцип на дъската: Като изучаваме Писанията, ние каним
Светия Дух да ни учи за Исус Христос.)

• Освен горене в сърцата ни, как още бихте описали какво можем да
изпитаме, докато Светият Дух свидетелства за Исус Христос?
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Помолете учениците да намерят стих, който им е помогнал да почувстват, че
Светият Дух ги учи за Исус Христос. Поканете ги да споделят стиховете си и
резултата от почувстваното от тях. Може и вие да споделите стих, който е
помогнал на вас лично.

Напомнете на учениците, че макар и да е важно да прочетат Новия завет, за
да получат кредитни точки за Семинара, още по-важно е да изучават
Писанията по начин, по който Светият Дух може да укрепва свидетелствата
им за Спасителя.

Раздайте от книгоразделителя, който съдържа следното изказване на
старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте

апостоли (или поканете учениците да напишат изказването на празен
книгоразделител):

„Основната цел на съществуването на всички Писания е те да изпълнят
душите ни с вяра в Бог Отец и Неговия Син Исус Христос. …

… Вярата идва чрез свидетелството на Светия Дух в нашите души, от Дух
на дух, докато слушаме или четем Божието слово. Вярата узрява, като
продължаваме да се угощаваме със словото. …

… Изучавайте Писанията внимателно, целенасочено. Размишлявайте и се
молете относно тях. Писанията са откровение и те ще ви дадат
допълнително откровение“ (Д. Тод Кристоферсън, „Благословията да

имаме Писанията“, Лиахона, май 2010 г., с. 34, 35).

Поканете ученик да прочете на глас думите на старейшина Кристоферсън.
Поканете класа да следят текста, като търсят начини, по които могат да
подобрят личното си изучаване на Писанията.

Поканете учениците да си поставят за цел да изучават Писанията по начини,
които канят Светия Дух да увеличава вярата им и знанието им за Исус
Христос. Може да им предложите да си запишат тази цел от задната страна на
книгоразделителя, за да може това да им служи за напомняне, докато изучават
Писанията.

Лука 24:33-53
Исус се явява на учениците Си и им показва възкресеното Си тяло
Поканете двама ученика да донесат Писанията си пред класа и да изиграят
една сценка, която показва как мисионери наближават нечия врата. Кажете
им да почукат. Преструвайте се, че отваряте врата и ги поздравете. Кажете им
да се представят. След като го направят, кажете нещо от сорта на:

„Имам въпрос. Много познати не вярват в живот след смъртта. Някои от тях
казват, че вярват в Исус Христос, но не вярват, че Той е възкресен с физическо
тяло. Те казват, че Той продължава да живее само като дух. Какво вярвате
относно Възкресението на Исус Христос?“

Предоставете на двамата ученика време, за да отговорят на въпроса.
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Отбележете, че Лука 24:36-39 е стих за овладяване на Писанията и че може да
ги научи за буквалното Възкресение на Исус Христос. Предоставете контекста
за този откъс, като обясните, че учениците, които са с Исус по пътя към
Емаус, веднага се връщат в Йерусалим и разказват за преживяването си на
апостолите и на другите ученици (вж. Лука 24:33-35). Докато говорят,
Спасителят се явява (вж. стих 36).

Лука 24:36-39 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване на Писанията ще помогне на учениците да увеличат разбирането си

на основните учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да
предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин,
така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на
урока, за да помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

Поканете един от учениците, който е помогнал при разиграването на
сценката, да прочете Лука 24:36-39 на глас. Помолете учениците да следят
текста, като потърсят доказателство, че Исус действително е възкресен и има
тяло от плът и кости.

• Какво казва Исус на учениците
Си да правят, за да им помогне да
разберат, че Той не е просто дух,
но има физическо тяло? (Може да
покажете картината Исус показва
раните Си (Евангелски
произведения на изкуството, 2009
г., № 60; вж. също LDS.org).

• Как мислите, че бихте се
чувствали, ако бяхте там, когато
Христос се яви на учениците Си?

Благодарете на учениците, които
помогнаха за разиграването на
сценката и ги помолете да си седнат.
Помолете един ученик да прочете
Лука 24:40-43 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво
още прави Исус, за да покаже, че има осезаемо (или физическо)
възкресено тяло.

• Какво още прави Спасителят, за да покаже, че има възкресено тяло?

• Какви учения можем да научим от тези стихове? (Учениците може да
открият разнообразни учения, но трябва да подчертаят, че Исус Христос
има възкресено тяло от плът и кости. Запишете това учение на
дъската.)

• Защо е важно да разбираме и вярваме в това учение?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване:
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„Чрез Единението на Исус Христос всички хора ще бъдат възкресени – спасени от
физическа смърт (вж. 1 Коринтяните 15:22). Възкресението е повторното съединяване на
духа с тялото в съвършено, безсмъртно състояние, неподлежащо повече на болест или
смърт (вж. Алма 11:42-45). …

Разбиране и свидетелство за възкресението могат да ви дадат надежда и перспектива, като
изживявате предизвикателствата, изпитанията и победите в живота. Може да намерите
покой в уверението, че Спасителят е жив и че чрез Неговото Единение „Той скъсва връзките
на смъртта, та гробът да не победи, и жилото на смъртта да бъде погълнато в надеждите за
слава“ (Алма 22:14)“ (Предани ще сме на вярата: евангелски справочник 2004 г., с. 25, 26).

• При какви изпитания надеждата за собственото ни възкресение може да
ни помогне да ги изтърпим?

Помолете няколко ученика да свидетелстват за Възкресението на Спасителя и
да обяснят защо учението за Възкресението е важно за тях.

Помолете един ученик да прочете Лука 24:44-53 на глас. Помолете класа да се
вслуша за думите на Спасителя, все едно че те са част от групата ученици,
които са с Него и да помислят кои учения вероятно са били най-важни за тях.
Поканете няколко ученика да споделят своите мисли относно ученията в тези
стихове.

В заключение свидетелствайте за истините, които обсъдихте.

Стихове за овладяване на Писанията – Лука 24:36-39
За да помогнете на учениците да наизустят Лука 24:36-39, разделете класа на
четири групи. Възложете на всяка група различен стих от този откъс и
поканете учениците във всяка група да работят заедно по наизустяването на
възложения им стих. След няколко минути помолете всяка група да
изрецитира възложения им стих в съответния им ред. Може да поканите
учениците да изрецитират още веднъж стиховете си през следващите няколко
часа, докато целият откъс стане познат за всички.
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Въведение към Светото
евангелие от Йоан
Защо да изучаваме тази книга?
Апостол Йоан записва свидетелството си за Спасителя през време на
нараснало преследване срещу християните, нарастващо вероотстъпничество и
спорове относно естеството на Исус Христос. Изучаването на Евангелието на
Йоан може да помогне на учениците да опознаят Небесния Отец чрез
служението на Неговия Син, Исус Христос. Разказът на Йоан учи на това, че
онези, които живеят според ученията на Исус, могат да получат велики
благословии, включително вечен живот.

Кой написва тази книга?
Апостол Йоан написва тази книга. Из цялата книга той говори за себе си като
за „един от учениците, когото Исус обичаше“ (вж. Йоан 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,
20).

Йоан и неговият брат Яков са рибари (вж. Матей 4:21). Преди да стане ученик
и апостол на Исус Христос, Йоан изглежда е последовател на Йоан Кръстител
(вж. Йоан 1:35–40; Ръководство към Писанията, „John, Son of Zebedee“,
scriptures.lds.org).

Кога и къде е написана книгата?
Не знаем кога точно Йоан написва тази книга. Предполагаемите години за
написването й варират от 60 г. сл. Хр. до 100 г. сл. Хр. Ранните християнски
автори от втори век сл. Хр. предполагат, че Йоан написва тази книга в Ефес в
Мала Азия (днешна Турция).

За кого е написана и защо?
Въпреки че написаното от Йоан е предназначено за всички, посланието му
има и по-конкретна насоченост. Старейшина Брус Р. Макконки от Кворума
на дванадесетте апостоли пише: „Евангелието на Йоан е разказ, предназначен
за светиите, то е предимно евангелие за Църквата“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома (1965–1973), 1:65). Йоан казва, че целта за написването на
тази книга е да убеди хората да „повярват, че Исус е Христос, Божият Син, и
като повярват, да имат живот в Неговото име“ (Йоан 20:31). „Сцените от
живота на Исус, които (Йоан) описва, са внимателно подбрани и подредени,
като са взети предвид тези цели“ (Ръководство към Писанията, „Йоан, син на
Заведей, Евангелието на Йоан“).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Около 92 процента от материала в Евангелието на Йоан не се съдържа в
другите евангелия. Това вероятно е поради публиката, за която пише Йоан —
членове на Църквата, които вече имат разбиране за Исус Христос — това
определено се различава от публиката, която адресират евангелията на
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Матей, Марк и Лука. От седемте чудеса, описани от Йоан, пет не са записани
в нито едно друго евангелие. Докато Матей, Марк и Лука представят много
информация относно служението на Исус в Галилея, Йоан описва
многобройни събития, които се случват в Юдея. Евангелието на Йоан е
основно доктринално, като някои от основните му теми са божествеността на
Исус като Божий Син, Единението на Христос, вечният живот, Светият Дух,
необходимостта да бъдем родени отново, важността да обичаме другите и
важността да вярваме в Спасителя.

Йоан подчертава божествеността на Исус Христос като Син Божий. Йоан
записва над 100 споменавания от страна на Исус на Отца Му, като над 20 от
тях са в Йоан 14. Един от най-важните приноси е включването на ученията на
Спасителя към Неговите ученици в часовете преди Неговото залавяне,
включително великата застъпническа молитва, произнесена през нощта,
когато Той страда в Гетсимания. Тази част от разказа на Йоан (Йоан 13-17)
представлява над 18 процента от страниците в Йоан и ни предоставя
по-голямо разбиране за учението на Спасителя и какво очаква Той от
Неговите ученици.

Изложение
Йоан 1 Йоан свидетелства за доземната божественост на Исус Христос и за
мисията Му да предлага спасение на всички хора. Йоан описва кръщението на
Исус и призоваването на някои от учениците Му.

Йоан 2-4 Исус Христос превръща водата във вино. Той учи Никодим относно
духовното прераждане и свидетелства на жената до кладенеца, че Той е
Христос. Той изцелява сина на един благородник.

Йоан 5-7 Спасителят изцелява един сакат човек до къпалнята във Витесда и
дава израз на божествената Си сила и власт. Той нахранва петте хиляди като
подготовка за Неговата реч за хляба на живота, заявява, че Той е Месията и
заявява на празника Шатроразпъване, че само онези, които Го приемат, могат
да получат вечен живот.

Йоан 8-10 Чрез преживяването на жената, заловена да прелюбодейство, Исус
учи относно състраданието и покаянието. Той заявява, че Той е Йехова,
великият Аз Съм. Изцелява един мъж, роден сляп и Се описва като Добрия
Пастир, който обича и дава живота Си за Своите овце.

Йоан 11-13 Исус Христос вдига Лазар от смъртта, като така показва властта
Си над смъртта. Той влиза триумфално в Йерусалим. По време на Тайната
вечеря Исус измива краката на учениците Си и ги учи да се обичат един друг.

Йоан 14-16 Исус казва на учениците Си каква е връзката между обич и
подчинение. Той обещава да изпрати Утешителя (Светия Дух) да служи лично
на Неговите ученици. Той обявява, че е истинската лоза и че е победил света.

Йоан 17-19 Исус произнася застъпническата молитва за учениците Си и
онези, които повярват в тяхното проповядване. Той е предаден, заловен, съден
и осъден. След като страда на кръста, Той умира и е погребан.
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Йоан 20-21 Възкресеният Исус Христос Се явява на Мария Магдалена при
гробницата и после на някои от учениците Си в Йерусалим. Той Се явява на
седем от учениците в Галилейското езеро и упълномощава на Петър да поведе
учениците в службата им.
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УРОК 60

Йоан 1
Въведение
Апостол Йоан записва важни учения, свързани с ролята
на Исус Христос в доземното съществуване. Йоан

Кръстител също свидетелства за Исус Христос и Го
кръщава. Исус Христос кани другите да научат за Него.

Предложения за преподаване
Йоан 1:1–18; Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:1–19
Йоан свидетелства, че Исус Христос е Божият Син
Разделете учениците по двойки.
Покажете на дъската картина,
изобразяваща Исус Христос.
Помолете учениците да си
представят, че говорят с някой, който
знае много малко за Исус Христос.
Поканете по един ученик от всяка
двойка в рамките на една минута да
каже на другия ученик за Исус, все
едно че другият ученик знае много
малко за Него. След тази дейност,
поканете няколко от учениците,
които учиха за Христос по този
начин, да споделят с класа какво
научиха от партньорите си.

Накратко представете книгата на
Йоан, като обясните, че апостол
Йоан записва това, което той желае
светиите да знаят за Исус Христос. Йоан е очевидец на много от историите,
които описва. По-голямата част от материала в Евангелието на Йоан я няма в
Евангелията на Матей, Марк и Лука, които са написани, за да помогнат на
юдеите и езичниците да повярват, че Исус е Месията и Спасителят на света.
За разлика от тях, Йоан пише конкретно на онези, които вече вярват, че Исус
е Христос.

Докато учениците изучават Йоан 1, поканете ги да потърсят истини за
Спасителя, които могат да усилят вярата им и свидетелствата им за Исус
Христос.

Помолете един ученик да прочете на глас Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:1-2
(в Ръководство към Писанията). Поканете класа да следят текста. Помолете ги
да потърсят истини, на които Йоан учи относно Исус Христос.

• Какви истини за Исус Христос научаваме от тези стихове? (Една истина,
която учениците трябва да открият е, че Исус Христос е бил с Бог в
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началото. Напишете тази истина на дъската близо до картината на
Спасителя.)

• Какво означава това, че Исус Христос е бил с Бог в началото? (Обяснете, че
изразът „в началото“ се отнася за доземното съществуване. Исус Христос е
Първородния на Отца в духа (вж. У. и З. 93:21), Той е бил подобен на Бог
насред духовете, събрани „преди светът да бъде“ (Авраам 3:22-24) и Той е
бил избран от Отца от началото (вж. Мойсей 4:2.)

Помагайте на учениците да разбират основните учения
Учениците ще усвояват основните учения, като изучават и обсъждат Писанията всеки ден и
като овладяват ключови откъси от Писанията. Не бива да се отклоняване от
последователното изучаване на Писанията, за да се съсредоточите върху Основните учения.
Вместо това, откривайте и помагайте на учениците да разберат основните учения, когато
се появяват в уроците. Например, в този урок може да подчертаете ученията за
Божеството, които са свързани с това, което се казва в Йоан 1.

Поканете един ученик да прочете на глас Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:3 (в
Ръководство към Писанията) и помолете класа да потърсят допълнителна
истина, която Йоан казва за Исус Христос.

• Какво още казва Йоан за Исус Христос? (Учениците трябва да открият
учение, подобно на следното: Всички неща са сътворени от Исус
Христос. Напишете тази истина на дъската до картината на Спасителя.)

Обяснете, че Исус Христос създава небесата и земята под ръководството на
Отца и че Исус Христос е създал светове безчет (вж. Моисей 1:33). Обаче,
Небесният Отец запазва „две сътворителни събития“ за Себе Си: създаването
на всички духове (включително на Исус Христос) и създаването на
физическите тела на Адам и Ева (Брус Р. Макконки, A New Witness for the
Articles of Faith (1985 г.), с. 63; вж. също Моисей 2:27).

Помолете един ученик да прочете на глас Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:4-5
(в Ръководство към Писанията). Помолете класа да потърсят по какъв начин
Йоан описва Исус и Неговото Евангелие.

• По какъв начин Йоан описва Исус и Неговото Евангелие?

• Какво означава това, че „в Него бе Евангелието“? (Исус Христос е добрата
вест, въплъщението на Евангелието.)

• Какво според вас означава, че „светлината свети в света, но светът не я
схваща“? (Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:5).

Обяснете, че апостол Йоан след това говори за Йоан Кръстител. Помолете
един ученик да прочете на глас Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:6-10 (в
Ръководство към Писанията). Помолете класа да потърсят какво заявява Йоан
Кръстител за Исус Христос. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

• В стихове 9-10 на какво учи апостол Йоан относно Исус? (Учениците
трябва да открият учение, подобно на следното: Исус Христос е
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Светлината на света. Напишете тази истина на дъската до картината на
Спасителя.)

• По какви начини Исус Христос е Светлината на света? (Вж. У. и З. 88:5-13.)

Обобщете Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:11-18 (в Ръководство към
Писанията), като обясните, че Йоан Кръстител свидетелства, че всички, които
вярват в Исус Христос, ще получат безсмъртие и вечен живот.

Отбележете, че в стихове 14 и 16 Йоан говори за Христос като за „Словото“.
Обяснете, че това е название за Исус Христос, намиращо се на няколко места
в Писанията (вж. Йоан 1:1, 14; 1 Йоан 1:1; Откровение 19:13; У. и З. 93:8-10;
Моисей 1:32).

Отбележете, че използваме думи, за да общуваме и за да изразяваме мисли,
чувства и идеи пред другите.

• По какви начини „Словото“ е уместно название за Исус Христос?

Обяснете също, че без Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:18 може да бъде
погрешно разбран, че казва, че никой човек не е виждал Бог Отец. Помолете
един ученик да прочете на глас Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:19 (в
Ръководство към Писанията).

• По какъв начин Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:19 пояснява Йоан 1:18?

Разделете учениците отново по двойки, в същата конфигурация като за
дейността в началото на урока. Помолете един ученик във всяка двойка да
отдели минута, за да учи партньора си относно Исус Христос, като използва
учения, които класът е открил в Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:1-19 (в
Ръководство към Писанията). След като сте им дали достатъчно време,
попитайте:

• Защо би било важно човек да знае тези учения за Исус Христос?

Йоан 1:19-34; Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:20-34
Йоан Кръстител свидетелства за Исус Христос и Го кръщава
Обобщете Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:20-28 (в Ръководство към
Писанията), като обясните, че юдеите изпращат свещеници при Йоан
Кръстител, за да го попитат дали той е Месията. Йоан обяснява, че неговата
роля е да свидетелства за Месията, който ще кръщава с огън и със Светия Дух.
На следващия ден Йоан Кръстител вижда Исус, Когото той вече е кръстил.

Поканете един ученик да стане и прочете на глас, все едно, че той е Йоан
Кръстител, думите на Йоан Кръстител в Превод на Джозеф Смит 1:29-33 (в
Ръководство към Писанията). Поканете класа да следят текста и да потърсят
какво е нещото, което Йоан Кръстител желае хората да знаят за Исус Христос.

Посочете картината на Исус Христос и истините, написани на дъската и
попитайте:

• Какви други истини или описания на Исус Христос можем да добавим от
Превод на Джозеф Смит, Йоан 1:29-33? (Напишете отговорите на
учениците на дъската.)
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• Защо според вас Йоан Кръстител говори за Исус като за „Агнецът Божий“?

Йоан 1:35-51
Исус кани последователите Си да научат още за Него
Помолете учениците да си представят, че един тинейджър присъства на
събрание за пост и свидетелства и чува как няколко негови приятели
свидетелстват, че знаят, че Исус Христос е техният Спасител. Този млад човек
се чуди как тези приятели „знаят“ тези неща.

• Как бихте отговорили на този въпрос?

Докато класът изучава Йоан 1:35-51, поканете учениците да потърсят какво
можем да правим, за да получим (или усилим) собствено свидетелство за Исус
Христос като Спасител.

Поканете един ученик да прочете Йоан 1:35-37 на глас и помолете класа да
потърсят какво прави Йоан Кръстител в деня, след като кръщава Исус.

• Какво прави Йоан, когато вижда Исус?

Поканете един ученик да прочете Йоан 1:38-39 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус на двамата ученици.

• Какъв въпрос задава Исус на двамата ученици?

• Какъв е техният отговор?

• Каква покана отправя Исус към двамата ученика?

Поканете един ученик да прочете Йоан 1:40-42 на глас и помолете класа да
потърсят какво научава Андрей, след като приема поканата на Спасителя:
„Елате и ще видите“.

• Какво научава Андрей, като приема поканата на Спасителя да дойде и да
види? (Че Исус е Месията, или Христос. Може да отбележите, че научаваме
от Превод на Джозеф Смит на Йоан 1:42, че Петър ще бъде наречен „Кифа,
което изтълкувано означава гледач или камък“ (в Ръководство към
Писанията), което показва, че Петър ще стане гледач в Църквата.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 1:43-46 на глас и помолете класа да
потърсят каква покана отправя Спасителят към Филип. Помолете учениците
да кажат какво са намерили.

• Кои думи в стих 45 показват, че Филип получава свидетелство за Исус
Христос, след като приема поканата на Спасителя да Го следва?

• Каква покана отправя тогава Филип към Натанаил?

Поканете един ученик да прочете Йоан 1:47-51 на глас. Определете един да
бъде разказвачът, друг да чете думите на Исус и последният да чете думите на
Натанаил. Поканете класа да чуят какво се случва, след като Натанаил приема
поканата да научи за Исус.

• Какво се случва, след като Натанаил приема поканата да учи за Исус?

• Какъв принцип можем да научим от тези истории? (Учениците трябва да
посочат принцип, подобен на следния: Като приемем поканата да учим
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за Исус Христос и да Го следваме, ще получим собственото си
свидетелство за Него.)

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Изглежда, че същността на земното ни пътуване е отговорите на
най-значимите въпроси в живота се намират в тези два кратки елемента в
началото на земното служение на Спасителя. Единият е въпросът, зададен
на всеки един от нас на тази земя: „Какво търсите? Какво искате? (вторият
въпрос отсъства в българския превод)“ Вторият е неговият отговор на нашия
отговор, какъвто и да е този отговор. Които и да сме и каквото и да

отговорим, Неговият отговор е винаги един и същ: „Ела – с обич казва Той. – Ела след
Мен“. Накъдето и да си тръгнал, първо ела и виж какво правя Аз, виж къде и как
прекарвам времето Си. Научи за Мен, върви с Мен, говори с Мен, вярвай. Чуй как се моля
Аз. На ваш ред вие ще намерите отговори на молитвите си. Бог ще даде утеха на душите
ви“ („He Hath Filled the Hungry with Good Things“, Ensign, ноем. 1997 г., с. 65).

Поканете учениците да обмислят собствените си усилия да учат за Исус
Христос и да Го следват.

• По какви начини свидетелството ви за Исус Христос се увеличи, като сте
учили за Него и сте Го следвали?

Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията няколко изречения относно това какво ще правят, за
да може по-цялостно да приемат поканата на Спасителя да дойдат и да видят,
да учат за Него и да Го следват.

В заключение, споделете свидетелството си относно откритите по време на
урока принципи.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Лука 18-Йоан 1 (Раздел
12)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Лука 18–Йоан 1 (раздел 12) няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Лука 18-21)
В този урок учениците изучиха притчите за несправедливия съдия и за фарисея и бирника. Те прочетоха и за един
слепец, който потърсил Господната помощ, и за Закхей. О тези истории учениците научиха, че ако сме искрени и
постоянни, докато упражняваме вяра в Господ, можем да получим Неговата милост.

Ден 2 (Лука 22)
Докато учениците четоха за Господния съвет към Петър, те научиха, че когато сме обърнати в Евангелието на
Исус Христос, ние можем да укрепваме околните. Учениците научиха и следните истини, докато четоха за
страданието на Спасителя в Гетсимания: Ако желаем да се подчиняваме на Небесния Отец, Той ще ни даде
силата да вършим волята Му. Исус Христос пролива големи капки кръв, докато страда в Гетсиманската градина.

Ден 3 (Лука 23-24)
В този урок учениците прочетоха за Разпъването на кръста, погребението и Възкресението на Исус Христос. Те
научиха и следните истини: Можем да следваме примера на Исус Христос, като избираме да прощаваме на
онези, които се държат зле с нас. Духовете на всички хора влизат в света на духовете при смъртта си. Исус
Христос има възкресено тяло от плът и кости.

Ден 4 (Йоан 1)
Докато учениците изучаваха думите на Йоан Възлюбения и Йоан Кръстител, те научиха, че Исус Христос е бил с
Бог в началото, че всички неща са направени от Него и че Той е Светлината на света. Докато учениците четоха за
това как някои от учениците опознали Исус Христос, те научиха, че като приемем поканата да учим за Исус
Христос и да Го следваме, ще получим собствено свидетелство за Него.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат как да канят Светия Дух
да ги учи относно Исус Христос. Освен това, те ще научат, че Исус Христос е
възкресена личност с плът и кости.
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Предложения за преподаване
Лука 24:13-32
Възкресеният Господ говори с двама ученика по пътя към Емаус
Помолете учениците да си помислят дали някога са имали затруднения да
разберат дали дадено евангелско учение е вярно.

Обяснете, че в Лука 24:13 научаваме, че двама ученика напускат Йерусалим в
същия ден, когато една група жени намират празната гробница на Исус. Те
изминават 10-12 км до „едно село на име Емаус“. Изучаването на тяхното
преживяване по пътя към Емаус може да ни помогне да узнаем как да усилим
свидетелствата си за Исус Христос и Неговото Евангелие.

Помолете един ученик да прочете Лука 24:14-17 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят кой се присъединява към двамата ученика по
пътя им.

• Кой се присъединява към учениците, докато вървят по пътя към Емаус?

• Защо учениците не разпознават Исус? (Обяснете, че думата отслабена в
Лука 24:16 означава ограничена или покрита.)

Поканете учениците да се редуват и да прочетат на глас Лука 24:17-33.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво научават учениците от
Исус, докато вървят с Него, без да разпознаят кой е Той.

Вместо да четете Лука 24:17–33, може да покажете видео презентацията
„Christ Appears on the Road to Emmaus“ (3:32), ако е налична на вашия

език, от The Life of Jesus Christ Bible Videos, които може да намерите на LDS.org.
Помолете учениците да видят какво научават учениците от Исус, докато
вървят с Него, без да разпознаят кой е Той. Преди да покажете видео
презентацията, обяснете, че диалогът във видео презентацията е от Лука
24:17-33, за да може учениците да следят текста в Писанията, ако искат.

Отбележете, че в тази видео презентация не чуваме какво казва Исус на
учениците, докато вървят по пътя. Помолете един ученик да прочете Лука
24:27 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Исус
на учениците.

• Какво казва Исус на учениците?

• Какво средство използва Той, за да учи относно Себе Си? (Писанията.)

• В стих 32 какво означава, че сърцата на учениците горят в тях? (Светият
Дух свидетелства, че ученията за Исус в Писанията са истинни.)

Поканете учениците да помислят какво вероятно са научили учениците от
това, че Исус използва стихове от Писанията, за да ги учи, вместо просто да
им разкрие кой е Той. Може да помолите няколко ученика да споделят
размислите си.

• На какъв принцип учат тези стихове относно резултата от нашето
изучаване на Писанията? (След като учениците отговорят, запишете
следния принцип на дъската: Като изучаваме Писанията, ние каним
Светия Дух да ни учи за Исус Христос.)

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 12
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• Освен горене в сърцата ни, как още бихте описали какво можем да
изпитаме, докато Светият Дух свидетелства за Исус Христос?

Помолете учениците да намерят стих, който им е помогнал да почувстват, че
Светият Дух ги учи за Исус Христос. Поканете ги да споделят стиховете си и
резултата от почувстваното от тях. Може и вие да споделите стих, който е
помогнал на вас лично.

Напомнете на учениците, че макар и да е важно да прочетат Новия завет, за
да получат кредитни точки за Семинара, още по-важно е да изучават
Писанията по начин, по който Светият Дух може да укрепва свидетелствата
им за Спасителя.

Ако е възможно, раздайте от книгоразделителя, който съдържа
следното изказване на старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума

на дванадесетте апостоли или поканете учениците да напишат изказването на
празен книгоразделител. (Лист в PDF формат, готов за разпечатване, с много
книгоразделители на него, може да намерите в онлайн версията на този урок.)

„Основната цел на съществуването на всички Писания е те да изпълнят
душите ни с вяра в Бог Отец и Неговия Син Исус Христос. …

… Вярата идва чрез свидетелство на Светия Дух в нашите души, Дух на
дух, докато слушаме или четем Божието слово. Вярата узрява, като
продължим да се угощаваме със словото. …

… Изучавайте Писанията внимателно, целенасочено. Размишлявайте
и се молете относно тях. Писанията са откровение и те ще ви дадат допълнително
откровение“ (Д. Тод Кристоферсън, „Благословията да имаме Писанията“, Лиахона,
май 2010 г., с. 34-35).

Поканете ученик да прочете на глас словата на старейшина Кристоферсън.
Поканете класа да следят текста, като търсят начини, по които могат да
подобрят личното си изучаване на Писанията.

Поканете учениците да си поставят за цел да изучават Писанията по начини,
които канят Светия Дух, за да увеличи вярата им и знанието им за Исус
Христос. Може да им предложите да си запишат тази цел на гърба на
книгоразделителя, за да може това да им служи за напомняне, докато изучават
Писанията.

Лука 24:36-39
Исус Се явява на учениците Си и им показва възкресеното Си тяло
Обясните, че учениците, които вървят с Исус по пътя към Емаус, веднага се
връщат в Йерусалим и разказват преживяването си на апостолите и на
другите ученици (вж. Лука 24:33-35).
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Поканете класа да прочетат на глас заедно стиховете за овладяване в Лука
24:36-39, като потърсят какво се случва, докато учениците разказват на
другите ученици за преживяването си.

• Какво се случва, докато учениците разказват за преживяването си?

Покажете картината Исус показва раните Си (Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 60; вж. също LDS.org).

• Какво казва Исус на учениците Си да правят, за да може то да им помогне
да разберат, че Той не е просто дух, но има физическо тяло?

• Какво учение можем да научим от тези стихове? (Учениците може да
открият разнообразни учения, но трябва да подчертаят, че Исус Христос
има възкресено тяло от плът и кости. Напишете това учение на
дъската; вж. също У. и З. 130:22.)

Поканете няколко ученика да споделят свидетелствата си за Възкресението на
Спасителя и да обяснят защо това учение е важно за тях или ги поканете да
споделят какво са написали в дневниците си за изучаване на Писанията за
задача 3 от Раздел 12: Урок за ден 3. Приключете урока, като свидетелствате за
реалността на Възкресението на Исус Христос.

Следващ раздел (Йоан 2-6)
Обяснете на учениците, че докато изучават Йоан 2-6, ще научат отговорите
на следните въпроси: Кое е първото публично чудо на Исус? Как помага то на
майка Му? Защо Той прочиства храма? Исус на кого първо заявява, че е
Месията? Какво разкрива Той на тази жена относно нейния живот, което само
Той би могъл да знае? Защо Спасителят говори за Себе Си като за жива вода и
Хляба на живота? Учениците ще прочетат и за служението на Исус Христос
във величие и сила.
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УРОК 61

Йоан 2
Въведение
В Кана Спасителят извършва първото публично чудо от
земното Си служение, когато превръща водата във вино.
Исус Христос отива в Йерусалим за Пасхата. Той очиства

храма, като прогонва обменителите на пари, които
оскверняват дома на Отца Му.

Предложения за преподаване
Йоан 2:1-11
Исус превръща водата във вино
Поканете учениците да си помислят за следните първи неща, които са се
случили в живота им: първият им ден на училище, първата им работа,
първият път, когато помнят, че са почувствали Светия Дух.

• Защо понякога считаме за важни тези и други първи неща в живота ни?

Обяснете на учениците, че докато изучават Йоан 2:1-11, ще научат за първото
записано чудо, извършено от Исус по време на земното Му служение.
Поканете учениците да потърсят защо първото записано чудо може да
е важно.

Обяснете, че скоро след като Исус е кръстен, Той и учениците Му присъстват
на едно сватбено тържество в Кана, село, близо до родния град на Исус,
Назарет. Поканете един ученик да прочете на глас Йоан 2:1-3 и помолете
класа да потърсят какъв проблем е възникнал по време на сватбеното
тържество.

• Какъв проблем възниква по време на сватбеното тържество?

Обяснете, че виното било традиционна напитка по време на сватбените
тържества. Понякога сватбените тържества продължавали много дни. За
домакините на сватбата би било излагащо да им свърши виното. Мария
изглежда изпитва известна отговорност за тържеството, така че, когато
виното свършва, тя се обръща към Сина си и Го моли за помощ, опитвайки се
да спаси репутацията на домакините. Отговорът на Исус показва уважение и
състрадание към желанието на майка Му да помогне за сватбата.

Поканете един ученик да прочете Йоан 2:4 на глас, включително Joseph Smith
Translation в бележка под линия а. Помолете класа да следят текста и да
потърсят отговора на Исус към майка Му.

• Какво казва Исус на майка Си?

• По какъв начин отговорът на Исус показва Неговото уважение към майка
Му? (Исус не само, че пита майка Си какво иска да направи Той, но и
изразява готовността Си да го направи. Може да обясните, че по времето
на Исус „жено“ е уважителен начин човек да се обърне към майка си.)

• За какво говори Исус, когато казва: „Часът Ми още не е дошъл“?
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Варовикови делви от новозаветни времена
в Израил

Поканете един ученик да прочете Йоан 2:5 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Мария на слугите. Поканете учениците да споделят
какво са открили.

• Какво ни казват думите на Мария към слугите относно вярата й в Исус?

Поканете един ученик да прочете на глас Йоан 2:6-7, като помолите класа да
потърсят какво казва Исус на слугите, че трябва да направят.

• Какво казва Исус на слугите, че трябва да правят?

Обяснете, че по времето на Исус делвите, направени от камък, се считали за
ритуално чисти за употреба в религиозни церемонии. Юдеите имали навика
церемониално да се пречистват преди ядене, като измивали ръцете си с вода
от тези делви.

• По какъв начин слугите напълват
делвите?

За да помогнете на учениците да
разберат количеството вода,
събиращо се в делвите, покажете
един отворен съд, който събира един
литър. Обяснете, че „мера“ е около
34 литра, така че, шест делви събират
между 380 и 600 литра. Напълнете
съда с вода.

Поканете един ученик да прочете на
глас Йоан 2:8, като помолите класа да
потърсят какво казва на Исус на
слугите, че трябва да направят след
това. Поканете учениците да споделят това, което са открили. Докато
учениците отговарят, потопете една чаша в съда с вода и вдигнете чашата.

• Ако бяхте един от тези слуги, какво щяхте да си помислите или
почувствате, когато подадяхте чаша на настойника на угощението?

Помолете един ученик да прочете Йоан 2:9-10 на глас и поканете класа да
потърсят какво казва настойникът, след като опитва питието, което му
предлагат.

• Какво е направил Исус с водата?

• Какво казва настойникът на угощението относно новото вино? (Обяснете,
че най-доброто вино обикновено се използвало в началото на угощението,
а за след това се използвало по-нискокачествено вино.)

Обяснете, че Исус никога не предоставя конкретно тълкувание на значението
или символиката на това първо записано чудо от земното Му служение. В този
разказ за първото записано чудо на Исус обаче има много важни истини,
които можем да научим.

Разделете учениците на групи по двама или трима. Поканете всяка група да
изредят на лист хартия колкото може повече истини, които може да се научат
от Йоан 2:1-11. След като измине достатъчно време, поканете по един човек
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от всяка група да каже пред класа истините, открити от групата му. Поканете
един ученик да пише на дъската. Помолете го да напише на дъската всяка
казана истина, която не се повтаря. Следните са някои от възможните истини,
които учениците може да открият: Исус Христос има власт над
физическите елементи. Спасителят знае, че има да изпълни
божествена мисия. Месията изявява божествената Си сила чрез чудеса.
Божият Син обича и уважава майка Си.

Поканете един ученик да прочете на глас Йоан 2:11, като помолите класа да
потърсят какъв ефект има това чудо върху учениците на Исус.

• Какъв ефект има това чудо върху учениците на Исус?

В списъка на дъската с истини, открити от учениците, заградете следната
истина: Исус Христос има власт над физическите елементи. (Забележка:
Ако учениците не са включили тази истина, добавете я към списъка.)

• По какъв начин разбирането, че Исус има власт над физическите
елементи, укрепва вярата ви в Исус Христос?

• Какви други истории сме изучавали в Новия завет, които също
илюстрират това, че Исус Христос има власт над физическите елементи?
(Отговорите може да включват следното: двете чудеса с хлябовете и
рибите (петте хиляди: Марк 6:33–44; четирите хиляди: Марк 8:1–9),
укротяването на бурята (Марк 4:35–41) или вървенето по водата (Матей
14:22–33.)

Йоан 2:12-25
Исус очиства храма
Поканете учениците да назоват игри, които като деца са играли навън. След
като изброят няколко игри, попитайте следното:

• Въпреки че тези игри са невинни и забавни, ще ви бъде ли удобно да ги
играете около храма?

Разделете учениците на групи по двама. Поканете всяка група да прочете
Йоан 2:12-17. Докато четат, помолете групите да потърсят и обсъдят
отговорите на следните въпроси (напишете въпросите на дъската):

1. Кого намира Исус в храма?

2. Защо според вас Исус се ядосва?

3. Какво прави Исус, за да коригира проблема?

След като измине достатъчно време, покажете картината Исус очиства храма
(Евангелски произведения на изкуството (2009 г.), № 51; вж. също LDS.org) и
помолете няколко групи да кажат отговорите си. Може да обясните, че
хилядите посетители, които идват в Йерусалим за Пасхата, трябва да закупят
животни, които да принесат като жертва в храма, като част от тяхното
поклонение на Бог. Обменителите на монети обменят римски и други монети
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за храмови монети, за да може да се закупят животни за жертвоприношение, а
други търговци продават необходимите животни. Макар и търговията да
трябва да се осъществи, извършването на такъв вид бизнес в храма е
проявление на неуважение и липса на благоговение.

• Каква истина за храмовете можем да научим от описанието, което Исус
дава за храма в стих 16? (Учениците трябва да открият истина, сходна със
следната: Храмът е Божият дом.)

• По какви начини храмовете са Божият дом? (Отговорите на учениците
могат да са различни, но може да включват следните идеи: Храмовете са
места, където Бог може да дойде, където може да се чувства Неговото
присъствие или това на Духа и където се извършват обреди, свързани с
Неговото спасително дело. Храмовете са най-светите места за почитане на
Бог по цялата земя.)

Помагайте на учениците да разбират учения и принципи
Помогнете на учениците да разбират ученията и принципите, като задавате въпроси, които
подтикват учениците да анализират тяхното значение или да ги оприличават на
съвременни ситуации. Разбирането на учения и принципи означава, че учениците разбират
откритите учения и принципи и в какви обстоятелства може да бъдат прилагани те в
живота им. Разбирането на учение или принцип е необходимо, за да може да се почувства
неговата истинност и важност и да се разбере как може да се прилага то.

Помолете един ученик да прочете следното изявление на президент Хауърд У.
Хънтър. Помолете учениците да чуят по какъв начин разбирането на Исус за
светостта на храмовете допринася за Неговото решение да прогони
обменителите на монети и търговците от храма.

„Причината за това действие се съдържа в три думи: „Бащиния Ми Дом“.
Това не е обикновен дом; това е домът на Бог. Той е издигнат за почитане на
Бог. Той е дом за благоговейното сърце. Той е предназначен да бъде място
за утеха от неволите и бедите на хората, самата порта към небесата. …
Отдадеността (на Исус) към Всевишния запалва огън в душата Му и дава на
думите Му силата, която пронизва нарушителите като кинжал“ („Hallowed

Be Thy Name“, Ensign, ноем. 1977 г., с. 53).

• По какъв начин действията на Исус показват Неговото благоговение към
дома на Отца Му?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Показваме
благоговение към храма като …

Разделете учениците на групи от по два или три ученика. Поканете групите да
напишат на лист хартия колкото е възможно повече начини да довършат
изречението. След една или две минути помолете една група да сподели
списъка си с класа. Докато първата група споделя, помолете другите групи да
отбелязват в списъците си всяко от нещата, което вече е споменато. После
помолете друга група да сподели написаното в техния списък, което не бе
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споменато от първата група. Повторете този процес, докато се изредят
всички групи.

• Как е възможно да показваме благоговението си към храма, дори когато не
сме в храма?

Поканете всеки ученик да напише в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията защо според тях е важно да правят всичко възможно,
за да показват благоговение към храма. Поканете учениците да си запишат
цел да вършат едно нещо, което показва благоговение към храма. Насърчете
ги да действат съгласно тази цел.

Свидетелствате за принципите, открити в днешния урок.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Можете да използвате тази дейност, за да представите или преговорите
определени стихове за овладяване. Изберете няколко карти за овладяване на
стихове и ги раздайте на вашите ученици. (Уверете се, че имате няколко
копия от всяка карта, за да може повече ученици да получат същите стихове за
овладяване. Подгответе достатъчно карти за всеки ученик, за да разполага с
два или три пасажа.) Раздайте картите на учениците. Дайте време на
учениците да се запознаят с пасажа, препратката, ключовите думи, контекста,
учението или принципа и идеите за приложение на всяка карта. Дайте
жокери относно картите (например, думи от стих за овладяване, ключови
думи, контекст, учение, принцип или приложение). Учениците, на които се е
паднала съответната карта, трябва да се изправят и да кажат препратката за
овладяване.
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УРОК 62

Йоан 3
Въведение
Една вечер един фарисей, на име Никодим, идва при
Исус и разговаря с Него. Исус учи Никодим, че всички
хора трябва да бъдат родени отново, за да влязат в

царството Божие. По-късно, Йоан Кръстител обяснява на
учениците си, че неговата роля е да подготви пътя за Исус
Христос.

Предложения за преподаване
Йоан 3:1-21
Исус учи Никодим на духовни истини
Поканете учениците да си представят, че един ден, докато обсъждат
религиозни теми с приятели, един от тях казва: „Стига да съм добър човек,
мога да отида на небето“. Помолете учениците да обмислят как биха
отговорили на този приятел.

Насърчете учениците да потърсят в Йоан 3 какво трябва да правим, за да
влезем в Божието царство.

Обяснете, че към началото на служението Си, Спасителят отива в Йерусалим,
за да отпразнува Пасхата. Много хора в Йерусалим започват да вярват в Исус,
след като виждат чудесата, които извършва Той (вж. Йоан 2:23-25).

Поканете един ученик да прочете Йоан 3:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво се случва, докато Спасителят е в Йерусалим.

• Кого посещава Исус?

Обяснете, че като „юдейски първенец“ (Йоан 3:1), Никодим е член на
Синедриона. Синедрионът е ръководен съвет, състоящ се от фарисеи и
садукеи, който ръководи много от гражданските и религиозните дела
на юдеите.
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Никодим посещава Исус

• Защо според вас Никодим идва да
посети Исус по тъмно?

• Според стих 2, какво признава
Никодим за Исус?

Обяснете, че признанието на
Никодим, че Исус е „учител, дошъл
от Бога“ (стих 2) показва, че
Никодим желае да се учи от Исус.
Поканете един ученик да прочете
Йоан 3:3-5 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят на какво
учи Спасителят Никодим.

Йоан 3:5 е стих за овладяване от Писанията. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си на основни

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да ги отбелязват по отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират.
Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при
овладяване на този откъс.

• Според стих 3, на какво Спасителят учи Никодим?

• Според Никодим, какво има предвид Спасителят с израза „се роди отново“
(стих 3)?

Обяснете, че да бъде човек роден отново означава, че „притежаването на Духа
Господен предизвиква огромна промяна в сърцето на човека, така че той
повече няма желание да върши зло, а вместо това иска да търси Божиите
неща“ (Ръководство към Писанията, „Роден отново, роден от Бога“,
scriptures.lds.org; вж. също Мосия 5:2; Алма 5:14–15; Моисей 6:59).

• Според стих 5, кои са двете неща, на които Исус учи Никодим, които са
необходими, за да се влезе в царството Божие? Какво според вас означава
да се „роди някой от вода и Дух“?

• Как бихте обобщили на какво учат тези стихове относно това какво е
необходимо, за да бъдем духовно родени отново и да влезем в
селестиалното царство? (След като учениците отговорят, запишете
следния принцип на дъската, като използвате думите на учениците: За да
бъдем духовно родени отново и да получим възвисяване в
селестиалното царство, е необходимо да бъдем кръстени и да
получим дара на Светия Дух.)
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Напомнете на учениците за случая с приятеля. Разделете учениците по
двойки. Поканете по един ученик във всяка двойка да бъде приятелят, който
си мисли, че за да влезе в царството Божие е достатъчно да бъде добър човек.
Поканете другия ученик от всяка двойка да упражни поясняването на това
неправилно разбиране, като използва Йоан 3:5.

Обобщете Йоан 3:6-12, като обясните, че Никодим запитва Исус какво прави
възможно човек да бъде роден отново. Исус отговаря, като запитва как е
възможно Никодим да е религиозен ръководител и учител в Израил и да не
знае, че духовното ново раждане е необходимо и какво прави възможно това
духовно прераждане.

В Йоан 3:13-21 четем, че Спасителят обяснява на Никодим как е възможно
човек да бъде роден отново. Поканете няколко ученика подред да прочетат на
глас Йоан 3:13-15. Поканете класа да следят текста и да потърсят как Исус
отговаря на въпроса на Никодим.

Вместо да каните учениците да прочетат Йоан 3:13–15 на глас, може да
покажете видео презентацията „Heavenly Things“ (8:55) от 5:30 до края.

Това видео представя как Спасителят учи Никодим. Помолете учениците да
следят текста в Писанията си, като потърсят как Исус отговаря на въпроса на
Никодим. Това видео се намира на LDS.org.

• Какво казва Спасителят за Себе Си в Йоан 3:13? (Той свидетелства за Себе
Си като за Сина Божий, който е слязъл от небесата.)

Покажете картината Моисей и
медната змия (Евангелски
произведения на изкуството 2009 г., №
16; вж. също LDS.org). Помолете
учениците да обяснят историята от
Писанията, представена на
картината. Ако трябва, обяснете, че
по времето на Моисей Господ
изпраща отровни змии, като
последствие на прегрешенията на
израилтяните спрямо Бог.
Израилтяните биват отровени,
когато змиите ги ухапват. Господ
казва на Моисей да вдигне една
медна змия на прът и обещава, че
всеки израилтянин, който погледне
към змията на пръта, ще бъде
изцелен. (Вж. Числа 21:4–9.)

• Според Йоан 3:14, какво казва Исус, че символизира медната змия?

УРОК 62

392



Покажете картината Разпъването на
кръста (Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 57; вж. също
LDS.org).

• Според стих 15, каква благословия
получават онези, които гледат
към Спасителя?

• Какво учение можем да научим от
тези стихове относно Единението
на Исус Христос? (Учениците
могат да използват различни думи, но трябва да подчертаете следната
истина: Цялото човечество може да получи вечен живот
посредством Единението на Исус Христос. Запишете този принцип на
дъската.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 3:16-17 на глас. Помолете класа да
следват текста, търсейки учение, което можем да научим за Небесния Отец.

• За какво Небесният Отец изпраща Сина Си?

• Какво учение можем да научим от тези стихове за Небесния Отец?
(Учениците може да използват различни истини, за да посочат следното
учение: Небесният Отец толкова много обича чедата Си, че изпраща
Единородния Си Син да страда за техните грехове. Добавете това
учение към вече изброените на дъската.)

• По какъв начин изпращането от страна на Небесния Отец на Неговия
Син, Исус Христос, на земята, показва любовта Му към всеки един от нас?

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
класа да помислят как ги кара да се чувстват знанието за любовта на Небесния
Отец към тях.

„Няма по-голямо доказателство за безкрайната сила и съвършенство на
Божията любов от заявеното от апостол Йоан (в Йоан 3:16). … Замислете се
колко опечален трябва да е бил нашият Небесен Отец да изпрати Своя Син
да изтърпи невъобразимо страдание за нашите грехове. Това е
най-голямото доказателство за Неговата любов към всеки от нас!“
(„Любовта и законът“, Лиахона, ноем. 2009 г., с. 26).

• Как се чувствате, като знаете, че Небесният Отец ви обича толкова много,
че изпрати Своя Единороден Син да страда и умре за вас?

• Според Йоан 3:16-17, как можем да бъдем спасени чрез Единението? (След
като учениците отговорят, добавете на дъската следния принцип: Ако
вярваме в Исус Христос, което включва да се покайваме за греховете
си и да се подчиняваме на словото Му, можем да имаме вечен
живот посредством Неговото Единение.)
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Поканете учениците да прегледат изредените на дъската истини, на които
Исус учи Никодим.

• Как са свързани една с друга тези истини?

• Кои са някои от начините, по които можем да изразяваме вярата си в Исус
Христос?

Свидетелствайте, че като изразяваме вярата си в Исус Христос, като се
покайваме и Го следваме, можем да бъдем спасени и да получим вечен живот
чрез Единението.

Напишете следния израз на дъската: Ще изразявам вярата си в Исус Христос,
като … Помолете учениците да довършат този израз в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията, като напишат какво ще правят, за
да изразяват вярата си в Исус Христос.

Йоан 3:22-36
Йоан Кръстител преподава, че Исус е Христос
Покажете един прозрачен съд, пълен с вода. Добавете една или две капки боя
за храна към водата.

• По какъв начин боята за храна може да бъде сравнена с влиянието ни
върху другите?

Поканете един от учениците да прочете на глас следните изказвания на
президент Дейвид О. Маккей. Помолете класа да чуят какво можем да научим
относно влиянието ни в живота на другите.

„Всеки човек, който живее в този свят, оказва влияние, независимо дали е
добро или зло“ (Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay, 2003
г.,с. 227).

„Резултатът от нашите думи и действия е изключително голям в този свят. Във всеки един
момент на живота ви променяте до известна степен живота на целия свят“ (Teachings:
David O. McKay, с. 227).

Помолете учениците да потърсят един принцип в Йоан 3:22-26, който ни учи
на това как можем да влияем положително на другите.

Обобщете Йоан 3:22-26, като обясните, че някои от учениците на Йоан
Кръстител са загрижени, защото хората следват Исус, вместо Йоан Кръстител.

Поканете един ученик да прочете Йоан 3:27-30 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво разбира Йоан Кръстител относно ролята
си във връзка с Исус Христос.
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• Какво иска Йоан Кръстител да разберат учениците му за неговата роля?
(Той е изпратен преди Исус Христос, за да подготви другите за Него.)

• Каква аналогия използва Йоан Кръстител (стих 29)?

Обяснете, че младоженецът символизира Исус, невястата може да
символизира хората, които идват при Христос, а приятелят на младоженеца
символизира Йоан Кръстител.

• Какво според вас има предвид Йоан Кръстител, когато казва: „Той трябва
да расте, а пък аз да се смалявам“ (стих 30)? Какво показва това за
характера на Йоан Кръстител?

• Какво може да направи за хората Исус Христос, което Йоан Кръстител
не може?

• Какво можем да научим от примера на Йоан Кръстител относно това
какво можем да правим, за да влияем положително на другите?
(Учениците може да посочат разнообразни истини, но трябва да им бъде
ясно, че можем да влияем на другите положително, като ги
насочваме към Исус Христос.)

• Защо е толкова важно да използваме влиянието си, за да насочваме другите
към Исус Христос?

• Кога сте виждали някой да насочва хората към Спасителя?

Поканете учениците да обмислят начини, по които могат да насочват другите
към Спасителя. Насърчете ги да търсят напътствията на Светия Дух в
усилията си да правят това.

Обобщете Йоан 3:31-36, като обясните, че Йоан Кръстител заявява, че Исус е
изпратен от Бог и че всички, които повярват в Него, могат да получат
вечен живот.

Овладяване на стихове от Писанията – Йоан 3:5
За да помогнете на учениците да наизустят Йоан 3:5, поканете учениците да
напишат първата буква на всяка дума в стиха в дневниците си за изучаване на
Писанията. Насърчете учениците да се упражняват в рецитирането на стиха
на глас, като използват първите букви и, при нужда, поглеждат към самия
стих. Когато учениците могат да кажат целия откъс, използвайки първите
букви, поканете ги да се упражняват в рецитирането на откъса по памет.
Може да ги поканите да се упражняват да ги рецитират в началото или края
на всеки урок в продължение на няколко дни.
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УРОК 63

Йоан 4
Въведение
На път към Галилея, Исус преминава през Самария и учи
една жена до кладенец. Жената свидетелства на другите,

че Исус е Христос. По-късно, Исус изцелява сина на един
царски чиновник.

Предложения за преподаване
Йоан 4:1-42
Исус учи една жена от Самария
Напишете следния въпрос на дъската:

Кой е най-ценният природен ресурс на земята?

Помолете учениците да отговорят на въпроса на дъската. Може да покажете
снимки на природни ресурси, като например почва, желязо, въглища, петрол,
злато или диаманти.

Помолете ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Първоначално може да си помислим, че златото, петролът или диамантите
са най-ценни. Но сред всички минерали, метали, скъпоценни камъни и
вещества, намиращи се на земята, най-ценна е водата“ („A Reservoir of
Living Water“ (вечер край огнището за пълнолетни младежи на
Образователната система на Църквата, 4 фев. 2007 г.), с. 1, lds.org/
broadcasts).

Покажете една прозрачна чаша с чиста вода.

• Защо чистата вода е толкова ценна? (Може да поканите един или двама
ученика да разкажат за случай, който им е помогнал да оценят важността
на водата.)

Поканете учениците да забележат Исус с какво сравнява водата, докато
изучават Йоан 4.

Обобщете Йоан 4:1-3, като обясните, че Исус напуска Юдея и отпътува за
Галилея.

Помолете един ученик да прочете на глас Йоан 4:4, като помолите класа да
потърсят областта, през която преминава Исус, докато пътува към Галилея.
Поканете учениците да споделят какво са открили.
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Поканете учениците да намерят Юдея, Самария и Галилея на картата
„Земният живот на Исус в един поглед“ (намираща се в урок 5) или ги
помолете да разгледат Библейски карти и фотографии, №11, „Светата земя по
времето на Новия завет“ в Ръководство към Писанията, за да открият трите
региона.

• Защо е важно това, че Исус преминава през Самария, вместо да я
заобиколи? (Юдеите обикновено заобикалят Самария, вместо да
преминават през нея, поради враждебността, която съществува между
юдеите и самаряните (вж. Джеймс Е. Талмидж, Jesus the Christ, 3-то изд.
(1916 г.), с. 172).

Поканете един ученик да прочете Йоан 4:6-9 на глас. Поканете класа да следят
текста, като потърсят какво иска Исус от една жена, когато спира в Самария.

• Какво иска Исус от тази жена?

• Защо се изненадва тя, когато Исус я моли да Му даде вода?

Покажете картината Исус и жената
от Самария (Евангелски произведения
на изкуството 2009 г., № 36; вж. също
LDS.org).

Поканете един от учениците да
прочете на глас Йоан 4:10-12. Нека
останалите следят текста, като
потърсят как отговаря Исус
на жената.

• Според стих 10, какво предлага
Спасителят на жената? (Обяснете, че изразът „Божия дар“ се отнася за
Исус като Спасител на света.)

• Според стих 11, какво иска жената от Исус?

Поканете един ученик да прочете Йоан 4:13-14 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят какво казва Исус за водата, която предлага Той.

• Какво казва Исус за водата, която предлага Той?

Помолете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво
символизира живата вода.

„Живата вода, за която се говори в тази случка, е символ за Господ Исус
Христос и Неговото Евангелие. И също както водата е необходима за
поддържането на физическия живот, така и Спасителят и Неговите учения,
принципи и обреди са важни за вечния живот. Всички ние се нуждаем
ежедневно от Неговата жива вода и то в изобилно количество, за да
поддържаме продължаващото ни духовно израстване и развитие“ („A

Reservoir of Living Water“, с. 2).

• Според старейшина Беднар, какво символизира живата вода?
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Сложете на чашата с вода, която сте изложили, етикет, на който пише
Спасителят и Неговото Евангелие.

• Защо водата е уместен символ на Спасителя и Неговото Евангелие?

• Как бихте обобщили думите на Спасителя в стих 14 като принцип?
(Учениците може да използват различни думи, но трябва да посочат
следния принцип: Ако дойдем при Исус Христос и искрено приемаме
Евангелието Му, тогава ще получим вечен живот.)

Поканете един от учениците да прочете на глас Йоан 4:15-18. Поканете
учениците да следват текста, като потърсят какво иска жената от Исус и как
отговаря Спасителят.

• Според стих 15, какво иска жената от Исус?

Обяснете, че отговорът на Исус помага на жената да разбере колко й е
необходима живата вода, която предлага Той.

• Според стихове 17-18, какво разкрива Исус за тази жена? (Отбележете, че
отговорът на Исус показва, че Той знае, че тази жена е имала проблеми да
намери смислена и трайна брачна връзка, но тъй като живее с мъж, който
не е нейн съпруг, тя не се подчинява на закона за целомъдрие.)

• Какво може да си е мислила или чувствала тази жена, когато Исус
разкрива подробности относно нея, които един обичаен непознат човек не
би могъл да знае?

• По какъв начин думите на Спасителя помагат на жената да осъзнае каква
нужда има от живата вода, която предлага Той?

• Каква истина за Спасителя можем да научим от тези стихове? (След като
учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Исус Христос
знае за нашите грехове и ни предлага Своето Евангелие, за да ни
помогне да ги преодолеем.)

• Защо е важно да разберем тази истина?

Поканете един ученик да прочете Йоан 4:19-20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва жената на Исус.

• Кои думи на жената показват, че се променя начинът, по който тя
възприема Исус?

Обяснете, че в Самария има една планина, на име Геризим. Векове преди
земното служение на Спасителя, самаряните построяват там храм като място
на поклонение. Обаче, за разлика от юдеите, самаряните нямали
свещеническата власт да извършват обреди и те отхвърлили много от
ученията на Божиите пророци.

Поканете няколко ученика да се редуват при четенето на глас на Йоан
4:21–23, включително Joseph Smith Translation, John 4:26 (в John 4:24, бележка
под линия a). Помолете класа да следят текста и да открият Исус на какво учи
жената относно почитането на Бог.

• По какъв начин истински се покланяме на Небесния Отец?
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• Според Превода на Джозеф Смит, какви благословии ни се дават, когато се
покланяме на Бог „в истина и в дух“?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да разпознават следния принцип:
Ако се покланяме на Отца в дух и в истина, Той ще ни благослови с
Неговия Дух.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:
Помолете класа да потърсят и отбележат какво означава да се покланяме на
Отец в дух и в истина.

„Целта ни е да се покланяме на истинния и жив Бог и да го правим чрез
силата на Духа и по начина, постановен от Него. Одобреното поклонение на
истинния Бог води до спасение; поклонението, извършено пред фалшиви
богове и такива, които не са основани на вечна истина, не дават такова
обещание.

За истинското поклонение е необходимо познание на истината. …

… Истинското и съвършено поклонение се състои в следване на стъпките на Божия Син,
състои се в спазване на заповедите и подчинение на волята на Отца до такава степен, че да
напредваме от благодат към благодат, докато получим слава в Христа, така както е Той е
получил в Неговия Отец. Това е много повече от молитви, проповеди и химни. Това е
спазване, вършене и подчиняване. Това е подражаване на живота на великия Пример (Исус
Христос)“ („How to Worship“, Ensign, дек. 1971 г., с. 129, 130).

• Според старейшина Макконки, какво означава да се покланяме на Бог в
дух и истина?

• Кога сте имали случай да бъдете благословени, докато сте се стремили да
се покланяте на Отца в дух и истина?

Не се страхувайте от тишината
Учениците може да не реагират незабавно на даден въпрос, не се страхувайте от тишината.
Понякога учениците просто се нуждаят от възможност да помислят по въпроса, а също и
как да отговорят. Това размишление може да улесни преподаването чрез Светия Дух.

Помолете учениците да помислят как могат по-добре да се покланят на Отца
в дух и истина.

• Поканете един от учениците да прочете на глас Йоан 4:25-26. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво разкрива Исус на жената
относно Себе Си.

• Какво разкрива Исус на жената относно Себе Си?

Поканете един ученик да прочете Йоан 4:27-30 на глас. Помолете класа да
потърсят какво прави жената, след като говори със Спасителя.

• Какво прави жената, след като говори със Спасителя?
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• Какво казва тя, което показва, че тя е придобила свидетелство за Исус
Христос?

• Каква истина можем да научим от тази история относно това какво ще се
случи, когато придобием свидетелство за Исус Христос? (Макар учениците
да използват различни изрази, те трябва да открият следната истина: Като
придобием свидетелство за Исус Христос, ние сме изпълнени с
желание да го споделяме с другите.)

Обобщете стихове 31-37, като обясните, че учениците на Исус се връщат с
храна. Когато Го молят да хапне, Той ги учи на това, че се изхранва не чрез
храна, а като върши волята на Отца Си. След това Той ги кани да осъзнаят, че
възможностите за проповядване на Евангелието са много.

Поканете един ученик да прочете Йоан 4:39-42 на глас. Помолете класа да
потърсят какъв е ефектът на свидетелството на жената върху хората в
нейния град.

• Какъв ефект има свидетелството на жената върху хората в нейния град?

• Според стих 42, какво казват хората на жената?

Свидетелствайте, че когато опознаем Спасителя и отпием от Неговата жива
вода, ще бъдем изпълнени с желание да споделяме с другите свидетелствата си
за Него.

Йоан 4:43-54
Исус изцелява сина на един царски чиновник
Обобщете Йоан 4:43-45, като обясните, че след като Исус учи жената в
Самария, Той влиза в Галилея, където е приет от хората.

Раздайте на учениците копия на следния материал за раздаване.
Поканете ги да прочетат Йоан 4:46-54 наум и да отговорят на

въпросите в материала за раздаване.

Йоан 4:46-54
1. Кого среща Исус и каква благословия иска той от Спасителя?
2. Въз основа на казаното от Исус, защо Той отлага даването на благословията, която иска

този човек?
3. По какъв начин този човек показва, че не му трябва знамение, за да повярва?
4. Според стихове 51-53, по какъв начин бива потвърдена вярата на този човек в Исус

Христос?
5. Какъв принцип можем да научим от преживяването на този човек?

След като измине достатъчно време, поканете учениците да споделят
отговорите си. Докато казват какви принципи са научили от преживяването
на чиновника, помогнете им да открият следната истина: Когато вярваме в
Исус Христос, без да се нуждаем от знамения, Господ ще затвърди
нашата вяра.

• Защо е важно да вярваме в Исус Христос, без да се нуждаем от знамения?
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• Кои са някои от начините, по които Господ потвърждава вярата ни, когато
я упражняваме?

Приключете урока, като свидетелствате, че като търсим Господ с вяра, Той ще
ни благославя с доказателство, за да подкрепи вярванията ни.
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УРОК 64

Йоан 5
Въведение
Спасителят отива на един празник (вероятно за Пасхата)
в Йерусалим и изцелява един болен мъж в къпалнята
Витесда. Исус Христос учи, че Той действа като
представител на Небесния Отец и обяснява защо хората

трябва да почитат Божия Син. Той също кака посочва
свидетели, които са свидетелствали за Неговата
божественост.

Предложения за преподаване
Йоан 5:1-30
Исус изцелява един болен мъж в Господния ден и преподава относно връзката
Си с Отец
Покажете снимка на парчета от
счупена делва или чиния (или може
да нарисувате на дъската
счупена чиния).

Помолете учениците да си вдигнат
ръцете, ако някога са счупили нещо
важно или ценно. Обяснете, че като
чеда на Небесния Отец, ние сме
важни и имаме голяма ценност.
Обаче, поради изборите или
трудностите, пред които се
изправяме, понякога се чувстваме
като „счупени“ или че не струваме много.

• Кои са някои от начините, по които човек може да се чувства като
„счупен“ духовно, физически или емоционално? (Направете списък с
отговорите на учениците на дъската.)

Поканете учениците да потърсят една истина, докато изучават Йоан 5:1-9,
която може да ни утешава и да ни дава надежда, когато се чувстваме като
„счупени“.

Обобщете Йоан 5:1, като обясните, че след като Исус Христос служи в
Галилея, Той отпътува за Йерусалим, за да почете един юдейски празник,
вероятно Пасхата (вж. John 5:1, бележка под линия a). Докато е в Йерусалим,
Той отива до една къпалня, която е близо до храма.

Поканете един ученик да прочете Йоан 5:2-4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какви хора са се събрали около къпалнята.

• Какви хора се събират до къпалнята Витесда? (Отбележете, че думите
болни, слепи, куци и парализирани (стих 3) описват хора, които не са здрави,
са немощни или осакатени по някакъв начин.)
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• Какво чакат тези болни хора? (Обяснете, че вероятно там е имало извор,
който понякога се вливал в къпалнята и образувал мехурчета на
повърхността на водата, което може да е носело облекчение за болестите
на тези хора (вж. Bible Dictionary, „Bethesda“.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Несъмнено, къпалнята Витесда е била минерален извор, чиито води са
имали известни лечебни свойства. Но всякакви схващания, че ангел слизал
в къпалнята и размътвал водите, така че първият човек, който влезел в тях,
щял да бъде изцелен, е просто суеверие. Чудесата, свързани с изцеляване,
не се вършат по такъв начин“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома
(1965–1973), 1:188).

• Какво казва старейшина Макконки относно вярването, че един ангел
правил водите да изцелят първия човек, който влезел в тях?

• Според вас как е изглеждала къпалнята с толкова насъбрани хора,
надяващи се на изцеление, ако бъдат първите, които да влязат в нея?

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Йоан 5:5-7. Помолете класа
да следят текста и да намерят кого вижда Спасителят да лежи до къпалнята.

Покажете картината Христос
изцелява болния във Витесда
(Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 42; вж. също
LDS.org).

• По какъв начин тези стихове
описват мъжа, видян от
Спасителя?

Нека учениците прочетат наум Йоан
5:8-9 и да потърсят какво му казва
Спасителят. Помолете ги да кажат
какво са открили. Поканете ги да отбележат израза „човекът веднага оздравя“
(стих 9).

Напишете думата Витесда на дъската. Обяснете, че Витесда може да се
преведе като „дом на милост“ (Bible Dictionary, „Bethesda“). Напишете това
определение до Витесда на дъската. Обяснете, че милост е състрадание или
доброта. Най-великото милостиво дело, което някога е извършвано, е
Единението на Исус Христос.

• Защо Витесда е подходящо име за това място, особено след като
Спасителят изцелява този човек?

• По какви начини можем да бъдем като този човек при къпалнята Витседа?

• Каква истина можем да научим от изцеляването на този човек от
Спасителя? (Въпреки че учениците може да го кажат по различен начин,
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подчертайте, че посредством властта и милостта на Исус Христос
можем да бъдем изцелени.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление на старейшина Мерил Дж. Бейтмън,
който казва това прозрение, докато служи като председателстващ епископ.
Помолете класа да чуят начините, по които Спасителят може да ни изцели:

„Също както болният човек в къпалнята Витесда се нуждае от някой,
по-силен от него, за да бъде изцелен (вж. Йоан 5:1-9), така и ние зависим от
чудесата на Единението на Христос, за да може душите ни да бъдат
изцелени от скръб, мъка и грях. … Посредством Христос се поправят
съкрушените сърца, а безпокойството и скръбта биват заместени от мир“
(„The Power to Heal from Within“, Ensign, май 1995 г., с. 13).

• Кои са някои от начините, по които можем да бъдем изцелени чрез
милостта на Исус Христос и Неговото Единение? (Може да обясните, че
може да бъдем изцелени или в този живот или в следващия.)

• Какво трябва да правим, за да получим милост и изцеление чрез
Единението на Спасителя?

Помолете учениците да си припомнят случаи, когато са видели или
почувствали силата, милостта или състраданието на Исус Христос да помага
на тях или на някой друг, който се е чувствал като „счупен“, независимо дали
духовно, физически или емоционално. Напишете следното недовършено
твърдение на дъската: Знам, че Господ е милостив и състрадателен, защото …

Помолете учениците да помислят как биха довършили това изречение. Нека
няколко ученика споделят своите мнения.

Обобщете Йоан 5:10-16, като обясните, че след това Спасителят намира
човека в храма и го посъветва да „не съгрешава вече“ (Йоан 5:14). Когато
юдейските ръководители научават, че човекът е изцелен от Исус в Господния
ден, те преследват и се опитват да убият Спасителя.

Поканете един ученик да прочете Йоан 5:17-18 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят още една причина, поради която юдейските
ръководители се гневят на Исус.

Обяснете, че според записаното в стих 17, Спасителят казва на юдейските
ръководители, че, като изцелява мъжа, Той върши делото на Небесния Отец.
След това Спасителят проповядва относно връзката Му с Отец.

• Според стих 18, коя е другата причина, поради която юдейските
ръководители се гневят на Исус? (Те считат, че Исус е извършил
богохулство, защото е казал, че Бог е Негов Отец и следователно твърди, че
е равен с Бог.)

Напишете следния въпрос на дъската: Какво казва Спасителят относно
връзката Си с Небесния ни Отец? Разделете учениците по двойки. Поканете
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всяка двойка да прочете заедно Йоан 5:19-22, 26-27, 30 на глас. Поканете ги да
потърсят отговорите на този въпрос.

След като измине достатъчно време, помолете учениците да споделят какво са
открили. Обобщете отговорите им на въпроса, като напишете следната
истина на дъската: Във всичките Си дела Исус Христос действа като
представител на Небесния Отец и Се стреми да Се подчинява на
волята Му. Обяснете, че Спасителят ни кани да вършим същото.)

• Защо е важно да разберем, че във всичките Си дела Исус Христос е
съвършен представител на Небесния ни Отец?

Йоан 5:31-47
Исус говори за многобройни свидетели, които свидетелстват за Неговата
божественост
Донесете в клас една малка ядка в черупката ѝ (може и малка грахова
шушулка). Сложете ядката в дланта си така, че учениците да не могат да я
видят. Обяснете, че държите нещо, което никога не е виждано от човешко
око. Помолете учениците да вдигнат ръце, ако ви вярват. Помолете един
ученик, който не е сигурен дали това е вярно или не, да избере няколко
съученика, за да разгледат предмета. Покажете на учениците предмета и ги
помолете да кажат на класа дали казвате истината.

• По какъв начин истинността на всяко едно твърдение бива усилена, когато
има повече от един свидетел?

Покажете ядката на класа и обяснете, че вътрешността й никога не е виждана
от човешко око.

Поканете един ученик да прочете Йоан 5:31 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят какво казва Спасителят относно Неговото свидетелство
за връзката Му с Небесния Отец. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Отбележете, че добавките в Joseph Smith Translation пояснява стихове 31 и 32:
„Макар и да свидетелствувам за Себе Си; свидетелството Ми е истинно.
Защото не Съм сам“ (Joseph Smith Translation, John 5:32–33). Обяснете, че
Спасителят учи юдеите на това, че имат и други свидетели, освен Него.

Напишете следните препратки от Писанията на дъската: Йоан 5:32–35; Йоан
5:36; Йоан 5:37–38; Йоан 5:39; Йоан 5:45–47. Възложете всеки стих на един или
повече ученици. Помолете ги да прочетат тези стихове и да потърсят други
свидетели за божествеността на Исус. Помогнете на учениците да направят
списък на тези свидетели, като ги поканите да напишат на дъската до
възложените им стихове това, което са намерили.

Правете списъци
Списъкът е поредица от свързани помежду си идеи или напътствия. Търсенето на списъци в
Писанията може да ви помогне, а също и на учениците ви, да откриете основните точки,
подчертани в Писанията.
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Обяснете, че макар да има много свидетели за Исус Христос, юдеите не вярват
в божествеността на Исус. Отбележете в стих 39, че Исус говори за Писанията,
когато казва: „понеже мислите, че в тях имате вечен живот“.

• Кое погрешно вярване Исус посочва на юдеите? (Обяснете, че много юдеи
по времето на Исус вярват, че само изучаването на Писанията ще им
донесе вечен живот. Те не разбират, че целта на Писанията е да ги насочат
към Исус Христос. Той всъщност казва: „Мислите, че имате вечен живот,
но търсете в Писанията, защото те свидетелстват за мен“.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 5:40 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят какво трябва да правят юдеите, за да придобият
вечен живот.

• Въпреки че юдеите изучават Писанията, какво отказват да направят, което
нещо щеше да им помогне да станат достойни за вечен живот?

• Според ученията на Спасителя в стихове 39 и 40, какво трябва да правим,
за да получим вечен живот? (Помогнете на учениците да открият един
принцип, подобен на следния: Само като идваме при Исус Христос,
можем да получим вечен живот. Запишете този принцип на дъската.)

Напомнете на учениците, че вечният живот включва да станем подобни на
Небесния Отец и да живеем завинаги в Неговото присъствие с достойните
ни близки.

• Какво означава да идваме при Исус Христос? (Да идваме при Христос е да
упражняваме вяра в Него, да се покайваме за греховете си и да спазваме
Неговите заповеди.)

• Защо идването при Исус Христос е от изключителна важност за
получаването на вечен живот?

Поканете учениците да си помислят за начините, по които свидетелите,
изброени на дъската, могат да помогнат на някой да идва при Спасителя.

• Кога се е случвало някой от тези свидетели за Исус Христос да ви е
помогнал да идвате при Него?

Помолете учениците да си помислят какво ще правят, за да може по-цялостно
да идват при Спасителя, за да могат да получат вечен живот.

Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени в Йоан 5.
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УРОК 65

Йоан 6
Въведение
В деня, след като Той чудодейно нахранва едно
множество от над 5 000 души, Исус проповядва, че Той е
хлябът на живота. Някои от Неговите последователи

отхвърлят ученията Му и се отвръщат от Него. За разлика
от тях, Петър свидетелства, че Исус има слова на вечен
живот и е Божият Син.

Предложения за преподаване
Йоан 6:1-21
Исус чудодейно нахранва над 5 000 души и върви по водата
Обяснете, че след като Спасителят свидетелства в Йерусалим за Своята
божественост (вж. Йоан 5), Той се завръща в Галилея, където Той и апостолите
Му проповядват Евангелието и изцеляват много хора (вж. Матей 5-13). След
това Исус прекосява Галилейското езеро и чудодейно нахранва едно
множество от над 5 000 души (вж. Йоан 6:1-13).

Покажете един хляб. Помолете един ученик да обобщи историята за това как
Спасителят нахранва над 5 000 души с пет хляба и две дребни риби.

• Какво бихте си помислили, ако присъствахте на това чудо и научехте, че
Исус има способността чудодейно да осигурява храна?

Поканете един от учениците да прочете на глас Йоан 6:14-15. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво искат да правят хората, след като Исус
чудодейно ги нахранва.

• Какво искат да правят хората?

Обяснете, че една традиция сред юдеите по времето на Исус твърди, че когато
Месията или Царят на Израил дойде, Той ще храни хората с хляб от небесата.

• Според стих 15, какво прави Исус, вместо да позволи на хората да Го
короноват за техен цар?

• Защо Исус не желае да бъде признат като цар на юдеите?

Обобщете Йоан 6:16-21, като напомните на учениците, че Спасителят
изпраща учениците Си да преплават Галилейското езеро и когато късно
вечерта на учениците им е трудно да гребат срещу вълните и вятъра, Исус
тръгва по водата, за да отиде при тях. Отбележете, че разказът на Йоан за това
събитие подчертава, че когато учениците „бяха готови“ да приемат Исус на
лодката си, те „веднага“ (стих 21) стигат безопасно до дестинацията си.
Обяснете, че когато с готовност приемем Спасителя и Неговите учения, Той
може да ни насочва как безопасно да преминем през трудностите на
земния живот.
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Йоан 6:22-59
Исус проповядва, че е хлябът на живота
Обяснете, че Йоан 6:22-25 описва, че много от хората, които Исус по чудо е
нахранил, отпътуват за Капернаум, за да Го намерят.

Помолете един ученик да прочете Йоан 6:26–27 на глас, включително Joseph
Smith Translation (вж. стих 26, бележка под линия a). Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво казва Исус на хората.

• Според Спасителя, защо тези хора се опитват да Го следват? (Казаното от
Спасителя намеква, че те Го следват, за да получат още храна от Него.)

• Какво им казва Спасителят, че трябва да търсят?

Обяснете, че „храна, която трае за вечен живот“ (стих 27) може да се отнася за
вечните истини в Евангелието на Спасителя.

• По какъв начин тези стихове ни помагат да разберем защо Исус не
позволява на тази група хора да Го коронова за техен цар?

Поканете един ученик да прочете Йоан 6:28-31 на глас и помолете класа да
потърсят какво желаят хората да направи Исус, за да им докаже, че Той е
Месията.

• Какво искат хората да направи Исус за тях? (Обяснете, че манна е „хляб от
небето“ (стих 31), който Бог предоставя за чедата Израилеви, докато
скитат из пустинята.)

• Като имате предвид какво прави Спасителят предишния ден, какво
вероятно показва тази молба относно множеството?

• Като последователи на Исус Христос днес, кои са някои от начините, по
които можем да бъдем изкушени да се държим като множеството?

Поканете няколко ученика да се редуват в четенето на глас на стиховете в
Йоан 6:32-35 и помолете класа да потърсят какво казва Спасителят на хората в
отговор на молбата им за знамение.

• Какво казва Спасителят за Себе Си, когато говори за манна или хляб
от небето?

Може да предложите на учениците да отбележат израза „Аз Съм хлябът на
живота“ в стих 35.

Насърчавайте учениците да отбелязват и пишат бележки в
Писанията Си
Може да помагате на учениците да осъзнават и запазват нещата, които научават, като ги
насърчавате да отбелязват и пишат бележки в Писанията си. Да се отбелязва означава да
се посочва, прави видно, отличава или привлича вниманието към, което може да се
извършва чрез подчертаване, оцветяване или маркиране на ключови думи или откъси. Да
се пишат бележки означава да се добавят обяснителни бележки и коментари. Оставяйте
учениците да избират как и дали да си отбелязват и пишат бележки в Писанията си.
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• По какви начини можем да оприличим Спасителя и Неговите учения
на хляб?

• Какво мислите, че означава, че онези, които дойдат при Исус Христос
„никога няма да ожадне(ят)“? (стих 35).

• Каква истина можем да научим от ученията на Спасителя в стих 35?
(Макар че учениците може да използват различни думи, те трябва да
открият един принцип, подобен на следния: Ако идваме при Исус
Христос, Той ще ни храни духовно. Може да предложите учениците да
запишат този принцип в полето на Писанията си до Йоан 6:35.)

Напишете следните твърдения на дъската:

Ние идваме при Исус Христос, като … Той ще ни храни, като …

Разделете учениците по двойки. Помолете ги да работят заедно, за да
направят списък в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията
на някои неща, които можем да правим, за да идваме при Исус Христос и
начините, по които Той ще ни храни духовно. Помолете няколко ученика да
споделят отговорите си с класа.

За да помогнете на класа да почувстват истинността и важността на принципа,
който са открили в стих 35, може да поканите няколко ученика да споделят
как са се чувствали, когато са получавали духовна храна, когато са идвали при
Спасителя.

Обобщете Йоан 6:36-47, като обясните, че някои хора роптаят против
Спасителя, защото Той проповядва, че Той е хлябът, който е слязъл от
небесата.

За да помогнете на учениците да открият един допълнителен принцип,
проповядван от Спасителя, поканете няколко ученика да излязат отпред и им
дайте по едно парче хляб. Помолете ги да помиришат хляба и да си представят
какъв му е вкусът.

• По какъв начин би ви нахранил този хляб, ако само го помиришете,
представите си какъв му е вкусът и го разнасяте с вас целия ден?

• Какво трябва да правите, за да имате полза от това, което хлябът може да
ви предостави?

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Йоан 6:49-54. Помолете
класа да следят текста, като потърсят каква е връзката между преживяването
на съученика им с хляба и това, което Спасителят проповядва в тези стихове.

• По какво се различава Хлябът на живота от обикновения хляб? (За разлика
от хляба, който може да ни засити само за кратко, Исус Христос ни
предлага благословии, които ще траят вечно.)
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Обърнете внимание на следния израз в стих 51: „Хлябът, който Аз ще дам, е
Моята плът, която Аз ще дам за живота на света“.

• По какъв начин Спасителят предлага своята плът и кръв за живота
на света?

• Според стихове 53-54, какво Спасителят учи хората, че трябва да вършат?

Обяснете, че Спасителят използва думите ядете и пиете символично. За да
помогнете на класа да разберат ученията на Спасителя, поканете
доброволците да изядат хляба. След това ги поканете да се върнат по
местата си.

• Какво се случва на хляба и на хранителните му съставки, когато бива
изяден? (Витамините и хранителните вещества стават част от тялото, като
му дават сила и добро здраве.)

• Какво според вас означава да ядем плътта и да пием кръвта на Исус
Христос? (Може да означава да възприемем Неговите учения и Неговото
Единение. Може да символизира и вземането на причастието, което
Спасителят по-късно въвежда.)

• Според стих 54, каква благословия можем да получим, ако възприемем или
приложим ученията и Единението на Исус Христос? (След като учениците
отговорят, запишете на дъската следния принцип: Ако възприемем или
приложим ученията и Единението на Исус Христос, можем да
получим вечен живот.)

Помолете учениците да обмислят следния въпрос и после поканете няколко от
тях да споделят отговорите си:

• По какъв начин можем да възприемем ученията и Единението на Исус
Христос? (Възможните отговори може да включват приемането на Исус
Христос като буквален Божий Син, вземаме от причастието всяка седмица,
спазваме заповедите и устоим до края в праведност (вж. Брус Р. Макконки,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973), 1:358.)

Обяснете, че вечният живот е да живеем завинаги с Небесния ни Отец и
Неговия Син Исус Христос и да станем като Тях. Поканете един ученик да
прочете Йоан 6:56-57 на глас и помолете класа да потърсят как ставаме
подобни на Тях, когато възприемаме ученията и Единението на Исус Христос.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че Спасителят няма физически да живее в нас, но божественото Му
влияние ще остане в нас, за да ни помогне да станем по-подобни на Него и
Небесния Отец.

Дайте своето свидетелство за истините, които откриха учениците. Поканете
учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията една цел как по-добре ще възприемат Единението на Спасителя
или едно от Неговите учения.
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Йоан 6:60-71
Петър свидетелства, че Исус има словата на вечния живот
Напишете следния въпрос на дъската: Да продължим или да се откажем?

Помолете учениците да си помислят за случай, когато е трябвало да избират
между това да продължат да правят нещо трудно или да се откажат. Може да
помолите един или двама ученика разкажат преживяванията си.

Обяснете, че след като Исус произнася проповедта, записана в Йоан 6,
Неговите ученици са изправени пред подобно решение.

Поканете един ученик да прочете Йоан 6:60, 66 на глас. Помолете учениците
да следят текста, като потърсят как реагират много от учениците на Исус на
Неговите учения.

• Защо много от учениците на Исус избират да спрат да Го следват?
(Обяснете, че изразът „тежко е това учение“ (стих 60) означава, че те
почувстват, че ученията на Исус са твърде трудни за следване.)

• Защо някои хора считат за трудно спазването на Господните заповеди?

Поканете един ученик да прочете Йоан 6:67 на глас и помолете класа да
потърсят въпроса, който Исус Христос задава на апостолите Си.

• Какъв въпрос задава Спасителят на апостолите Си?

Поканете един ученик да прочете на глас Йоан 6:68-69 и помолете класа да
потърсят как отговаря Симон Петър на Спасителя. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

• Каква истина можем да научим от отговора на Петър, която ще ни
помогне да останем верни винаги, дори когато е трудно да следваме
Спасителя или да спазваме Неговите учения? (След като учениците
отговорят, запишете на дъската следния принцип: Непоколебимото
свидетелство за Исус Христос ще ни помогне да останем верни
винаги, дори когато е трудно да следваме Спасителя или да
спазваме ученията Му.)

• По какъв начин непоколебимото свидетелство за Спасителя е помагало на
вас или на ваш познат да останете верни, дори когато ученията на
Евангелието са изглеждали твърде трудни за следване?

Насърчете учениците да разчитат на свидетелствата си за Исус Христос,
когато ученията на Евангелието може да са трудни за спазване. Поканете
учениците, които чувстват, че нямат непоколебимо свидетелство за Исус
Христос, да укрепят свидетелството си, като се стремят да възприемат
ученията и Единението Му.

УРОК 65
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Йоан 2-6 (Раздел 13)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Йоан 2-6 (Раздел 13) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Йоан 2)
Докато учениците четоха за първото чудо на Спасителя, при което превръща вода във вино, те научиха, че Исус
Христос има власт над физическите елементи. Те научиха и че Спасителят обича и уважава майка Си. Докато
изучаваха историята как Исус очиства храма, учениците научиха, че храмът е Божият дом.

Ден 2 (Йоан 3)
Учениците научиха следните истини от ученията на Спасителя към Никодим: За да бъдем духовно родени отново
и да получим възвисяване в селестиалното царство, е необходимо да бъдем кръстени и да получим дара на
Светия Дух. Цялото човечество може да получи вечен живот чрез Единението на Исус Христос. Небесният Отец
толкова много обича чедата Си, че изпраща Единородния Си Син да страда за техните грехове. Ако вярваме в
Исус Христос, което включва да се покайваме за греховете си и да се подчиняваме на словото Му, можем да
имаме вечен живот посредством Неговото Единение. От примера на Йоан Кръстител учениците научиха, че
можем да влияем положително на околните, като ги насочваме към Исус Христос.

Ден 3 (Йоан 4)
Докато учениците четоха за ученията на Спасителя към една самарянска жена до един кладенец, те научиха
следните истини: Ако идваме при Исус Христос и сериозно приемаме Неговото Евангелие, тогава ще получим
вечен живот. Исус Христос знае нашите грехове и ни предлага Своето Евангелие, за да ни помогне да ги
преодолеем. Ако се покланяме на Отца в дух и в истина, Той ще ни благословя с Неговия Дух. Като придобием
свидетелство за Исус Христос, ние сме изпълнени с желание да го споделяме с другите.

Ден 4 (Йоан 5)
Докато учениците четоха за това как Спасителят изцелява един болен човек, те научиха, че чрез силата и
милостта на Исус Христос можем да бъдем изцелени. Те научиха и че само като идваме при Исус Христос
можем да получим вечен живот. От притчата на Спасителя за хляба на живота учениците научиха, че
непоколебимото свидетелство за Исус Христос ще ни помогне да останем верни винаги, дори когато е трудно да
следваме Спасителя или да спазваме ученията Му.

Въведение
В деня, след като Исус чудодейно нахранва едно множество от над 5 000 души,
Исус проповядва, че Той е Хлябът на живота.
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Предложения за преподаване
Йоан 6:22-59
Исус проповядва, че е Хлябът на живота
Покажете един хляб. Помолете един ученик да обобщи историята за това как
Спасителят нахранва над 5 000 души с пет хляба и две дребни риби.

• Какво бихте си помислили, ако присъствахте на това чудо и научехте, че
Исус има способността чудодейно да осигурява храна?

Обяснете, че Йоан 6:22-25 описва, че много от хората, които Исус по чудо е
нахранил, отпътуват за Капернаум, за да Го намерят.

Поканете един ученик да прочете Йоан 6:26-27 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус на хората.

Обяснете, че Joseph Smith Translation на Йоан 6:26 пояснява: „Исус им
отговори и каза: Наистина ви казвам, че вие Ме търсите не защото желаете да
съхраните словата Ми, нито защото видяхте чудесата, а защото ядохте от
хлябовете и бяхте заситени“ (Joseph Smith Translation, John 6:26 (в John 6:26,
бележка под линия a ). хх

• Според Спасителя, защо тези хора се опитват да Го следват? (Казаното от
Спасителя намеква, че те Го следват, за да получат още храна от Него.)

• Какво им казва Спасителят, че трябва да търсят?

Обяснете, че „храна, която трае за вечен живот“ (Йоан 6:27) може да се отнася
за вечните истини в Евангелието на Спасителя.

Поканете един ученик да прочете Йоан 6:28-31 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво желаят хората от Исус, за да им докаже
още повече, че Той е Месията.

• Какво искат хората да направи Исус за тях? (Обяснете, че манна е „хляб от
небето“ (Йоан 6:31), който Бог предоставя за чедата Израилеви, докато
скитат из пустинята; вж. Изход 16:14-15, 35.)

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Йоан 6:32-35. Помолете
класа да следят текста и да намерят какво казва Спасителят на хората в
отговор на молбата им за знамение.

• Какво казва Спасителят за Себе Си, когато говори за манна или хляб
от небето?

Може да предложите на учениците да отбележат израза „Аз Съм хлябът на
живота“ в Йоан 6:35.

• По какви начини можем да оприличим Спасителя и Неговите учения
на хляб?

• Какво мислите, че означава, че онези, които дойдат при Исус Христос
„никога няма да ожадне(ят)“? (Йоан 6:35.) (Един от възможните отговори
е, че Той ще ги храни духовно.)

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 13
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• Каква истина можем да научим от ученията на Спасителя в стих 35?
(Макар че учениците може да използват различни думи, те трябва да
открият принцип, подобен на следния: Ако дойдем при Исус Христос,
Той ще ни храни духовно. Запишете този принцип на дъската.)

Напишете следните твърдения на дъската:

Ние идваме при Исус Христос, като … Той ще ни храни, като …

Разделете учениците по двойки. Помолете ги да работят заедно, за да
направят списък в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията
на някои неща, които можем да правим, за да дойдем при Исус Христос и
начините, по които Той ще ни храни духовно. Помолете няколко ученика да
споделят отговорите си с класа.

Може да поканите няколко ученика да споделят как са получавали духовна
храна, когато са идвали при Спасителя.

За да помогнете на учениците да открият един допълнителен принцип,
проповядван от Спасителя, поканете няколко ученика да излязат отпред и им
дайте по едно парче хляб. Помолете ги да помиришат хляба и да си представят
какъв му е вкусът.

• По какъв начин би ви нахранил този хляб, ако само го помиришете,
представите си какъв му е вкусът и го разнасяте с вас целия ден?

• Какво трябва да правите, за да имате полза от това, което хлябът може да
ви предостави?

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Йоан 6:49-54. Помолете
класа да следят текста, като потърсят каква е връзката между преживяването
на съученика им с хляба и това, което Спасителят проповядва в тези стихове.

• По какво се различава Хлябът на живота от обикновения хляб? (За разлика
от хляба, който може да ни засити само за кратко, Исус Христос ни
предлага благословии, които ще траят вечно.)

• Според стихове 53-54, на какво Спасителят учи хората, че трябва
да вършат?

Обяснете, че Спасителят използва думите ядете и пиете символично. За да
помогнете на класа да разберат ученията на Спасителя, поканете
доброволците да изядат хляба. След това ги поканете да се върнат по
местата си.

• Какво се случва на хляба и на хранителните му съставки, когато бива
изяден? (Витамините и хранителните вещества стават част от тялото, като
му дават сила и добро здраве.)

• Какво според вас означава да ядем плътта и да пием кръвта на Исус
Христос? (Може да означава да възприемем Неговите учения и Неговото

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 13

414



Единение. Може да символизира и вземането на причастието, което
Спасителят по-късно въвежда.)

• Според стих 54, каква благословия можем да получим, ако възприемем или
приложим ученията и Единението на Исус Христос? (След като учениците
отговорят, запишете на дъската следния принцип: Ако възприемем или
приложим ученията и Единението на Исус Христос, можем да
получим вечен живот.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:
Помолете класа да чуят начините, по които той казва, че можем да
възприемем ученията и Единението на Исус Христос.

„Да се яде плътта и да се пие кръвта на Божия Син е първо, да Го приемем в
съвсем буквален и пълен смисъл, без никакви съмнения, като буквален
наследник в плътта на Вечния Отец; и второ, е да спазваме заповедите на
Сина, като приемем Неговото Евангелие, се присъединим към Неговата
Църква и устоим в подчинение и праведност до края. Хората, които по този
начин ядат плътта Му и пият кръвта Му, ще имат вечен живот, т.е.

възвисяване в най-висшата степен на селестиалния свят“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома (1965–1973 г.), 1:358).

• По какъв начин старейшина Макконки предлага да възприемем ученията
и Единението на Исус Христос?

Обяснете, че вечният живот е да живеем завинаги с Небесния ни Отец и
Неговия Син Исус Христос и да станем като Тях. Поканете един ученик да
прочете Йоан 6:56-57 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят
как можем да станем подобни на Тях, като възприемем ученията и
Единението на Исус Христос. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Обяснете, че Спасителят няма физически да живее в нас, но божественото Му
влияние ще остане в нас, за да ни помогне да станем по-подобни на Него и
Небесния Отец.

Обобщете Йоан 6:59-66, като обясните, че някои от учениците на Исус
отхвърлят Неговите учения и се отказват да Го следват.

Дайте своето свидетелство за истините, които откриха учениците. Поканете
учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията една цел как по-добре ще възприемат Единението на Спасителя
или едно от Неговите учения.

Следващ раздел (Йоан 7-10)
Кажете на учениците, че в следващия раздел ще научат по какъв начин Исус
Христос се отнася към една жена, която е заловена в прелюбодеяние и какво
казва Той, за да разпръсне тълпата, която иска тя да бъде убита. Може да
помолите учениците да си затворят очите и да си представят какво е да си
сляп. После ги попитайте какво вероятно е усещането да бъде човек изцелен
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от слепота и после да вижда за пръв път. Учениците ще прочетат за един
слепец, който не само получава физическо зрение, но и духовно зрение и
придобива свидетелство, че Исус е Христос, Божият Син. Ще научат и защо
Спасителят нарича Себе Си Добрият Пастир и каква сила казва, че е получил
от Отец.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 13
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УРОК 66

Йоан 7
Въведение
Исус посещава празника Шатроразпъване в Йерусалим.
Той отива в храма и учи хората там на това как могат да
получат свидетелство, че Неговите учения са от Бог Отец.

Тъй като хората спорят относно това кой е Исус, Той
използва водата и светлината, с цел да свидетелства за
божествеността Си. Той ги учи и относно Светия Дух.

Предложения за преподаване
Йоан 7:1-13
Исус посещава празника Шатроразпъване
Напишете следния въпрос на дъската: Исус има ли братя и сестри?

Помолете учениците да отговорят на въпроса. Ако е необходимо, помогнете
на учениците да разберат, че Йосиф и Мария имат деца, които са родени след
Исус и които са отгледани заедно с Него. Обаче, тъй като Исус Христос е
буквален син на Мария и Бог Отец, а не Йосиф, те са полубратя и сестри на
Исус (вж. Матей 13:55-56).

• Според вас какво би било да пораснеш в един дом с Исус?

• Мислите ли, че би било по-лесно да повярвате в Него, ако бяхте пораснали
с Него? Защо или защо не?

Отбележете, че в Йоан 7 научаваме по какъв начин някои от братята на Исус
(Йоан 7:3, 5) Го възприемат. Терминът братя вероятно се отнася за
полубратята на Исус, макар че може да включва и други близки роднини.

Поканете няколко ученика да се редуват в четенето на Йоан 7:1-5 на глас.

• Какво научаваме от стих 5 за братята на Исус?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Получаването на свидетелство за божествеността на Христос и
спасителната сила на Неговото Евангелие не става автоматично въз основа
на родствени връзки.

… Въпреки че са отгледани в едно и също семейство и са под влиянието на
Йосиф и Мария, въпреки че те са наясно за ученията, служението и чудесата
на Исус, тези близки роднини още не са Го приели като Месия. Обаче, е

явно, че всички те биват обърнати във вярата на по-късен етап (Деяния 1:14)“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973), 1:437).

• Как е възможно някои от близките на Исус все още да не са повярвали в
Него, въпреки че са запознати с Неговите учения и чудеса?

Отбележете, че Йоан 7 описва събития, които се случват, когато в Йерусалим
се провежда празникът Шатроразпъване (вж. Йоан 7:2). По време на този
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осемдневен празник, считан за „най-големият и най-радостен от всички“
(Bible Dictionary, „Feasts“), много юдеи пътували за Йерусалим, за да
отпразнуват Божиите благословии върху чедата Израилеви, когато пътували
из пустинята, живеейки в преносими шатри, след избавлението им от робство
в Египет (вж. Левит 23:39–43). Юдеите също така отпразнували и благодарили
за годишната реколта от плодове и зърнени култури (вж. Изход 23:16).

Разбиране на контекста и съдържанието
Една от основите на преподаването и изучаването на Евангелието е да се разбира
контекста и съдържанието на изучавания откъс. Контекстът включва обстоятелствата, които
заобикалят или дават информация за конкретен стих, събитие или история. Съдържанието
е сюжетът, хората, събитията, проповедите и вдъхновените обяснения в текста. Когато
помагате на учениците си да разбират контекста и съдържанието на Писанията, те ще
бъдат подготвени да разпознават посланията на вдъхновените автори.

• Според стихове 3-4, какво искат братята на Исус от Него?

Обобщете Йоан 7:6-10, като обясните, че Исус решава да отложи отиването
на празника, но насърчава братята Си да отидат. След започването на
празника, Исус отива там тайно, знаейки, че някои от юдейските
ръководители в Йерусалим искат да Го убият, но времето Му да умре още не
е дошло.

Поканете един ученик да прочете Йоан 7:11-13 на глас.

• Какво казват различните хора в Йерусалим относно Исус?

Отбележете, че също както по времето на Исус, днес има различаващи се
мнения относно Исус Христос. Някои хора знаят и свидетелстват, че той е
Божият Син и Спасителят на цялото човечество. Други вярват в Него и се
надяват, че Неговото Евангелие е истинно. Обаче, има и хора, които се
съмняват в божествеността на Исус Христос и истинността на Неговите
учения. Поканете учениците да потърсят, докато продължават да изучават
Йоан 7, как можем да узнаем, че Исус Христо е нашият Спасител и че
Неговите учения са истинни.

Йоан 7:14-36
Исус проповядва на юдеите в храма
Поканете един ученик да прочете Йоан 7:14-15 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави Исус в храма. Може да е от полза да
обясните, че храмът е централното място на празненствата, които се
извършват по време на празника Шатроразпъване.

• Какво прави Исус?

• Защо се чудят юдеите?

Поканете един ученик да прочете Йоан 7:16-18 на глас. Помолете учениците
да следят текста, като потърсят какво казва Исус, че могат да направят хората,
за да узнаят дали Неговото учение или казаното от Него е истинно.
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• Според стих 16, от кого Исус получава учението, което преподава?

• Как може човек да узнае, че учението, което Исус преподава, наистина е
от Бог?

• Какъв принцип можем да научим относно това как можем да получим
свидетелство за ученията на Небесния Отец? (Учениците трябва да
посочат със свои думи принцип, подобен на следния: Ако вършим волята
на Небесния Отец, ще получим свидетелство за Неговото учение.
Може да насърчите учениците да отбележат думите в стих 17, които учат
на този принцип.)

За да помогнете на учениците да разберат как може този принцип да се
прилага в живота ни, поканете един ученик да прочете на глас следното
изказване на президент Джеймс Е. Фауст от Първото президентство:

„Ние се сдобиваме със свидетелство за принципите на Евангелието като
покорно се опитваме да живеем според тях. … Свидетелство за
ефикасността на молитвата идва чрез смирена и искрена молитва.
Свидетелството за десятъка идва чрез плащането на десятък“ („Вярвам,
Господи; помогни на моето неверие“, Лиахона, ноем. 2003 г., с. 22).

Въпреки че Неговите братя първоначално не вярват в Него, по-късно де
придобиват свидетелство и биват обърнати във вярата (вж. Деяния 1:14).

• По какъв начин принципът, даден в Йоан 7:17, би помогнал на братята на
Исус да придобият свидетелство за Исус Христос и Неговите учения?

Помолете учениците да си представят, че имат приятел, който има слабо
свидетелство за Евангелието.

• Как можете да използвате принципа, който открихме в Йоан 7:17, за да
помогнете на този приятел?

За да помогнете на учениците да свидетелстват за принципа, който откриха
по-горе, и да почувстват неговата истинност и важност, покажете следното
изказване:

Знам ____________________ е истинно, защото като съм живял според
Него, аз ____________________.

Насърчете учениците да довършат изречението в тетрадките или дневниците
си за изучаване на Писанията, като напишат за някоя заповед или за принцип
на Евангелието, за които са узнали, че е истинен, чрез усилията си да живеят
според него.

Поканете няколко ученика да споделят написаното с класа.

Поканете учениците да напишат една евангелска истина, заповед или учение,
за които биха искали да придобият по-силно свидетелство. Поканете ги да
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запишат и какво ще правят, за да придобият по-силно свидетелство за тази
истина, заповед или учение, като приложат принципа, който са научили в
Йоан 7:17.

Обобщете Йоан 7:19-36, като обясните, че Исус порицава юдейските
ръководители за това, че са отхвърлили Неговите учения и чудеса и че се
опитват да Го убият. Много хора се чудят дали Той е Месията и
първосвещениците и фарисеите изпращат хора, които да Го заловят.

Йоан 7:37-53
Исус Христос проповядва относно дара на Светия Дух
Помолете един доброволец, който е жаден, да застане пред класа. Дайте на
ученика една празна чаша и го попитайте:

• Това ще утоли ли жаждата ти?

• Какво още ти трябва?

Покажете един източник на вода, като например бутилка с вода или кана,
пълна с вода. Напълнете чашата с вода и поканете ученика да я изпие. После
помолете ученика да си седне на мястото.

Вдигнете каната или бутилката, която използвахте, за да напълните чашата на
ученика. Обяснете, че по време на осемте дни на празника Шатроразпъване
предварително назначен свещеник черпи вода от водоема Шилоам със златна
кана и налива водата в сребърен съд в основата на храмовия олтар. На
последния ден от празника Шатроразпъване, когато свещеникът извършва
това, Исус се изправя и отправя покана към хората. (Вж. Брус Р. Макконки,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., 1:446.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 7:37 на глас. Помолете учениците да
следят текста, като потърсят каква покана отправя Спасителят към хората,
след като посещава храма на осмия и последен ден на празника.

• Каква покана отправя Спасителят към хората?

• Като имате предвид черпенето и наливането на вода, извършвано от
свещеника на този ден от празника, защо според вас Исус отправя тази
покана в този конкретен момент?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако дойдем при Исус
Христос и повярваме в Него …

Поканете един ученик да прочете Йоан 7:38-39 на глас, включително Joseph
Smith Translation на John 7:39, намиращ се в стих 39, бележка под линия b.
Поканете учениците да потърсят обещанието, което Исус отправя към онези,
които дойдат при Него и повярват в Него.

Обяснете, че изразът „от утробата му“ сочи, че живата вода ще бъде в и ще
излиза от вярващия, вместо да идва от външен източник.

• Според стих 39 какво символизира живата вода, за която говори
Спасителят?
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Обяснете, че „поради някаква причина, която не е изцяло обяснена в
Писанията, Светият Дух не действа в Своята пълнота сред юдеите по времето
на земния живот на Исус (Йоан 7:39; 16:7)“ (Bible Dictionary, „Holy Ghost“).
Въпреки че дарът на Светия Дух нямало да бъде даден в тази диспенсация,
докато Спасителят не получи слава чрез приключването на земната Му мисия,
силата на Светия Дух била налична, за да помага на хората да получат
свидетелство за истините, на които учели Спасителят и Неговите ученици.

• Въз основа на ученията на Спасителя в Йоан 7:37-39, как бихте допълнили
изречението на дъската? (Макар учениците да използват различни изрази,
те трябва да разпознават следния принцип: Ако дойдем при Исус
Христос и повярваме в Него, ще бъдем изпълнени със Светия Дух.)

Обяснете, че хората, които са изпълнени със Светия Дух, могат да влияят
положително на другите. Поканете учениците да си помислят за случай,
когато са били изпълнени със Светия Дух и, в резултат на това, са успели да
повлияят положително на някого. Поканете някои ученици да споделят
преживяванията си.

Обобщете Йоан 7:40-53, като обясните, че първосвещениците и фарисеите
относно желаят да заловят Исус. Никодим, фарисеят, който идва вечерно
време при Спасителя (вж. Йоан 3:1-2), идва да защитава Спасителя и напомня
на останалите фарисеи и на първосвещениците, че техният собствен закон не
би позволил на човек да бъде осъден, докато не му бъде даден шанс да бъде
изслушан.

Приключете урока, като свидетелствате за истините, които откриха
учениците по време на изучаването на Йоан 7.
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УРОК 67

Йоан 8:1-30
Въведение
Докато Спасителят е в Йерусалим за празника
Шатроразпъване, няколко книжници и фарисеи довеждат
при Него една жена, хваната в прелюбодеяние, и Го

запитват дали трябва да я убият с камъни. Той внася смут
сред обвинителите и оказва милост на жената. Исус
проповядва и, че Отец свидетелства за Него.

Предложения за преподаване
Йоан 8:1-11
Една жена, заловена в прелюбодеяние, е доведена пред Спасителя
Поканете учениците да си помислят за случаи, когато може да са срещали или
да са общували с хора, чиито вид или поведение не са в хармония с Господните
стандарти.

• Какви трудности може да имаме, когато сме с хора, които имат вид или
поведение, които са в разрез с Господните стандарти? (Учениците може да
отговорят, че може да се изкушим да съдим неправедно такива хора или да
се държим неучтиво с тях.)

Напишете следния въпрос на дъската:

Какво трябва да правим в случаите, когато сме с хора, които имат вид
или поведение, които са в разрез с Господните стандарти?

Насърчете учениците да потърсят истини, докато изучават Йоан 8:1-11, които
могат да отговорят на този въпрос.

Обяснете, че след празника Шатроразпъване, Исус Христос остава известно
време в Йерусалим и учи хората в храма (вж. Йоан 8:1-2).

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:3-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва, докато Исус учи хората.

• Какво се случва, докато Исус учи хората?

• Какъв въпрос задават на Спасителя книжниците и фарисеите?

• Според стих 6, какво е намерението на книжниците и фарисеите? (Те се
стремят да дискредитират Исус пред хората и да създадат причина, поради
която да Го обвинят, защото им трябва причина, за да Го заловят и да Го
осъдят на смърт (вж. Йоан 7:1, 32.)

Обяснете, че ако Исус кажел жената да бъде убита с камъни, щеше да насърчи
наказание, което не е популярно сред юдеите и е забранено от римския закон.
Ако Исус кажел жената да не бъде убита с камъни, щял да бъде обвинен, че не
зачита Мойсеевия закон или че се отнася с неуважение към приетите
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практики от миналото. (Вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., 1:450-451.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:7-8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как реагира Спасителят.

• Според стих 7, какъв е отговорът на Исус?

• Според вас, какво желае Спасителят да осъзнаят тези мъже, когато казва:
„Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея“? (стих 7).

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:9 на глас. Помолете класа да следят
текста и да открият какво се случва, докато фарисеите и книжниците
обмислят казаното от Спасителя.

• Какво според вас означава изразът „осъдени от собствената си съвест“ (на
български тази част от стиха липсва от превода)?

• Какво признават тези мъже, като избират да се оттеглят?

• Каква истина можем да научим от тази история относно това как да не
критикуваме другите? (Учениците могат да използват различни думи, но
се уверете, че те разпознават следния принцип: Признаването на
собствените ни несъвършенства може да ни помогне да не
критикуваме другите. Напишете този принцип под въпроса на дъската.)

• По какъв начин според вас признаването на собствените ни
несъвършенства ни помага да не критикуваме другите?

Напомнете на учениците, че тази жена е заловена в прелюбодеяние, което е
изключително тежък грях (вж. Алма 39:3-5).

• Как според вас се почувства тази жена, когато грехът й бива разкрит пред
Исус и голяма тълпа от хора?

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:10-11 на глас. Помолете ученика да
прочете на глас и Joseph Smith Translation в стих 11, бележка под линия c.
Помолете класа да следят текста, като потърсят как реагира Спасителят на
тази жена.

• По какъв начин Спасителят показва любов и милост към тази жена?

• Какви указания дава Спасителят на тази жена?

За да помогнете на учениците да разберат, че Спасителят не приема греха на
жената, помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на
президент Спенсър У. Кимбъл:

„Неговата заповед към нея е: „Иди си, отсега нататък не съгрешавай вече“.
Той казва на съгрешилата жена да си върви, да изостави грешния си живот,
да не съгрешава повече, да промени живота си. Той казва: Върви си, жено, и
започни покаянието си; и Той и сочи първата стъпка – да изостави
прегрешенията си“ (The Miracle of Forgiveness (1969 г.), с. 165).
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• Какво можем да научим за Спасителя от стихове 10-11? (Макар учениците
да използват различни изрази, те трябва да открият следната истина:
Спасителят ни показва милост, като ни предоставя възможности да
се покаем. Напишете тази истина на дъската.)

• По какъв начин разбирането на тази истина ни помага, когато
съгрешаваме?

• По какъв начин двете истини, които открихме, могат да ни помагат да
реагираме в случаите, когато сме с хора, които имат вид или поведение,
които са в разрез с Господните стандарти?

• Според Joseph Smith Translation на стих 11, какъв ефект оказва върху
жената милостта на Спасителя?

Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията чувствата, които изпитват към Спасителя поради
готовността Му да ни оказва милост и да ни предоставя възможност за
покаяние.

Йоан 8:12-30
Исус проповядва, че Неговият Отец свидетелства за Него
Помолете учениците да си затворят очите и да се опитат да нарисуват
опростена рисунка на конкретен предмет. После помолете учениците да си
отворят очите и да сравнят рисунката си с тази на останалите ученици.

• Кои са някои от нещата, които можете да правите по-добре като има
светлина?

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:12 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво заявява Исус за Себе Си.

• Как Исус нарича Себе Си? (Напишете следното учение на дъската: Исус
Христос е Светлината на света.)

Напомнете на учениците, че Исус казва това на празника на
Шатроразпъването. Всяка вечер от осемдневния празник се палели огромни
светилници (менора) в двора на храма, като така осигурявали осветление за
многото души, които били в Йерусалим за празненството.

• По какъв начин Исус Христос предоставя светлина на жената, хваната в
прелюбодеяния, и мъжете, които я обвиняват?

• Какъв принцип можем да научим от думите на Спасителя в стих 12?
(Учениците могат да използват различни думи, но се уверете, че те
разпознават следния принцип: Ако следваме Спасителя, ще избегнем
духовния мрак и ще бъдем изпълнени с Неговата светлина.)

• По какъв начин чувствате, че Спасителят ви помага да не вървите в
духовен мрак?

Обяснете, че няколко старозаветни пророчества посочват, че Месията ще
бъде светлина за всички народи (вж. Исайя 49:6; 60:1-3). Следователно, като
заявява, че Той е Светлината на света, Исус заявява, че Той е Месията.
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Поканете един ученик да прочете Йоан 8:13 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят как реагират фарисеите на думите на Спасителя.

• Как реагират фарисеите на думите на Спасителя?

• Защо те казват, че свидетелството на Исус не е вярно? (Защото Той
свидетелства за Себе Си.)

Обяснете, че Исус напомня на фарисеите, че законът на Моисей изисква
свидетелството на поне двама души, за да се установи дадена истина (вж. Йоан
8:17; Второзаконие 17:6). Поканете един ученик да прочете Йоан 8:18 на глас.
Помолете класа да следят текста, като потърсят още кой свидетелства, че Исус
е обещаният Месия.

• Според стих 18, кой, според Спасителя, е вторият свидетел за Неговата
божественост? (Може да подчертаете, че чрез това Си твърдение Исус
потвърждава, че Той и Неговият Отец са две отделни личности.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:19 на глас. Помолете класа да
потърсят какво не разбират фарисеите относно Исус и Неговия Отец.

• Според стих 19, защо фарисеите не познават Отца? (Фарисеите не
познават Отца, защото не познават Исус, нито Кой всъщност е Той.)

• Въз основа на казаното от Спасителя на фарисеите, какво можем да
правим, за да опознаем Небесния Отец? (Учениците може да използват
различни думи, но трябва да разберат, че като научаваме за Исус
Христос, ние опознаваме Отца. Като използвате думите на учениците,
напишете този принцип на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление на старейшина Джефри Р. Холанд от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„С всичко, което Исус е дошъл да каже и извърши, включително Неговата
единителна жертва и страдание, Той ни показва Кой е Бог, нашият Небесен
Отец, и какъв е, и колко цялостно отдаден е Той на Неговите чеда във всяка
епоха и сред всеки народ. На дело и чрез слово Исус се опитва да изяви
пред нас и да направи лично истинското естество на Неговия Отец, нашият
Отец в Небесата. …

Затова храненето на гладните, изцеляването на болните, осъждането на лицемерието,
умоляването за вяра – чрез всичко това Христос ни показва как действа Отец, Този, Който е
„милостив и добър, бавен да се гневи, дълготърпелив и изпълнен с благост“. С живота Си
и особено със Своята смърт Христос заявил: „Това е Божията милост, която ви показвам,
както и моята собствена“ („Величествеността на Бог“, Лиахона, ноем. 2003 г., с. 70, 72).

• Според старейшина Холанд, какво научаваме относно Небесния ни Отец,
когато научаваме за Исус Христос?

Обобщете Йоан 8:21-24, като обясните, че Спасителят предупреждава
фарисеите, че ако не повярват в Него, ще умрат в греховете си.
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Поканете един ученик да прочете Йоан 8:25-30 на глас. Помолете класа да
другите истини, които Исус преподава на фарисеите относно Себе Си и
Небесния Отец. Може да предложите на учениците да отбележат това, което
открият.

• Какви други истини преподава Исус Христос относно Себе Си и
Небесния Отец?

• По какъв начин ученията на Спасителя в тези стихове допълнително ни
помагат да разберем връзката между Спасителя и Небесния Отец?

Помолете учениците да отделят няколко минути, за да разгледат и обмислят
историите, които изучиха тази година относно словата и действията на Исус
Христос в Новия завет (включително, например, историята за жената,
заловена в прелюбодеяние). Може да показвате картини от Евангелски
произведения на изкуството (2009 г.; вж. също LDS.org), които изобразяват
събития от земното служение на Спасителя. Помолете няколко ученика да
обобщят една история, за която са си помислили и да обяснят на класа на
какво ни учи тя относно нашия Небесен Отец.

В заключение, споделете свидетелството си за Небесния Отец и Исус Христос.
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УРОК 68

Йоан 8:31-59
Въведение
Спасителят продължава да проповядва в храма след
празника Шатроразпъване. Той проповядва относно
свободата от греха. Когато Исус Христос провъзгласява,

че Той е великият Йехова, юдеите се опитват да Го убият
с камъни.

Предложения за преподаване

Адаптирайте методите за преподаване съобразно нуждите на
учениците
Методите и уменията за преподаване са просто средства, които да помагат на учениците
да учат и не трябва да са самоцел. Подбирайте методи, които най-добре ще помагат на
учениците да разберат съдържанието, ученията и принципите на конкретен откъс от
Писанията и да прилагат тези учения и принципи в живота си. Помнете, че дори и
най-ефективните методи на преподаване няма да са напълно успешни без Духа.

Йоан 8:31-36
Той проповядва относно свободата от греха
За да помогнете на учениците да си припомнят какво са научили в предишния
урок, вдигнете един малък камък. Помолете учениците накратко да обобщят
как реагира Спасителят, когато няколко книжници и фарисеи Му довеждат
една жена, заловена в прелюбодеяние и какво проповядва след това Той (вж.
Йоан 8:1-30). (Спасителят не заклеймява жената и ѝ казва: „не съгрешавай
вече“ (стих 11). След това Исус проповядва, че Той е „светлината на света“
(стих 12) и че като вярваме в Него и се подчиняваме на Неговите учения,
опознаваме Отца.)

• Според Йоан 8:30, по какъв начин повлияват на много от юдеите
действията и думите на Исус?

Отбележете, че макар и мнозина от юдеите да вярват в Исус, някои юдеи
продължават да Му се противопоставят, докато Той проповядва на хората
относно ученичеството, истината и свободата, съпоставена с пленничеството.

Начертайте следната схема на дъската:

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:31-32 на глас. Помолете останалите
да следят текста, като търсят какво казва Исус, че трябва да правим, за да
бъдем свободни.
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Поканете учениците да дойдат до дъската и да попълнят празните места, въз
основа на казаното от Исус какво трябва да правим, за да бъдем свободни.
Попълнената схема трябва да изглежда по начин, подобен на следния:

• Какво означава да „пребъдва(м)е в учението (на Христос)“? (стих 31).

• Как бихте обобщили като принцип ученията на Исус Христос, записани в
стихове 31-32? (Учениците може да използват различни думи, но трябва да
им е ясно, че ако продължим да следваме словата на Исус Христос,
ще бъдем Негови ученици и ще знаем истината, която ще ни даде
свобода. Може да запишете този принцип на дъската. Може да
отбележите също, че Йоан 8:36 подчертава, че заради Исус Христос можем
да бъдем свободни.)

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете учениците
да чуят от какво можем да се освободим, ако живеем съгласно словото на
Спасителя:

„Освободени от осъждащата сила на фалшивите учения; освободени от
робството на апетитите и страстите; освободени от оковите на греха;
освободени от всяко зло и покварено влияние и от всяка ограничаваща и
смаляваща сила; освободени да продължим към неограничената свобода,
на която се радват в нейната пълнота само възвисените същества“ (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973), 1:456–457).

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:33 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво е нещото, което юдеите считат, че ги прави
свободни.

• Какво вярват юдеите, че ще ги направи свободни? (Те погрешно считат, че
просто фактът, че са потомци на Авраам и наследници на авраамовия завет
им дава правото на духовна свобода.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:34-36 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво е нещото, от което Исус казва на хората, че
трябва да се освободят?

• Според стих 34, от какво казва Спасителят, че хората трябва да се
освободят?

Отбележете, че гръцкия глагол, преведен като „върши“ в стих 34 предполага
за упорстване в греха, вместо покаяние.

• Какъв принцип можем да научим от стих 34? (След като учениците
отговорят, запишете на дъската следния принцип: Ако извършим грях и
не се покаем, ставаме слуги на греха.)
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• Какво означава да бъдеш „слуга на греха“? (Може да отбележите, че
думата, преведена като „слуга“ може да бъде преведена и като „роб“.)

За да помогнете на учениците да си представят връзката между двата
принципа, които откриха, нарисувайте на дъската следната схема:

• Защо някои хора днес може да бъркат тези истини, като считат, че
следването на Спасителя ни поставя в позиция на робство, докато
извършването на грях води до свобода?

За да помогнете на учениците да разберат по-добре двата принципа, които
откриха, помолете един от тях да прочете следното изявление от старейшина
Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Поддаването на изкушенията (на Сатана) води до все по-стеснена
възможност от избори, докато накрая такива не останат, а също и до
пристрастявания, които ни оставят без силата да им се противопоставим. …

… Светът гледа на нещата през погледа на Корихор, като счита, че
подчинението на Божиите закони и обреди е „робство“ (Алма 30:24, 27). …

… Някой съмнява ли се, че в последствие от притежаването на цялата
светлина и истина, Бог притежава окончателната свобода за всичко?

Аналогично, когато нараства разбирането ни на евангелските учения и принципи, нашата
свобода на избор се увеличава. Първо, имаме повече избори и можем да постигнем
повече и да получим по-големи благословии, защото имаме повече закони, на които
можем да се подчиняваме. … Второ, с допълнителното разбиране можем да вземаме
по-интелигентни избори, защото виждаме по-ясно не само алтернативите, но и
потенциалните им изходи“ („Moral Agency“, Ensign, юни 2009 г., с. 49, 50–51).

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да изучат възложен
раздел от За укрепването на младежите (книжка, 2011 г.) Помолете учениците
да нарисуват следната схема в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията (може да я нарисувате на дъската). Поканете всяка двойка да
прочете заедно възложения им раздел от За укрепването на младежите и да
попълнят схемата.
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Стандарт,
обсъден в За
укрепването на
младежите:

По какви начини
спазването на този
стандарт може да ни
даде свобода?

По какви начини
нарушаването на този
стандарт може да ни
доведе до робство?

След като измине достатъчно време, поканете всяка двойка да си разменят
партньорите с друга двойка и да си преподадат какво са научили за стандарта,
който са изучавали. След като измине достатъчно време, помолете няколко
ученика да споделят отговорите си с класа.

• Какви свободи, обещани в За укрепването на младежите сте
изпитали лично?

Поканете учениците да запишат един конкретен начин, по който ще се
стремят да са свободни, като живеят съгласно словото на Спасителя.

Йоан 8:37-59
Исус свидетелства за Своята божественост
Помолете учениците да отговорят накратко на следния въпрос:

• Имате ли познат, който много прилича на баща ви?

Нека няколко ученика се редуват и прочетат на глас Йоан 8:37-40, 44–45.
Помолете класа да следят текста, като потърсят как се различават юдейските
ръководители, които се противопоставят на Господ, от великия старозаветен
пророк Авраам, за когото твърдят, че е техен баща.

• Според стих 39, какво казва Спасителят, че биха правили те, ако бяха чеда
на Авраам?

• Според стих 40, какво се опитват да правят те, което Авраам никога не би
направил?

• Според стихове 44-45, кого назовава Исус като техен баща? (Дяволът.) По
какви начини те следват дявола?

Обобщете Йоан 8:46-50, като обясните, че Спасителят учи, че хората, които
наистина следват Бог, приемат Неговото слово. Юдейските ръководители се
опитват да обидят Исус, като Го наричат самарянин (тъй като самаряните по
принцип са мразени от юдеите) и твърдят, че е обладан от зъл дух.

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:51-53 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки въпроса, който юдейските ръководители задават
на Исус.

• Какъв въпрос задават те на Исус? (Може да помолите учениците да
отбележат въпроса „Нима ти си по-голям от баща ни Авраам?“ в стих 53.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:56-58 на глас. Нека останалите
следят текста, като потърсят как отговаря Исус на юдеите.
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• Какъв е отговорът на Исус на въпроса „Нима ти си по-голям от баща ни
Авраам?“ (Може да поканите учениците да отбележат израза „преди да се
е родил Авраам, Аз съм“ в стих 58.)

Помолете учениците да прочетат John 8:58, бележка под линия b наум (в
Библията на английски), като потърсят значението на израза „Аз съм“. После
задайте следните въпроси:

• Какво означава изразът „Аз съм“? (Той означава Йехова, Богът на Авраам,
Исаак и Яков; може да обясните, че Септуагинтът е гръцкият превод на
Стария завет. Може да предложете на учениците да запишат в Писанията
си следната истина: Исус Христос е Йехова, Богът от Стария завет.)

• Въз основа на изучаването ви на стих 58, какъв е отговорът на Исус на
въпроса дали е по-велик от Авраам?

Покажете няколко картини от
Евангелски произведения на
изкуството (2009 г.; вж. също
LDS.org), които изобразяват чудеса,
описани в Стария завет (като
например Тримата мъже в огнената
пещ, № 25; или Даниил в ямата с
лъвовете, № 26).

• Ако стояхте пред Исус и Го чуехте
да заявява, че Той е Този, който е
извършил чудесата, записани в
Стария завет, какво бихте
Му казали?

Поканете един ученик да прочете
Йоан 8:59 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като
потърсят как юдейските
ръководители отговарят на
заявлението на Исус, че Той е Йехова.
Поканете учениците да споделят
какво са открили.

• Защо мислите, че е важно да
знаем, че Исус Христос е Йехова,
Богът от Стария завет?

Поканете някои ученици да споделят
с класа свидетелствата си за Исус
Христос. Може да в заключение да
споделите и вашето свидетелство.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Препитванията и тестовете предоставят възможности на учениците да тестват
доколко са запомнили стиховете за овладяване. Жокери могат да бъдат
ключови думи, препратки към Писанията, цитати от откъси или ситуации,
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които илюстрират истините, преподадени в откъсите. Можете да провеждате
препитвания устно, писмено или на дъската. След като учениците са държали
тест, може да прикрепите към всеки ученик, който се затруднява със
стиховете за овладяване, по един ученик, който се справя по-добре. Ученикът
с по-високи резултати може да бъде учител, който помага на ученика с
по-ниски резултати да учи и да подобрява нивото си. (Ако направите това,
старайте се да е по начин, който не унижава учениците, които се
затрудняват.)
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УРОК 69

Йоан 9
Въведение
Исус изцелява мъж, който е сляп по рождение.
Фарисеите разпитват този мъж и го изхвърлят от
синагогата, защото той отказа да заклейми Исус като

грешник поради това, че е лекувал в Господния ден.
Спасителят намира мъжа и мъжът се покланя пред Исус
като Божий Син.

Предложения за преподаване
Йоан 9:1-7
Исус изцелява мъж, който е сляп по рождение
Донесете в час една журналистическа статия, която описва човек, който
изпитва трудности. Обобщете за учениците статията или напишете на
дъската заглавието ѝ.

• Какви примери сте виждали за хора, които са изпитвали затруднения?

Отбележете, че някои хора се чудят защо Бог позволява на затрудненията
драстично да засегнат живота им.

Помолете учениците да потърсят една истина, докато изучават Йоан 9:1-5,
която може да ни помогне по-добре да разбираме защо Бог допуска
трудностите да засегнат живота ни.

Поканете един ученик да прочете Йоан 9:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят затруднението, пред което е изправен един мъж.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Според стих 2, какво питат учениците относно причината за
затруднението на този мъж?

Обяснете, че много хора по времето на Спасителя вярвали, както и мнозина
днес, че трудностите, които изпитват хората, са в резултат от грехове, които
са извършили те или родителите им. (Може да отбележите и че въпросът на
учениците допуска съществуването на доземен живот.)

• Мислите ли, че това вярване е правилно? Защо или защо не?

Поканете един ученик да прочете Йоан 9:3-5 на глас. Нека класът следят
текста, като потърсят ученията на Спасителя относно слепотата на този мъж.

• Какво според вас означава „да се изявят в него Божиите дела“? (стих 3).

• Каква истина можем да научим за нашите затруднения от ученията на
Спасителя в тези стихове? (Макар че учениците може да използват
различни думи, те трябва да открият истина, подобна на следната: Бог
може да използва нашите трудности, за да изяви Своите дела и
сила.)

Обяснете, че макар да има много различни причини за затрудненията в
живота ни, Бог може да ги използва, за да постигне праведните Си цели.
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Помолете учениците да се замислят за трудност, пред която са изправени или
която са имали. Докато учениците продължават да изучават Йоан 9, помолете
ги да обмислят начини, по които Бог може да покаже делата Си и силата Си
чрез тях, поради тези трудности.

Поканете един ученик да прочете Йоан 9:6-7 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят начина, по който Бог изявява делата и силата Си
чрез преживяването на слепеца.

Може да покажете и откъс от видео презентацията Life of Jesus Christ
Bible Videos „Jesus Heals a Man Born Blind“ (0:00–3:37). Това видео се

намира на LDS.org.

• Как според вас се е чувствал този мъж, когато прогледнал за пръв път?

• По какъв начин затруднението на този мъж позволява на други да видят
Божията сила?

• В тази история мъжът трябва да се измие в къпалнята Силоам, за да може
да прогледне. Какво може да се наложи да направите, за да може Бог да
изяви делата и силата Си в живота ви?

Йоан 9:8-41
Спасителят намира мъжа, когото е изцелил, след като фарисеите го прогонват
Обобщете Йоан 9:8-15, като обясните, че след като слепият човек бива
изцелен, някои хора се съмняват дали той наистина е човекът, който е сляп по
рождение. Други се чудят как е изцелен и го довеждат при фарисеите, които
започват да го разпитват.

Поканете учениците да потърсят в Йоан 9:14 кой е денят, в който Спасителят
изцелява слепия мъж. Помолете един ученик да каже какво е намерил.

• Как според вас реагират фарисеите на Исус, който изцелява мъжа в
Господния ден?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 9:16-38.
Помолете класа да следят текста, като търсят още едно затруднение, което
изцеленият мъж има.

Вместо да молите учениците да четат, може да покажете остатъка от
видео презентацията „Jesus Heals a Man Born Blind“ (3:37–7:47). Кажете

на учениците да потърсят още едно затруднение, с което се сблъсква
изцеленият мъж.

Помогнете на учениците да намерят един принцип в тази история, като им
напомните, че родителите на слепия мъж са доведени пред фарисеите, за да
бъдат разпитани.

• Според стих 22, защо родителите на слепия мъж казват да попитат сина им
защо е прогледнал?

Обяснете, че „синагогите служат като религиозен и социален център за много
юдейски общности. Синагогите често предоставят достъп до духовно
поучение и богослужение, а също и възможности за образование и общуване.
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Тъй като синагогата е неразривна част от юдейското общество, да бъдеш
изгонен от синагогата … означава много повече от това да си изключен и да
загубиш общение с религиозната общност. Означава заточение и от
културните и социалните дела. Тази заплаха очевидно е достатъчно сериозна,
за да спре родителите на човека, роден без зрение, да не се въвличат твърде
много в проучването на (изцелението на техния син)“ (New Testament Student
Manual (наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г.), с. 230).

• Според стих 24 на какъв натиск е подложен изцеленият мъж?

Поканете учениците да прочетат стихове 30-33 наум, включително откъса в
Joseph Smith Translation, John 9:32, намиращ се в стих 32, бележка под линия а,
като потърсят отговора на мъжа пред фарисеите.

• Какви обяснения предлага мъжа, за да защити Исус? (Може да предложите
на учениците да отбележат думите му в стих 33.)

• Какво знае този мъж за Исус Христос?

Отбележете, че този мъж е изгонен от синагогата заради това, че безстрашно
защитава човека, който го е изцелил (вж. стих 34).

• Защо според вас този мъж желае да остане верен на това, което знае за
Исус Христос, въпреки че това означава да бъде изгонен от синагогата?

Напомнете на учениците, че след като този мъж е изгонен от синагогата,
Спасителят го намира и запитва дали „вярва в Божия Син“ (стих 35). Поканете
един ученик да прочете Йоан 9:36-38 на глас и помолете класа да открият
отговора на мъжа.

• Какво се случва със свидетелството на този мъж за Исус Христос? (Той
разбира, че Исус Христос е Божият Син.)

• Какъв принцип можем да научим от този мъж относно това да останем
верни на това, което знаем? (Учениците може да намерят различни
принципи, но се уверете, че разбират следния принцип: Ако останем
верни на това, което знаем, независимо от противопоставянето,
свидетелствата ни ще се усилят. Запишете този принцип на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат по-добре този принцип, поканете
един ученик да прочете Етер 12:6 на глас. Помолете класа да следят текста,
като потърсят какво се случва, след като останем верни на Господ, когато
изпитаме противопоставяне на нашата вяра.

• Защо според вас нашите свидетелства се усилват, след като издържим на
противопоставяне или изпитания на вярата?

• Как се е усилило свидетелството ви, благодарение на противопоставянето?

За да помогнете на учениците да открият още един принцип от тази история,
попитайте колко от тях използват контактни лещи или очила?

• Какво правят тези лещи за зрението ви?

• Какво е физическото зрение на този мъж след като Исус го изцелява?
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• По какъв начин духовното зрение или разбирането на този мъж за
Спасителя се коригира или подобрява?

Поканете учениците да прочетат Йоан 9:11, 17, 33 наум, като потърсят изрази,
които описват зрението или разбирането на този мъж за това кой е Исус.
Поканете ги да споделят какво са открили. (Техните отговори трябва да
включват „Човекът, Който се нарича Исус“, „пророк“ и един „Божий“ мъж.
Напишете изразите на дъската и поканете учениците да ги отбележат в
Писанията си.

• Според тези изрази, какво се случва на духовното зрение на този мъж? (То
се коригира и подобрява. Тези изрази отразяват израстването на този мъж
по отношение на духовна зрялост и разбиране на истинската същност
на Исус.)

• Защо според вас зрението и разбирането му за Спасителя се прояснява?
(Той упражнява вяра, като остава верен на това, което знае.)

Помолете учениците да прочетат набързо Йоан 9:36-38, като потърсят
начина, по който този мъж в крайна сметка вижда Спасителя.

• Какво вижда този мъж относно Спасителя? (Той осъзнава, че Исус Христос
е Божият Син.)

• Колко добро става зрението на този мъж?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Хауърд У. Хънтър. Помолете класа да чуят какво казва президент Хънтър, че се
случва на този мъж.

„Дадено е зрение два пъти – единият, за да се коригира вроден дефект
(физически дефект по рождение) и другият – да види Царя на Царете преди
да се възкачи на небесния Си трон. Исус възстановява и физическото и
духовното зрение“ („The God That Doest Wonders“, Ensign, май 1989 г.,
с. 16–17).

• По какъв начин изцелението на този мъж от физическа слепота
символизира неговото изцеление от духовна слепота?

• Какъв принцип можем да научим от тази история относно това какво
може да се случи, когато упражняваме вяра в Исус Христос? (Макар че
учениците може да използват различни думи, те трябва да открият следния
принцип: Ако упражняваме вяра в Исус Христос, духовното ни
зрение и разбиране се проясняват. Запишете този принцип на дъската.)

• Защо според вас упражняването на вяра е необходимо, за да се вижда и
разбира по-ясно духовната истина?

Обяснете, че някои фарисеи стоели наблизо, когато мъжът вижда и слави
Исус като Божий Син. Поканете един ученик да прочете Йоан 9:39-41 на глас.
Помолете класа да следят текста, като търсят какво учи Спасителят относно
слепотата.
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• По какъв начин бихте обобщили това, което Спасителят проповядва на
фарисеите?

Обяснете, че в отговор на въпроса на фарисеите: „Да не сме и ние слепи?“
(стих 40), Спасителят използва една метафора, с която казва, че хората, които
са „слепи“ – онези, които не знаят кой е Той – „не бих(а) имали грях“ (Йоан
9:41). От друга страна, хората, които могат да „виждат“ – онези, които са
получили достатъчно свидетелства относно Спасителя и Неговата божествена
мисия, че би трябвало да знаят кой е Той – ще бъдат отговорни за своите
действия. Фарисеите са сред онези, които могат да „виждат“, следователно
„грехът им остава“. В духовно отношение, те избират да бъдат слепи, защото
отказват да признаят Исус като Божий Син, независимо от многото
доказателства, които са получили“ (New Testament Student Manual, с. 231).

В заключение, поканете учениците да разгледат двата принципа на дъската и
да обмислят кой според тях трябва да приложат в живота си (може да
почувстват че трябва да прилагат и двата принципа). Предоставете време на
учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията как ще прилагат този принцип. Насърчете ги да се молят за
напътствие как да правят това.

Помагайте на учениците да прилагат учения и принципи
Когато учениците прилагат принципите на Евангелието в живота им, ще получават
обещаните благословии. Предоставяйте на учениците време по време на урока, за да
обмислят или записват какво са разбрали и почувствали и да обмислят конкретни
действия, които трябва да предприемат, за да приложат даден принцип. В такива случаи,
насърчавайте учениците да молят Господ за напътствие.
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УРОК 70

Йоан 10
Въведение
Исус проповядва, че Той е добрият Пастир и че ще даде
живота Си за Своите овце. Той свидетелства и че
Небесният Отец Му е дал сила над смъртта. Някои хора

обвиняват Исус в богохулство за това, че твърди, че Той е
Божият Син.

Предложения за преподаване
Йоан 10:1-24
Исус проповядва, че Той е добрият Пастир и че ще даде живота Си за
Своите хора
Поканете един ученик да застане пред класа. Завържете очите на ученика и
после съберете няколко набора Писания, включително този на ученика.
Помолете ученика чрез опипване на всяка от книгите да се опита да открие
коя е неговата. След като ученикът се опита да направи това, попитайте:

• Защо успя (или не успя) да откриеш кои са твоите Писания?

• Ако те помоля чрез докосване да разпознаеш лицата на съучениците си,
колко от тях ще познаеш правилно? (Не канете ученика да прави това.)

Поканете ученика да си махне превръзката от очите и да си седне на мястото.
Обяснете, че веднъж попитали един пастир от Средния Изток колко добре
познава овцете си. Той отговорил: „Ако сложите превръзка на очите ми и ми
доведете някоя от тях и ми позволите само да сложа ръце върху нейното лице,
мога на момента да кажа дали е моя или не“ (G. M. Mackie, Bible Manners and
Customs (n.d.), с. 35).

• Ако бяхте пастир, какво според вас би ви струвало да опознаете овцете в
стадото си толкова добре като този пастир?

Поканете учениците да прочетат Йоан 10:14 наум, като потърсят как Исус
нарича Себе Си. Поканете ги да споделят какво са открили. Напишете
следното твърдение на дъската: Исус Христос е добрият Пастир.

• Защо според вас „добрият Пастир“ е подходящо название за Спасителя?

Насърчете учениците да потърсят истини, докато изучават Йоан 10, които ни
учат как Спасителят е нашият добър Пастир.

За да помогнете на учениците да разберат културната обстановка на Йоан
10:1-5, обяснете, че по времето на Спасителя пастирите водели стадата си през
деня на паша, водопой и подслон. Нощем няколко пастири събирали стадата
си в една обща кошара. Кошарата е пещера или оградено място, заобиколено
с каменни стени, които отгоре имат остри тръни, за да не позволят влизането
на диви животни.
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Помагайте на учениците да разбират културните обстоятелства
Авторите на Писанията пишат съгласно подтиците на Светия Дух, но думите и образите,
които използват, са повлияни от тяхната култура. Ако помагате на учениците да разберат
тази култура, това може да изясни и задълбочи разбирането им на образите, историите,
ученията, доктрините и принципите в Писанията.

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да прочетат Йоан
10:1-5 заедно на глас, като потърсят какво прави добрият пастир. След като е
изминало достатъчно време, поканете няколко ученика да споделят какво са
намерили. Напишете отговорите им на дъската под Исус е добрият Пастир.
(Отговорите могат да включват следното: Той влиза през вратата, Той вика
овцете Си по име и Той върви пред овцете Си.)

• Според стих 3, по какъв начин пастирът извежда овцете си от кошарата?

• Според стихове 4-5, защо овцете следват само своя пастир?

• По какъв начин Спасителят нарича онези, които се опитват да влязат в
кошарата по друг начин, а не през портата?

Обяснете, че фарисеите са сред групата хора, на които Исус говори (вж. Йоан
9:41).

• По какво фарисеите са като крадци, разбойници и странници в кошарата?

Нека учениците прочетат наум Йоан 10:6 наум и да потърсят как реагират
фарисеите на учението на Спасителя. Поканете ги да споделят какво са
открили.

Обяснете, че според записаното в Йоан 10:7-16, Спасителят продължава да
проповядва относно разликата между Него и фарисеите. Поканете един
ученик да прочете Йоан 7-10 на глас, включително Joseph Smith Translation в
стих 8, бележка под линия а. Помолете класа да следят текста и да потърсят
ученията на Исус в тези стихове.

• Какво допълнително прозрение относно крадците дава Joseph Smith
Translation на стих 8?

• Какво според вас има предвид Спасителят, когато казва: „Аз съм вратата“
(стихове 7, 9)?

Обяснете, че „пастирите в Израил стояли на входа на кошарата и оглеждали
всяка овца при нейното влизане, като обработвали раните при нужда. След
като овцете бъдели събрани в кошарата за нощта, пастирът лягал да спи на
входа, като така препречвал пътя, за да не може крадци или хищници да
наранят овцете“ (New Testament Student Manual (наръчник на Образователната
система на Църквата, 2014 г.), с. 231–232).

• По какъв начин действията на тези пастири са сходни с това, което
Спасителят прави за нас?

• По какъв начин мислите, че Спасителят дава живот „изобилно“ (Йоан
10:10) на онези, които Го следват?
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Поканете един ученик да прочете Йоан 10:11-15 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво още казва Спасителят, че вършат добрите
пастири. Отбележете, че наемникът е човек, чийто основен мотив за работа е
просто да получи надница.

Поканете няколко ученика да излязат на дъската и да напишат всичко друго,
което намерят относно добрия Пастир под Исус Христос е добрият Пастир.
(Отговорите могат да включват следното: Той отдава живота Си за овцете Си,
Той познава овцете Си и овцете Му познават Него.)

• Какво е склонен да направи пастирът, за разлика от наемника?

• Какво можем да научим за Спасителя от тези стихове? (Учениците могат
да използват различни думи, но трябва да разпознават следната истина:
Като добър пастир Исус Христос познава всеки от нас и е дал
живота Си за нас. Напишете тази истина на дъската под Исус е добрият
Пастир.)

Напомнете на учениците за пастира от Средния Изток, който познава толкова
добре всяка от овцете си.

• Колко добре според вас ви познава Спасителят?

• По какъв начин може да бъде засегнат живота ви всеки ден от
разбирането, че Спасителят ви познава и е имал желанието да даде живота
Си за вас?

Обяснете, че след като казва как ще даде живота Си за нас, Спасителят казва
какво още ще направи. Поканете един ученик да прочете Йоан 10:16 на глас.
Помолете класа да потърсят какво още казва Спасителят, че ще направи за
овцете Си (имайки предвид за Неговите люде).

• Какво казва Спасителят, че ще направи за овцете Си?

• Какво показва този стих за местоположението на Неговите овце?

Обяснете, че Спасителят учи юдеите в Йерусалим, че ще посети Божиите чеда
в други земи, ще ги учи на Евангелието Си и ще ги доведе в стадото Си
(Неговата Църква). Обяснете, че Книгата на Мормон пояснява този стих.

Поканете няколко ученика поред да четат на глас от 3 Нефи 15:15-17, 21;
16:1-3. Може да предложите учениците да запишат тази препратка в полето на
Писанията си до Йоан 10:16 или да отбележат стих 16, бележка под линия а.

• По какъв начин тези стихове ни помагат да разберем по-добре Йоан 10:16?
(„Други овце“ се отнася за нефитите и изгубените племена, не за
езичниците.)

Помолете учениците да прочетат Йоан 10:17-18 наум, като потърсят едно
учение за Спасителя. Поканете ги да споделят какво са намерили. (Макар
учениците да използват различни изрази, те трябва да разпознават следното
учение: Като буквален Божий Син, Исус Христос е имал силата да
положи живота Си и отново да Си го вземе. Насърчете учениците да
отбележат думите, които преподават това учение в тези стихове.)
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• Защо Спасителят има способността и да умре и да Се вдигне от мъртвите?
(От майка Си Мария, смъртна жена, Исус наследява смъртността,
включително способността да умре. От Елохим, Неговия Отец, Той
наследява безсмъртие, силата да живее вечно. Така Той наследява
способността да умре и да Се вдигне отново, което е необходимо, за да
може Исус да извърши Единението. (Вж. урока за Матей 1-2.)

Обобщете Йоан 10:19-24, като обясните, че след като Спасителят казва тези
неща, хората се разделят съобразно мненията си за това кой е Исус. Те се
обръщат към Исус в храма и Го притискат да обяви истинската Си същност
като Христос.

Йоан 10:25-42
Исус проповядва, че Той е Божият Син
Поканете друг ученик да застане пред класа. Завържете очите на ученика и
после кажете на няколко други ученика да се редуват в казването на
конкретна дума (например „пастир“). Помолете ученика, който е със
завързани очи, да слуша всеки човек, който казва думата и да прецени по
гласа дали може да познае кой я казва.

• Защо някои гласове е по-лесно да се разпознаят от други?

Кажете на ученика да си махне превръзката от очите и да си седне на мястото.
Поканете един ученик да прочете Йоан 10:25-30 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят отговора на Спасителя на молбата на хората да
им каже дали Той е Христос.

• По какъв начин Спасителят описва Своите овце? (Овцете на Спасителя
чуват гласа Му и Го следват.)

• Според стих 28, какво ще получат хората, които чуват гласа на Спасителя и
Го следват?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове? (Учениците може да
открият много принципи, но подчертайте, че ако опознаем гласа на
добрия пастир и Го следваме, Той ще ни води към вечен живот.
Напишете този принцип на дъската под Исус е добрият Пастир. Може да
предложите на учениците да запишат този принцип в полето в техните
Писания до Йоан 10:27-28).

Напомнете на класа за втория ученик със завързани очи и способността му да
разпознава гласовете на съучениците си.

• Какво можем да правим, за да познаваме гласа на Спасителя? (Вж. също У.
и З. 18:34-36.)

• Какво сте правили, за да се запознаете по-добре с гласа на Спасителя?

• По какви начини можем да покажем, че следваме Спасителя?

Предоставете на учениците време да си помислят как по-добре могат да
слушат гласа на Спасителя и да Го следват. Поканете ги да запишат в
дневниците си за изучаване на Писанията или (1) цел да чуват по-внимателно
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гласа на Спасителя и конкретни начини, по които ще го правят или (2) цел
по-добре да следват гласа Му и как планират да го правят.

Обобщете Йоан 10:31-42, като обясните, че след като Спасителят
свидетелства, че той и Отца Му са едно, юдейските ръководители се опитват
да Го убият с камъни за богохулство. Обаче, Той отговаря на обвинението им
като цитира Псалм 82:6, който гласи „Аз казах: Богове сте вие; всички сте
синове на Всевишния“. Тогава Спасителят запитва юдеите защо Го обвиняват
в богохулство, когато Той казва, че Той е Божият Син, при положение, че
Писанията гласят, че ние сме Божии чеда и следователно можем да
станем богове.

Приключете урока, като свидетелствате за истините и принципите,
преподадени в Йоан 10 и като насърчите учениците да ги приложат.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Йоан 7-10 (Раздел 14)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Йоан 7-10 (Раздел 14) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Йоан 7)
От проповедите на Исус в Йерусалим по време на празника на Шатроразпъването учениците научиха, че ако
спазваме волята на Небесния Отец, ще получим свидетелство за Неговото учение. Те откриха и принципа, че ако
дойдем при Исус Христос и повярваме в Него, ще бъдем изпълнени със Светия Дух.

Ден 2 (Йоан 8)
От историята за жената, заловена в прелюбодеяние, учениците научиха, че признаването на нашите
несъвършенства може да ни помогне да не критикуваме другите и че Спасителят ни оказва милост като ни
предоставя възможност да се покайваме. Учениците научиха след това, че Исус Христос е светлината на света и
че ако следваме Спасителя, ще избегнем духовния мрак и ще бъдем изпълнени с Неговата светлина. Те научиха и
следните следните принципи: Като учим за Исус Христос, ние опознаваме Отца. Ако продължим да следваме
словата на Исус Христос, ще бъдем Негови ученици и ще знаем истината, която ще ни направи свободни. Ако
извършим грях и не се покаем, ставаме слуги на греха. Исус Христос е Йехова, Богът от Стария завет.

Ден 3 (Йоан 9)
В Йоан 9 учениците прочетоха за това как Исус изцелява един човек, който е сляп по рождение. От тази история
те научиха следните истини: Бог може да използва нашите трудности, за да изяви Своите дела и сила. Ако
останем верни на това, което знаем, независимо от противопоставянето, свидетелствата ни ще се усилят. Ако
упражняваме вяра в Исус Христос, духовното ни зрение и разбиране се проясняват.

Ден 4 (Йоан 10)
В този урок учениците научиха, че, като Добрия Пастир, Исус Христос познава всеки от нас и е дал живота Си за
нас. Като буквален Божий Син, Исус Христос е имал силата да даде живота Си и отново да го вземе. Учениците
откриха и принципа, че ако опознаем гласа на Добрия Пастир и Го следваме, Той ще ни води към вечен живот.

Въведение
Докато Спасителят е в Йерусалим за празника Шатроразпъване, няколко
книжници и фарисеи довеждат при Него една жена, хваната в прелюбодеяние,
и Го запитват дали трябва да я убият с камъни. Той внася смут сред
обвинителите и оказва милост на жената.
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Предложения за преподаване
Йоан 8:1-11
Една жена, заловена в прелюбодеяние, е доведена пред Спасителя
Поканете учениците да си помислят за случаи, когато може да са срещали или
да са общували с хора, чиито вид или поведение не е в хармония с Господните
стандарти.

• Какви трудности може да имаме, когато сме с хора, които имат вид или
поведение, които са в разрез с Господните стандарти? (Учениците може да
отговорят, че може да се изкушим да съдим неправедно такива хора или да
се държим неучтиво с тях.)

Напишете следния въпрос на дъската:

Какво трябва да правим в случаите, когато сме с хора, които имат вид
или поведение, които са в разрез с Господните стандарти?

Насърчете учениците да потърсят истини, докато изучават Йоан 8:1-11, които
могат да отговорят на този въпрос.

Обяснете, че след празника Шатроразпъване, Исус Христос остава известно
време в Йерусалим и учи хората в храма (вж. Йоан 8:1-2).

Поканете един ученик да прочете Иоана 8:3-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва, докато Исус учи хората.

• Какво се случва, докато Исус учи хората?

• Какъв въпрос задават на Спасителя книжниците и фарисеите?

• Според стих 6, какво е намерението на книжниците и фарисеите? (Те се
стремят да дискредитират Исус пред хората и да създадат причина, поради
която да Го обвинят, защото им трябва причина, за да Го заловят и да Го
осъдят на смърт (вж. Йоан 7:1, 32.)

Обяснете, че ако Исус кажел да бъде убита с камъни жената, щеше да насърчи
наказание, което не е популярно сред юдеите и е забранено от римския закон.
Ако Исус кажел да не бъде убита с камъни жената, щял да бъде обвинен, че не
зачита Мойсеевия закон или че се отнася с неуважение към приетите
практики от миналото. (Вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., 1:450-451.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:7-8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как реагира Спасителят.

• Според стих 7, какъв е отговорът на Исус?

• Според вас, какво желае Спасителят да осъзнаят тези мъже, когато казва:
„Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея“? (Йоан 8:7).
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Поканете един ученик да прочете Йоан 8:9 на глас. Помолете класа да следят
текста и да открият какво се случва, докато фарисеите и книжниците
обмислят казаното от Спасителя.

• Какво според вас означава изразът „осъдени от собствената си съвест“ (на
български тази част от стиха липсва в превода)?

• Какво признават тези мъже, като избират да се оттеглят?

• Каква истина можем да научим от тази история относно това как да не
критикуваме другите? (Учениците могат да използват различни думи, но
се уверете, че те разпознават следния принцип: Признаването на
собствените ни несъвършенства може да ни помогне да не
критикуваме другите. Напишете този принцип под въпроса на дъската.)

• По какъв начин според вас признаването на собствените ни
несъвършенства ни помага да не критикуваме другите?

Напомнете на учениците, че тази жена е заловена в прелюбодеяние, което е
изключително тежък грях (вж. Алма 39:3-5).

• Как според вас се чувства тази жена, когато грехът й бива разкрит пред
Исус и голяма тълпа от хора?

Поканете един ученик да прочете Йоан 8:10-11 на глас. Помолете останалите
да следят текста, като потърсят как реагира Спасителят на тази жена.

• По какъв начин Спасителят показва любов и милост към тази жена?

• Какви указания дава Спасителят на тази жена?

За да помогнете на учениците да разберат, че Спасителят не приема греха на
жената, помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на
президент Спенсър У. Кимбъл:

„Неговата заповед към нея е: „Иди си, отсега нататък не съгрешавай вече“.
Той казва на съгрешилата жена да си върви, да изостави грешния си живот,
да не съгрешава повече, да промени живота си. Той казва: Върви си, жено, и
започни покаянието си; и Той и сочи първата стъпка – да изостави
прегрешенията си“ (The Miracle of Forgiveness (1969 г.), с. 165).

• Какво можем да научим за Спасителя от Йоан 8:10-11? (Макар учениците
да използват различни изрази, те трябва да открият следната истина:
Спасителят ни показва милост, като ни предоставя възможности да
се покаем. Напишете тази истина под въпроса на дъската.)

• По какъв начин разбирането на тази истина ни помага, когато
съгрешаваме?

• По какъв начин двете истини, които открихме в този урок, могат да ни
помагат да реагираме в случаите, когато сме с хора, които имат вид или
поведение, които са в разрез с Господните стандарти?
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Прочетете следното допълнение към края на Йоан 8:11 от Joseph Smith
Translation: „А жената славеше Бог от този час и повярва в Неговото име“
(Joseph Smith Translation, John 8:11 (в John 8:11, бележка под линия c).

• Според Joseph Smith Translation на Йоан 8:11, какъв ефект оказва върху
жената милостта на Спасителя?

Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията чувствата, които изпитват към Спасителя, поради
готовността Му да ни оказва милост и да ни предоставя възможност за
покаяние. Може да отделите време, за да може учениците да кажат какво са
написали. Може също да споделите свидетелството си относно принципите,
открити по време на този урок.

Следващ раздел (Йоан 11-15)
Насърчете учениците да търсят отговори на следните въпроси, докато
изучават Йоан 11-15: Какво би било да видите как някой бива възкресен от
мъртвите? Защо в Писанията е записано,че „Исус се просълзи“ (Йоан 11:35)?
Какво прави Исус за апостолите Си, което обикновено се извършва от
слугите? Какво обещава Спасителят на учениците Си, че ще получат, за да
може да им дава утеха след като Него Го няма?
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УРОК 71

Йоан 11
Въведение
Мария и Марта изпращат вест до Исус, че брат им Лазар
е болен. Исус Се забавя по пътя и пристига четири дни
след смъртта на Лазар. С любов и състрадание Исус вдига
Лазар от мъртвите. Това драматично изразяване на

божествена сила подчертава, че Исус е избраният Месия
и има власт над смъртта. След като научават за това
чудо, първосвещениците и фарисеите планират да убият
Исус и Лазар.

Предложения за преподаване
Йоан 11:1-46
Исус вдига Лазар от мъртвите
Дайте на всеки ученик малък лист хартия. Поканете учениците да напишат на
листа едно изпитание, което те или техен познат са преживели. Докато
учениците пишат, уведомете ги, че това, което напишат, ще бъде прочетено
анонимно пред класа, така че да не пишат на листовете си имената си.
Съберете листите и прочетете на глас някои от изпитанията. (За да избегнете
вероятността учениците да бъдат разпознати поради конкретни изпитания,
ако имате само няколко ученика, помолете ги да изброят няколко изпитания,
които са имали други хора.)

• Кои са някои от начините, по които вярата на хората в Исус Христос може
да бъде засегната, когато имат изпитания?

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Йоан 11, които
могат да ни помогнат да увеличим вярата си в Исус Христос, когато имаме
изпитания.

Поканете един ученик да прочете Йоан 11:1-3 на глас. Помолете учениците да
следят текста, като потърсят едно изпитание, което имат някои от приятелите
на Исус.

Четене на дълги откъси от Писанията в час
Когато молите учениците да четат дълги откъси от Писанията, може да каните един ученик
да прочете един стих, а после да помолите този ученик да избере друг ученик, който да
прочете следващия стих. Тази дейност може да продължи през целия урок. Старайте се да
не притеснявате онези, които не четат добре или които са много срамежливи. Учениците,
които предпочитат да не четат на глас, не трябва да бъдат принуждавани да го правят.

• Според стих 1, какво изпитание има Лазар? По какъв начин това може да е
било изпитание и за Мария и Марта?

• Какво правят Мария и Марта, поради болестта на Лазар? Какво показва
това за тях?

Посочете, че Исус е на едно място в Перея (вж. Йоан 1:28; 10:40), което е на
около един ден път от Витания. Следователно, би отнело поне един ден, за да
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може човек да отнесе съобщението до Исус и още един ден, за да може Исус
да стигне до Витания.

Поканете един ученик да прочете Йоан 11:4-7 на глас. Помолете учениците да
следят текста, като потърсят как реагира Исус, след като чува за болестта
на Лазар.

• Знаейки, че Исус обича Марта, Мария и Лазар, какво мислите, че са
очаквали учениците, че ще направи Исус, след като разбере за болестта на
Лазар? (Незабавно да отпътува за Витания и да изцели Лазар или вероятно
да говори и да го изцели от разстояние, както е направил за сина на един
царски чиновник (вж. Йоан 4:46-53.)

• Вместо това, какво прави Исус?

• Според стих 4, какво казва Исус, че ще се постигне чрез болестта на Лазар?

Напомнете на учениците, че Витания е на около четири километра от
Йерусалим в Юдея (вж. Йоан 11:18). Обобщете Йоан 11:8–10, като обясните,
че някои от учениците съветват Исус да не се връща в Юдея, защото
юдейските ръководители в този регион планират да Го убият (вж. Йоан
10:31–39 и Joseph Smith Translation, John 11:16 (в John 11:16, бележка под
линия a). Исус в отговор казва, че ще използва оставащото Си време, за да
върши делото Си без страх.

Поканете един ученик да прочете Йоан 11:11-15 на глас. Поканете учениците
да следят текста, като потърсят какво казва Исус за състоянието на Лазар.

• Какво си мислят учениците, че казва Исус относно състоянието на Лазар?

• Според стих 15, защо Исус се радва, че не е бил там, за да изцели Лазар от
болестта му? (Поканете учениците да си отбележат израза „за да
повярвате“ в Писанията си.)

Отбележете, че Спасителят казва, че ще отиде във Витания, за да помогне на
учениците Си да усилят вярата си в Него.

Обобщете Йоан 11:16, като обясните, че апостол Тома насърчава останалите
ученици заедно с него и Исус да отидат до Юдея, дори и това да означава да
умрат с Него.

Поканете учениците да прочетат Йоан 11:17 наум, като потърсят от колко
време Лазар е мъртъв при пристигането на Исус във Витания. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да
чуят какво е значението на това, че Лазар е мъртъв от четири дни.
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„Разлагането вече е в ход; смъртта отдавна е потвърдена с абсолютна
сигурност. … За юдеите четирите дни имали специално значение; сред тях
било разпространено схващането, че на четвъртия ден духът окончателно се
е отделил от трупа и е далеч от него“ (Doctrinal New Testament Commentary,
3 тома (1965–1973), 1:533).

• Какво означава за юдеите това, че даден човек е мъртъв от четири дни?

• Ако бяхте Марта или Мария, какво щяхте да помислите и почувствате,
когато Исус не идва, докато не изминават четири дни от смъртта на Лазар?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 11:18-27.
Помолете класа да потърсят какво казва Марта на Исус относно това
изпитание.

Вместо да молите учениците да четат, може да им покажете описание
на този разговор между Спасителя и Марта във видео презентацията

„Lazarus Is Raised from the Dead“ от The Life of Jesus Christ Bible Videos (от 2:02 до
3:35). Това видео се намира на LDS.org.

• Кои твърдения в стихове 21-27 посочват, че Марта избира да упражни вяра
в Исус Христос по време на това изпитание? (Ако сте показали видео
презентацията, може да предоставите на учениците една минута, за да
разгледат тези стихове.)

• Кои от думите на Марта ви впечатляват най-много? Защо?

• Какво можем да научим от примера на Марта относно това какво можем
да правим през изпитанията, които може да имаме? (Учениците могат да
открият принцип, подобен на следния: Можем да изберем да
упражняваме вяра в Исус Христос през изпитанията ни.)

Насочете вниманието на учениците към Йоан 11:25-26. Обяснете, че изразът
„няма да умре“ (Йоан 11:26) се отнася за втората или духовната смърт, или
отделянето от присъствието и царството Божие.

• Какви истини научаваме от думите на Спасителя към Марта? (Учениците
могат да открият истини, подобни на следните: Исус Христос е
възкресението и живота. Ако вярваме в Исус Христос, можем да
получим вечен живот.)

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 11:28-36.
Помолете класа да потърсят какво казва Мария на Исус и как отговаря Той.
Може да обясните, че „се потресе“ в тези стихове означава да скърби или да
бъде обезпокоен.

Вместо да молите учениците да четат, може да покажете описание на
тези стихове във видео презентацията „Lazarus Is Raised from the Dead“

(от 3:36 до 4:50).

• По какъв начин думите на Мария в стих 32 отразяват нейната вяра в
Спасителя?
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• По какъв начин отговаря Исус, когато вижда плача на Мария и на хората
с нея?

• Защо според вас Исус се просълзява?

Поканете учениците да прочетат Йоан 11:37 наум, като потърсят какво си
мислят някои хора, че би могъл да направи за Лазар. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 11:38-46.
Помолете учениците да потърсят какво прави след това Спасителят.

Вместо да молите учениците да четат, може да покажете описание на
тези стихове във видео презентацията „Lazarus Is Raised from the Dead“

(от 4:51 до 7:51).

• В стих 40, какво напомня Исус на Марта, когато тя възразява за
отместването на камъка, закриващ гробницата на Лазар?

• По какъв начин бива изпълнено това обещание? (Може да обясните, че
Лазар не е възкресен от мъртвите и не е безсмъртен; неговото духовно тяло
бива върнато във физическото му тяло, но физическото му тяло все още е
смъртно.)

Поканете един ученик да прочете следното изявление на старейшина Брус Р.
Макконки. Помолете учениците да чуят една важна цел, която Спасителят
постига, като вдига Лазар от мъртвите.

„Той подготвя сцената, за да драматизира завинаги едно от най-великите
Си учения: Че Той е възкресението и животът, че безсмъртието и вечният
живот идват чрез Него и че онези, които повярват на словата Му и им се
подчиняват, никога няма да умрат духовно“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973, 1:531.

• По какъв начин това чудо предвестява Възкресението на Спасителя?

• По какъв начин това чудо изявява Неговата сила да предоставя безсмъртие
и вечен живот?

• Как можем да бъдем благословени като разбираме силата на Спасителя да
предоставя безсмъртие и вечен живот?

Напомнете на учениците, че Марта и Мария първоначално показват вяра в
Исус Христос, като Го повикват, когато Лазар е болен и продължават да вярват
и уповават на Него дори след като Лазар умира. Напишете следното
недовършено твърдение на дъската: Ако изберем да упражняваме вяра в Исус
Христос през изпитанията ни, тогава …

• Как бихте довършили този принцип въз основа на наученото от Йоан 11?
(Докато учениците отговарят, довършете изречението на дъската, за да се
получи следното: Ако изберем да упражняваме вяра в Исус Христос
по време на нашите изпитания, тогава вярата ни в Него ще бъде
потвърдена и задълбочена.)

УРОК 71

450



Напомнете на учениците, че някои хора се чудели дали Исус е можел да
предотврати умирането на Лазар (вж. стих 37), но Исус изчакал да пристигне
във Витания тогава, когато Лазар бил мъртъв от четири дни (вж. стих 17).

• По какъв начин вдигането на Лазар след като той е бил мъртъв четири
дни, потвърждава и задълбочава вярата на учениците на Исус и на Марта и
Мария в Спасителя? (При възкресяването на Лазар от мъртвите след
четири дни Исус показва, че има сила над смъртта по начин, който юдеите
не могат да отрекат или разберат погрешно.)

• Кога сте избирали да упражнявате вяра в Исус Христос по време на
изпитание и в резултат на това вярата ви в Него е била затвърждавана и
задълбочавана?

Помолете учениците да запишат в тетрадките си или в дневниците за
изучаване на Писанията какво ще правят, за да могат да изберат да
упражняват вяра в Исус Христос, когато имат изпитания.

Йоан 11:47-57
Първосвещениците и фарисеите се наговарят да убият Исус
Поканете един ученик да прочете Йоан 11:47-48 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят начина, по който първосвещениците и
фарисеите реагират на разказите за това, че Исус е вдигнал Лазар от
мъртвите. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обобщете Йоан 11:49-57, като обясните, че Каяфа, първосвещеникът,
препоръчва Исус да бъде убит, за да не бъде унищожена нацията им от
римляните. Също така, той без да иска пророкува какво ще се случи на
Божиите чеда поради смъртта на Исус. Юдейските ръководители решават да
осъдят Исус на смърт и заповядват на хората, които знаят къде се намира Той,
да ги уведомят, за да бъде заловен.

Приключете, като свидетелствате за истините, обсъдени в този урок.
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УРОК 72

Йоан 12
Въведение
Мария от Витания, сестрата на Марта и Лазар, помазва
краката на Исус като символ за предстоящото Му
погребение. На следващия ден Исус влиза триумфално в

Йерусалим и предрича смъртта Си. Въпреки чудесата на
Исус, някои хора не вярват в Него. Той проповядва за
последствията от вярването и невярването в Него.

Предложения за преподаване
Йоан 12:1-19
Мария помазва краката на Исус и Исус влиза триумфално в Йерусалим
Поканете няколко ученика да нарисуват на дъската описание на едно от
чудесата на Спасителя, записани в Новия завет. След като всеки ученик
приключи да рисува, поканете класа да познаят кое чудо е изобразено.
Помолете ученика, който го е нарисувал, да обясни защо избра да изобрази
това чудо.

Помолете учениците да помислят по какъв начин виждането на тези чудеса
може да повлияе на вярата им в Спасителя. Поканете ги, докато изучават
Йоан 12, да потърсят други начини, по които хората може да реагират на
чудесата на Спасителя, а също и истините, които могат да ни помогнат да
разберем тези реакции.

Обобщете Йоан 12:1-9, като обясните, че шест дни преди Пасхата, Исус
вечеря заедно с приятели във Витания. Мария от Витания, сестрата на Марта
и Лазар, помазва краката на Исус със скъпо масло. Много хора чуват, че Исус
е във Витания и идват да видят Него и Лазар, когото Исус е вдигнал от
мъртвите.

Поканете един ученик да прочете Йоан 12:10-11 на глас. Поканете класа да
следи текста, като потърсят какво искат да направят на Лазар
първосвещениците. Може да отбележите, че вдигането на Лазар е било
неоспоримо доказателство, че Исус Христос има сила над смъртта.

• Какво искат да направят първосвещениците на Лазар? Защо?

• По какъв начин тези стихове ни помагат да разберем нечестивостта на
тези първосвещеници и фарисеи? (Може да напомните на учениците, че
тези юдейски ръководители искат да убият и Спасителя (вж. Йоан
11:47-48, 53.)

Обобщете Йоан 12:12-16, като обясните, че в деня, след като Мария помазва
краката на Исус, Той влиза триумфално в Йерусалим. (Първоначалните
подробности за триумфалното влизане са описани в Матей 21:1-11.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 12:17-19 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво правят хората, които са чули, че Исус е
вдигнал Лазар от мъртвите, по време на триумфалното влизане на Спасителя в
Йерусалим.
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• Какво правят тези хора по време на триумфалното влизане на Спасителя в
Йерусалим?

• Според стих 19, как реагират фарисеите на това, което се случва?

Йоан 12:20-36
Исус предрича смъртта Си
Обобщете Йоан 12:20-22, като обясните, че „някои гърци“ (стих 20) –
вероятно обърнати във вярата към юдаизма – идват в Йерусалим, за да
почетат Пасхата и желаят да се видят с Исус. Когато Исус научава за молбата
им, Той ги учи относно предстоящото Му страдание, смърт и Възкресение.
Поканете учениците да прочетат Йоан 12:27-33 наум, като потърсят какво
казва Исус относно Своето Единение. Може да предложите на учениците да
отбележат това, което открият.

• Според стих 27, какво желае да направи Исус, въпреки че „душата (Му) е
развълнувана“? (Въпреки че Той усеща бремето на Неговото предстоящо
страдание, Исус решава да продължи с изпълнението на Своята мисия.)

• Според стих 28, за какво се моли Исус? Как отговаря Небесният Отец?
(Обяснете, че „Ще Го прославя отново“ отразява пълната увереност на
Небесния Отец в Сина Му, че Той ще извърши Единението.)

• По какъв начин думите на Исус, записани в стих 32, се отнасят за Неговото
Единение?

Обяснете, че след като чуват ученията на Исус, хората казват, че са научили
от Писанията, че Месията никога няма да умре и те запитват кой е
„Човешкият Син“, който ще бъде „издигнат“ (Йоан 12:34).

Поканете един ученик да прочете Йоан 12:35-36 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как отговаря Исус на въпроса им.

• Какво казва Исус в отговор на въпросите на хората? (Спасителят говори за
Себе Си като за „светлината“.)

Йоан 12:37-50
Исус проповядва за последствията от вярването и невярването в Него
Насочете вниманието на учениците към рисунките на дъската, изобразяващи
някои от чудесата на Исус. Поканете един ученик да прочете Йоан 12:11 на
глас, а друг ученик да прочете Йоан 12:37 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят различните начини, по които хората реагират на
чудесата, които извършва Исус.

• Как реагират хората на чудесата на Исус?

• Каква истина можем да научим от тези различни реакции относно
връзката между чудесата и вярата в Исус Христос? (Учениците може да
използват различни думи, но пояснете, че чудесата сами по себе си не
ни водят до вяра в Исус Христос.)

• Въпреки че чудесата сами по себе си не водят до вяра в Исус Христос, как
могат да повлияят на вярата ни в Него?
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• Защо според вас някои хора вярват в Исус Христос, след като виждат или
чуват за Неговите чудеса, а други не?

Подчертайте Йоан 12:38-41, като обясните факта, че някои хора избират да не
вярват, че Исус е изпълнил пророчества, направени от пророка Исайя (вж.
Исайя 6:9-10; 53:1-3). Въпреки някои от великите дела на Спасителя, някои
хора избират да затворят очите си и вкоравят сърцата си спрямо Него.

Поканете един ученик да прочете Йоан 12:42-43 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят защо някои от юдейските ръководители, които
вярват в Исус, не „изповяд(ват)“ (стих 42), нито открито признават вярата си.

• Защо някои от главните управители не признават открито вярата си
в Исус?

• Какво означава да обичаш „повече похвалата от човеците, отколкото
похвалата от Бога“? (стих 43).

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове? (Помогнете на
учениците да открият принцип, подобен на следния: Загрижеността да
угодим на другите, вместо да угодим на Бог, може да ни попречи
открито да признаем вярата ни в Исус Христос и Неговото
Евангелие.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, попитайте:

• Кои според вас са някои от примерите за този принцип в днешно време?

• Кои са уместните начини да покажем, че вярваме в Исус Христос и
Неговото Евангелие?

• Кои са положителните последствия, които могат да дойдат от това, че
показваме, че вярваме в Исус Христос и Неговото Евангелие?

За да подготвите учениците да открият един принцип, преподаден в Йоан
12:44-46, помолете ги да си помислят за случай, когато не са можели да виждат
поради физическа тъмнина (например, когато са били в тъмна стая или са
били навън по тъмно). Поканете няколко ученика да опишат преживяванията
си, включително как са се чувствали, дали са били в някаква опасност и по
какъв начин светлината им е помогнала.

Ако е уместно, угасете лампите в стаята, но все пак оставете някаква светлина.
Посочете, че физическата тъмнина може да ни помогне да разберем какво
представлява духовната тъмнина.

• По какъв начин да сме във физическа тъмнина е подобно на това да сме в
духовна тъмнина?

• Какви опасности могат да произлязат от живота в духовна тъмнина?

Поканете един ученик да прочете Йоан 12:44-46 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как хората, които вярват в Исус Христос, могат
да бъдат благославяни.

• Според Йоан 12:46, как могат да бъдат благославяни хората, които вярват в
Исус Христос? (След като учениците отговорят, включете лампите в
стаята, ако преди това сте ги угасили. Като използвате думите на
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учениците, напишете следния принцип на дъската: Ако вярваме в Исус
Христос, не трябва да живеем в духовна тъмнина.)

• По какъв начин Исус Христос е светлина? По какъв начин вярата в Него
може да премахне духовната тъмнина от живота на човека? (Вж. също У. и
З. 50:23-25; 93:36-39.)

За да помогнете на учениците да разберат по какъв начин Исус
Христос отблъсква духовната тъмнина, като предоставя светлина (или

насока и яснота) в живота ни, разделете учениците на групи по двама или
трима. Раздайте на всяка група по едно копие на следния материал за
раздаване:

Исус Христос разпръсва тъмнината като
предоставя светлина
За всяка от следните теми обсъдете следните въпроси:

• Какво може да вярват хората в духовна тъмнина относно тази тема?

• Каква светлина предоставят Исус Христос и Неговото Евангелието по тази тема?

Теми:
• Целта на физическите ни тела

• Забавления и средства за масова информация

• Получаване на мир и щастие

• Брак и семейство

• Живот след смъртта

Заедно с класа обсъдете една от темите, изброени на този лист, като
използвате съпътстващите въпроси. После поканете учениците да отделят
няколко минути, за да обсъдят оставащите теми, като използват тези въпроси.
(Може да замените някои от тези теми с теми, които са по-подходящи за
вашите ученици.)

Обсъждания и задачи на малки групи
Дейностите на малки групи често могат да водят до участие на повече ученици в урока и
може да предостави безопасна среда, в която учениците могат да споделят чувствата,
мислите и свидетелствата си едни с други. Учениците могат да бъдат по-добре подготвени
да извършват дейности на малки групи, ако първо ги насочвате чрез пример за задачата,
която трябва да извършат в групите си.

След като предоставите достатъчно време, поканете по един ученик от всяка
група да избере една от темите на листа и да каже какво е било обсъдено в
групата му по тази тема. След това попитайте класа:
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• По какъв начин принципът, който открихме в стих 46, ни помага да
разберем защо може да гледаме на определени теми и въпроси по начин,
различен от този на другите?

• В какви ситуации светлината, предоставяна от Исус Христос и Неговото
Евангелие, ви е помагала?

Поканете един ученик да прочете на глас следните думи на старейшина Герит
У. Гонг от Седемдесетте, в които той свидетелства за благословиите, които
идват от това, че сме избрали да повярваме в и да следваме Исус Христос:

„Вярването е избор (вж. Мосия 4:9). …

Когато изберем да вярваме, ние разбираме и виждаме нещата по различен
начин. Когато виждаме и живеем по този начин, ние сме щастливи и
радостни по начин, който само Евангелието може да ни предостави“
(„Choose Goodness and Joy“, New Era, авг. 2011 г., с. 44).

Обобщете Йоан 12:47-50, като обясните, че Исус проповядва, че онези, които
не вярват в словата Му и които Го отхвърлят, ще бъдат съдени от словата,
които е изрекъл, които са словата, дадени Му от Небесния Отец, за да ги
произнесе.

Споделете свидетелството си за благословиите, които сте получили в резултат
на това, че сте избрали да повярвате в Исус Христос и Неговото Евангелие.
Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията как ще приложат един от принципите, които са научили.
Насърчете учениците да изберат да вярват в Исус Христос.
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УРОК 73

Йоан 13
Въведение
След пасхалната вечеря, Исус измива нозете на
апостолите Си и посочва Юда като Своя предател.
Въпреки тежката последна седмица на земното Му
служение, Исус набляга в ученията Си на подчинение,

служба и обич – качества, които характеризират живота
Му и които трябва да характеризират живота на
учениците Му във всички епохи.

Предложения за преподаване

Имайте увереност в силата на словото
Може се изкушите да повярвате, че учениците не обичат да изучават Писанията или че не
можете да преподавате Писанията ден след ден и да запазите интереса на учениците.
Обаче помнете, че Писанията съдържат „словата на живот“ (У. и З. 84:85) и че словото има
„по-силно въздействие върху съзнанието … от меча или нещо друго“ (Алма 31:5).

Йоан 13:1-17
Исус мие нозете на апостолите Си
Преди урока, копирайте следната схема на дъската:

Прочетете на глас следните въпроси и поканете учениците да помислят как
биха отговорили (обяснете, че не е необходимо да отговарят на глас):

• Къде бихте се поставили на тази линия?

• Искате ли да сте по-щастливи, отколкото сте сега?

• Можете ли да се сетите за някой, на когото искате да помогнете да стане
по-щастлив?

Поканете учениците да потърсят един принцип, докато изучават Йоан 13,
който ще им помогне да узнаят какво могат да направят, за да бъдат
по-щастливи.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Йоан 13, напомнете
им, че Исус отпразнува Пасхата с апостолите Си. Обобщете Йоан 13:1-3, като
обясните, че докато Исус яде тази последна вечеря с апостолите Си преди
разпъването Си, Той знае, че скоро ще бъде убит и ще се завърне при
Небесния Си Отец.

Поканете един ученик да прочете Йоан 13:4-5 на глас и помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави Исус, след като Той и апостолите Му
приключват вечерята си. Обяснете, че изразът „свали горните си дрехи“ в
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стих 4 означава, че Исус сваля връхната Си дреха, подобно на свалянето на яке
в днешно време.

• Каква служба извършва Спасителят за Неговите ученици?

Обяснете, че „в новозаветни времена хората носели отворени сандали,
вървели основно по непавирани пътища, които събирали мръсотията от
животните и имали нередовен достъп до вода за къпане. Стъпалата им ставали
много мръсни и измиването на стъпалата на някого би било много неприятна
задача. … Този обичай за оказване на гостоприемство обикновено се
изпълнявал от най-ниското ниво сред слугите“ (New Testament Student Manual
(наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г.), с. 242). По време
на тази последна вечеря „Христос тихо става, запасва престилката си, както би
го направил един роб или слуга и коленичи да мие нозете на апостолите“
(Джефри Р. Холанд, „He Loved Them unto the End“, Ensign, ноем. 1989 г., с. 25).

Покажете картината Исус мие нозете
на апостолите (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 55; вж. също LDS.org).

• Ако бяхте там, когато Исус
измива нозете на апостолите Си,
как бихте реагирали, ако Исус
започнеше да мие вашите нозе?

• Какво разкрива относно
характера на Исус това, че Той
измива нозете на апостолите Си?

Помолете един ученик да прочете на глас Превода на Джозеф Смит, Йоан 13:8
(в Ръководство към Писанията). Помолете класа да следят текста и да намерят
какво казва Петър, когато Спасителят започва да мие нозете Му.

• Според Превода на Джозеф Смит, Йоан 13:8, какво казва Петър, когато
Спасителят започва да мие нозете му?

Помолете един ученик да прочете на глас Превода на Джозеф Смит, Йоан
13:9-10 (в Ръководство към Писанията). Нека останалите следят текста, като
потърсят как му отговаря Господ.

• Какво научаваме относно Петър от отговора му, записан в стих 9, на това,
което му казва Господ? (Петър уважава Господ и иска да Го следва изцяло.)

Обяснете, че като измива нозете на апостолите Си, Спасителят не само
извършва един мил жест на служба, но също изпълнява закона на Моисей и
постановява един свещен обряд (вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома (1965–1973), 1:708–709). Този обряд е възстановен в нашата
диспенсация чрез Пророка Джозеф Смит (вж. У. и З. 88:74-75, 137-141)

Поканете ученик да прочете на глас Йоан 13:11 и помолете останалите да
следят текста, като потърсят защо Исус казва на апостолите: „не всички
сте чисти“.
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• За кого намеква Спасителят, когато казва за апостолите: „не всички сте
чисти“? (Юда Искариот, който скоро след това ще Го предаде.)

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 13:12-17.
Помолете класа да следят текста и да намерят на какво учи апостолите Си
Спасителят, след като измива нозете им.

• Според стихове 13-16, какъв пример дава Спасителят, като кани
апостолите да го следват? (Въпреки че Спасителят е „Учител и Господ“
(стих 13) и е най-великият от всички, Той служи на другите.)

• Въз основа на обещанието на Спасителя към Неговите апостоли, записано
в стих 17, каква благословия ще получим, ако следваме Неговия пример,
като служим на другите? (Учениците трябва да кажат със свои думи
принцип, подобен на следния: Ако следваме примера на Спасителя,
като служим на другите, ще бъдем по-щастливи.)

• Защо според вас ще бъдем по-щастливи, ако служим на другите подобно на
Спасителя?

Помолете учениците да си припомнят случай, когато са били по-щастливи,
защото са следвали примера на Спасителя, като са служили на другите.
Помолете няколко ученика да споделят своите истории с класа. Вие също
може да споделите лично преживяване.

За да помогнете на учениците да научат един начин, по който да могат да
прилагат този принцип, поканете един ученик да прочете на глас следното
твърдение на старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте
апостоли:

„Във вашата сутрешна молитва през всеки нов ден, молете Небесния Отец
да ви напътства да се възползвате от възможностите да служите на някое от
Неговите скъпоценни чеда. След това изживейте деня със сърце, изпълнено с
вяра и обич, търсейки човек, на когото да помогнете. Ако правите това,
вашата духовна чувствителност ще се изостря, и ще откривате такива
възможности да служите, каквито преди това не сте смятали за възможни“

(„Да бъдем ревностно заети“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 31).

• Според старейшина Балард, как можем да намираме възможности да
служим на другите?

Насърчете учениците да следват примера на Спасителя като служат на
другите. Може да поканите учениците да се подготвят да споделят в
следващите уроци какви случаи на служба към другите са имали.

Йоан 13:18-30
Исус посочва Своя предател
Обобщете Йоан 13:18-30 като обяснява, че след като Исус учи апостолите Си,
че ще бъдат щастливи, ако служат на другите, Той казва, че един от тях ще Го
предаде. Когато Йоан запитва Исус кой ще Го предаде, Исус посочва, че един
от Неговите апостоли (Юда) ще Го предаде.
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Йоан 13:31-38
Исус учи учениците Си да се обичат един друг
Попитайте учениците дали някой ги е обвинявал, че не са християни или
истински ученици на Исус Христос, защото са членове на Църквата на Исус
Христос на светиите от последните дни. Ако някои ученици вдигнат ръце,
попитайте ги как са отговорили на обвинението, че не са християни. Ако
никой не е имал такова преживяване, попитайте:

• Как бихте реагирали, ако някой ви каже, че не сте християни?

Поканете един ученик да прочете Йоан 13:34-35 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Спасителят, че ще помогне на
другите да разпознаят, че апостолите са ученици на Христос.

• Според стих 34, каква заповед дава Исус на апостолите Си?

• Според стих 35, какво биха научили другите, ако апостолите се обичат
един другиго както Исус ги обича?

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Спасителя към Неговите
апостоли? (Учениците трябва да кажат със свои думи принцип, подобен на
следния: Когато се обичаме един другиго както Исус Христос ни
обича, другите ще познаят, че сме Негови ученици.)

• Според изученото тази година за Исус Христос, по какви начини Той
показва, че обича хората?

За да помогнете на учениците да почувстват истинността и важността на
принципа, който откриха сега, поканете един ученик да прочете на глас
следната история, разказана от старейшина Пол Е. Коеликър от Седемдесетте:

„Двама млади мисионери почукали на една врата, надявайки се да открият
човек, който да чуе посланието им. Вратата се отворила и един доста едър
мъж ги посрещнал с далеч не дружелюбен глас: „Мисля, че ви казах да не
идвате отново на вратата ми. Предупредих ви преди, че ако някога отново
дойдете, може да стане неприятно. Сега ме оставете на мира“. Той бързо
затворил вратата.

Докато старейшините се отдалечавали, по-възрастният, по-опитен мисионер сложил ръка
на рамото на по-младия, за да го утеши и окуражи. Без те да знаят, мъжът ги наблюдавал
през прозореца, за да е сигурен, че са разбрали предупреждението му. Той напълно
очаквал да ги види да се отнесат несериозно към краткия му отговор на опита им за
разговор. Обаче когато видял проявата на доброта между двамата мисионери, сърцето му
внезапно се смекчило. Той отворил вратата и ги поканил да се върнат и да споделят своето
послание с него.

… Този принцип да имаме любов помежду си и да развиваме способността си да сме
съсредоточени върху Христос в начина ни на мислене, говорене и действие, е съществен
принцип в превръщането ни в ученици на Христа“ („Той наистина ни обича“, Лиахона, май
2012 г., с. 17).

• По какъв начин описаните в тази история мисионери следват съвета на
Господ да се обичаме един друг?

УРОК 73

460



Поканете учениците да изпеят „В обич живейте“ (Химни, № 193), и ги
помолете да си помислят за някой, който лесно може да бъде разпознат като
ученик на Исус Христос поради обичта, която проявява към другите. След
като изпеете химна, поканете учениците да кажат имената на хората, за които
са си помислили и да обяснят конкретни начини, по които тези хора показват
любовта си към другите. Може да кажете на класа за някой, за който сте си
помислили.

Насърчете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията какво ще направят, за да обичат по-добре другите,
както ги обича Спасителят.

Обобщете Йоан 13:36-38, като обясните, че след като Петър заявява, че ще
жертва живота си за Исус Христос, Исус казва на Петър, че той ще се отрече
от Исус три пъти преди да изкукурига петелът.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Поведете учениците към гонене из Писанията, като използвате жокери, които
да им помагат да упражнят бързото намиране на откъси в Писанията им.
Жокери могат да бъдат ключови думи, контекст, учения, принципи и идеи за
приложение от картите за овладяване на стихове. Можете да им давате ваши
лични жокери. Дейности за гонене из Писанията, през които учениците се
състезават да намерят откъси, им помагат да бъдат активно въвлечени в
научаването на стихове за овладяване. Когато провеждате дейности за гонене
из Писанията, за да помогнете на учениците да овладяват стиховете, правете
го по начин, който не поражда накърнени чувства и не оскърбява Духа.
Помогнете на учениците да се отнасят с благоговение към Писанията и да не
се съревновават прекалено много. Нека учениците се състезават по
отношение на определено ниво, а не едни срещу други. Например, учениците
могат да се съревновават с учителя или да проведат състезание, за да видят
дали даден процент от класа може да открие конкретен откъс за
определено време.

УРОК 73

461



УРОК 74

Йоан 14
Въведение
След Пасхалната вечеря Исус учи апостолите Си как да се
завърнат при Небесния Отец и как да изразяват обичта си

към Спасителя. След това Исус обещава на апостолите
Си, че ще им изпрати един друг Утешител.

Предложения за преподаване
Йоан 14:1-14
Спасителят учи апостолите Си как да се завърнат при Небесния Отец
Ако е възможно, покажете карта на града ви и поканете учениците да посочат
настоящото си местоположение на нея. Посочете на картата друго място, с
което са запознати учениците. Помолете ги да напишат на лист хартия как да
отидат от настоящото си местоположение до това място. Нека няколко
ученика споделят какво са написали.

Напишете Селестиалното царство на дъската. Помолете учениците да
обмислят указанията, които биха дали на човек, който иска да знае как да
достигне до селестиалното царство.

Поканете учениците да потърсят една истина, докато изучават Йоан 14, която
може да им помогне да узнаят как да се завърнат при Небесния Отец и да
влязат в селестиалното царство.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Йоан 14, напомнете
им, че Спасителят отбелязва Пасхата заедно с апостолите Си в една горна стая
в Йерусалим. След Пасхалната вечеря Исус казва на учениците Си, че скоро
ще ги напусне (вж. Йоан 13:33).

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 14:1-5.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Исус на
апостолите Си, за да ги утеши.

• Какво казва Исус на апостолите Си, за да ги утеши?

• Какво мислите, че означава изразът „в дома на Моя Отец има много
обиталища“ в стих 2?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на Пророка
Джозеф Смит:

„(Заявлението) „В дома на Моя Отец има много обиталища“ … трябва да
бъде „В царството на Отца Ми има много княжества“, за да можете вие да
бъдете наследници на Бог и сънаследници с Мен. … Има обиталища за
онези, които спазват небесния закон и други обиталища за онези, които са
се отклонявали от закона, всеки човек по реда си“ (Учения на президентите
на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 233).
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Може да предложите на учениците да напишат думите царство и княжества в
Писанията им над думите дом и обиталища в Йоан 14:2.

• Кои учения в Йоан 14:1-4 може да са били утешителни за апостолите?

• Според стих 5, как реагира апостол Тома на учението на Спасителя, че
апостолите Му знаят пътя към царството на Небесния Отец?

Помолете един ученик да прочете на глас Йоан 14:6, а класът да намери
отговора на Исус на въпроса на Тома.

Йоан 14:6 е стих за овладяване от Писанията. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си за основните

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да отбележат стиховете за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

• Как отговаря Исус на въпроса на Тома?

Начертайте на дъската пътека. В края на пътеката напишете Ние, а в другия
край напишете царството на Небесния Отец. Напишете Пътят под пътеката и
отбележете, че този израз се отнася за пътя, който води от едно място
до друго.

• Какъв е пътят на Спасителя? (Учениците може да отговорят, че
Спасителят ни показва как да живеем, за да станем подобни на Бог и как да
бъдем достойни, за да живеем в присъствието на Небесния Отец.)

Напишете Истината и Животът на дъската под „Пътят“.

• По какви начини Исус Христос е истината? (Той е източникът на цялата
истина и живее изцяло съгласно тази истина.)

• По какви начини Исус Христос е животът? (Той прави възможно за нас да
преодолеем физическата смърт и да бъдем възкресени с безсмъртни
физически тела и да преодолеем духовната смърт, за да получим вечен
живот. Той е „светлината, която е във всички неща, която дава живот на
всички неща“ (У. и З. 88:13.)

Под рисунката на пътеката на дъската до „Пътят“ напишете Исус Христос е.

• Въз основа на това, което обсъдихме, как бихте обобщили значението на
думите на Спасителя, че „никой не идва при Отца освен чрез Мен“? (Йоан
14:6). (Макар че учениците може да използват различни думи, те трябва да
открият следната истина: Само чрез Единението на Исус Христос и
като следваме Неговия път, можем да влезем в царството на
Небесния Отец.)

• Какво ще се случи, ако се опитваме да следваме път, който не е пътят на
Спасителя?
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Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Лоурънс Е. Корбридж от Седемдесетте. Помолете класа да чуят какво ще се
случи, ако се опитваме да следваме път, който не е пътят на Спасителя.

„Има само един път към щастие и задоволство. Той е Пътят. Всеки друг път,
който и да е друг път, какъвто и да е друг път е безразсъдство. …

… Можем или да следваме Господи да бъдем надарени с Неговата сила и
да имаме мир, светлина, знание, увереност, любов и радост, или можем да
поемем някой друг път, какъвто и да е, и да вървим сами – без Неговата
подкрепа, без Неговата сила, без напътствие, сред мрак, безпорядък,

съмнение, скръб и отчаяние. И ви питам, кой път е по-лесен? …

Има само един път към щастие и задоволство. Исус Христос е Пътят“ („Пътят“, Лиахона,
ноем. 2008 г., с. 34, 36).

• Според старейшина Корбридж, какво ще се случи, ако не следваме пътя на
Спасителя?

• Какво ще се случи, ако следваме пътя на Спасителя?

Помолете учениците да обмислят преживявания, които са имали, при които
са били благословени, като са следвали пътя на Спасителя. Поканете някои от
тях да споделят преживяванията си.

Обобщете Йоан 14:7-14, като обясните, че Спасителят учи апостолите Си, че
една от целите Му да дойде на земята, е да разкрие чрез словата и делата Си
истинското естество на Небесния Отец. Той обещава и на апостолите Си, че
ще имат силата да вършат велики дела.

Йоан 14:15-31
Исус учи апостолите Си как да показват любовта си към Него
Помолете учениците да си помислят за някой, когото обичат.

• Как изразявате обичта си към този човек?

Поканете един ученик да прочете на глас Йоан 2:8 и помолете класа да
потърсят какво казва на Исус на апостолите Си, че трябва да правят, за да
показват любовта си към Него.

Йоан 14:15 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличават разбирането си на основни

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на други. Може да предложите на
учениците да отбелязват откъсите за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

• Въз основа на казаното от Исус на апостолите Му, какво можем да правим,
за да показваме обичта си към Исус Христос? (Учениците трябва да
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разпознаят следната истина: Ние проявяваме любовта си към Господ,
като спазваме заповедите Му.)

Донесете в клас няколко листчета, на които са написани заповеди (например
подчиняване на Словото на мъдростта, плащане на десятък и почитане
светостта на Господния ден.) Поканете няколко ученика излязат пред класа.
Кажете на всеки да изтегли едно листче, да прочете на глас заповедта и да
обясни как спазването на тази заповед ни позволява да изразяваме обичта си
към Исус Христос. След това ги поканете да се върнат по местата си.

Помолете учениците да помислят колко добре изразяват любовта си към
Спасителя като спазват Неговите заповеди. Насърчете ги да си поставят за цел
да изразяват обичта си към Спасителя, като спазват по-добре една или повече
от заповедите, които са трудни за тях.

Поканете един ученик да прочете Йоан 14:16-17, 26 на глас. Нека останалите
следят текста и да потърсят обещанието на Спасителя към Неговите апостоли.

• Какво обещава Спасителят на апостолите Си?

Обяснете, че изразът „друг Утешител“ в стих 16 се отнася за Светия Дух. Тъй
като Спасителят е бил утешител на апостолите Си по време на земното Си
служение, Той нарича Светия Дух друг Утешител.

• Според Йоан 14:16-17, 26, какво може да прави Светият Дух за нас?
(Учениците трябва да посочат със свои думи следната истина: Светият
Дух може да ни утешава, учи на всички неща и да ни припомня
всички неща.)

Поканете учениците да напишат отговорите си на следните въпроси в
тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията:

• Кога сте чувствали Светия Дух да ви утешава? Кога сте усещали, че Той ви
учи? Кога ви е помагал да си припомняте неща?

След като измине достатъчно време, поканете няколко доброволеца да
споделят какво са написали.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 14:18-23.

• Според стихове 21 и 23, как ще бъдем благословени, ако спазваме
заповедите? (Макар че учениците може да използват различни думи, те
трябва да открият следния принцип: Ако спазваме заповедите,
Небесният Отец и Исус Христос ще бъдат с нас.)

• Какво мислите, че означава, че Небесният Отец и Исус Христос ще бъдат с
нас? (Това се отнася за личното явяване на Небесния Отец и Исус Христос
(вж. У. и З. 130:3.)

Обяснете, че Пророкът Джозеф Смит казва, че Светият Дух е наричан
Първият Утешител, а Исус Христос е Вторият Утешител. За да Го получим
като Втори Утешител, трябва първо да развием вяра в Него, да се покаем, да
бъдем кръстени, да получим Светия Дух и да се стремим да бъдем праведни и
да служим на Бог. Ако правим тези неща, накрая „Исус Христос ще дойде при
(нас) или ще ни (се) явява от време на време, … а виденията за небесата ще
бъдат пред (нас) и Господ ще (ни) учи лице в лице“ (в History of the Church,
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3:380–381). Обещанието ще бъде изпълнено съгласно Господната воля и време
(вж. У. и З. 88:68).

Нека учениците прочетат наум Йоан 14:27 и да потърсят посланието на
Спасителя към апостолите Си.

• По какъв начин посланието на Спасителя в стих 27 се отнася за принципа,
който открихме в този урок?

• Каква е разликата между мира, който предлага Спасителят и мира, който
предлага светът?

Обобщете Йоан 14:28–30 и Превода на Джозеф Смит, Йоан 14:30 (в
Ръководство към Писанията), като обясните, че Исус казва на апостолите Си,
че те трябва да се радват, защото Той скоро ще ги напусне, за да се завърне
при Небесния Отец. Той им казва и че Сатана няма сила над Него, защото е
победил света. Исус казва на апостолите, че Сатана все още може да им влияе,
защото те не са приключили делото си на земята.

Поканете учениците да прочетат Йоан 14:31 наум, като потърсят какво иска
Спасителят да знае светът.

• Какво иска Спасителят да знае светът?

• По какъв начин Спасителят показва любовта си към Небесния Отец?

За да приключите, поканете учениците да свидетелстват по какъв начин
принципите в този урок могат да им помогнат, когато се опитват да се
завърнат в присъствието Божие в селестиалното царство.

Овладяване на стихове от Писанията – Йоан 14:6
За да помогнете на учениците да наизустят Йоан 14:6, може да използвате
една от идеите в приложението на този наръчник.

Овладяване на стихове от Писанията – Йоан 14:15
За да помогнете на учениците да наизустят Йоан 14:15, поканете ги да
напишат този стих на листче хартия. Помолете ги да повтарят стиха, докато го
наизустят. После ги помолете да изложат това листче на място, където ще им
напомня да показват обичта си към Господ, като спазват неговите заповеди.
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Йоан 15
Въведение
През последната вечер на земното Си служение, след
тайната вечеря, Спасителят учи апостолите Си, че Той е
истинската лоза и че неговите ученици са пръчките. Той

заповядва на учениците Си да се обичат един друг и ги
предупреждава за преследването, на което ще са
подложени поради връзката им с Него.

Предложения за преподаване
Йоан 15:1-11
Исус обяснява, че е истинската лоза
Преди часа напишете на дъската думите успешен, нещастен, радостен, мъртъв,
струващ си, безплоден, плодороден, продуктивен, изобилен и неуспешен.

Поканете учениците да си представят как след 60 години правят преглед на
живота си от този момент.

• Коя от тези думи бихте искали да описва живота ви? Защо?

Нарисувайте на дъската рисунка на
лоза. Може да предложите на
учениците да прерисуват рисунката
ви в тетрадките си или в дневниците
си за изучаване на Писанията.
Обяснете, че Исус използва метафора
с лоза, за да помогне на учениците
Си да разберат как да водят
плодороден, продуктивен и
изобилен живот.

Поканете един ученик да прочете Йоан 15:1-5 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво символизират елементите на тази
метафора.

• Какво символизира лозата? (Озаглавете лозата на дъската Исус Христос.)

• Какво символизират пръчките? (Озаглавете пръчките Ученици на Исус
Христос.)

• Ако Исус Христос е лозата, а ние сме пръчките, какво може да
символизира плодът? (Плодът може да символизира праведните дела на
учениците на Исус Христос.) Озаглавете плода Праведни дела.)

Обърнете внимание на думата земеделецът в стих 1.

• Какво е земеделец? (Някой, който се грижи за земеделски земи (в случая,
за лозе.)

• Според стихове 1-2, по какъв начин Небесният Отец е подобен на
земеделец? (Обяснете, че Бог Отец посажда истинската лоза (Исус
Христос), която ще подхранва всички останали.)
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Покажете на класа клонче, което сте отрязали от някое дърво и обяснете
колко се вълнувате за времето, когато ще можете да наберете плодове от този
клон и да ги изядете. Помолете класа да помислят дали ще можете да ядете
плода от клончето.

• Защо това клонче няма да има никакви плодове? (Поради това, че е
отрязано от дървото, то не може да получи хранителни вещества, за да
създаде плод.)

Поканете един ученик да прочете Йоан 15:4-5 на глас. Поканете учениците да
следят текста, като потърсят какво казва Спасителят, че е необходимо, за да
може да порасне плод на даден клон.

• Какво казва Исус, че е необходимо, за да може да порасне плод на даден
клон? (Клонът трябва да „пребъде“ в растението.)

• По какъв начин този клон е подобен на човек, който се е отделил или
откъснал от Спасителя?

Поканете учениците да отбележат думите пребъдете или пребъде в стихове 4-5.
Обяснете, че думата пребъдвам в тези стихове означава да останем, „но
остан(ем) завинаги,“, т.е. че трябва да останем стабилно и постоянно
прикрепени към Исус Христос и Неговата Църква (вж. Джефри Р. Холанд,
„Пребъдвайте в Мене“, Лиахона, май 2004 г., с. 32).

• Според стих 5, какъв е резултатът от пребъдването или оставането ни
здраво свързани със Спасителя? (Учениците на Исус Христос ще принесат
много плод.)

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако спазваме
заповедите, ще пребъдваме в любовта на Спасителя и …

За да помогнете на класа да разберат един от начините, по който Исус
Христос ни помага да спазваме заповедите и да пребъдваме в любовта Му,
поканете един ученик да прочете на глас следното:

„Също така, чрез благодатта на Господ, всеки човек, чрез вяра в Единението на Исус
Христос и покаяние за греховете си, получава сила и подкрепа да върши добрите дела,
които иначе биха били непосилни. Тази благодат е силата, която позволява на мъже и
жени да получат вечен живот и възвисяване, след като са положили най-добрите свои
усилия“ (Bible Dictionary, „Grace“).

• Кои са някои от начините, по които Исус Христос ни укрепва, за да
спазваме заповедите?

Обобщете Йоан 15:6-8, като обясните, че Спасителят учи, че онези, които не
пребъдват в Него са като клон, който е отсечен. Той изсъхва и умира, но
хората, които пребъдват в Исус Христос, принасят праведни дела, които
прославят Бог.

• Какво можем да правим, за да пребъдваме в или да бъдем здравно свързани
със Спасителя?
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Поканете един ученик да прочете Йоан 15:9-11 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус на учениците Си, че трябва да
правят, и какви благословии ще получат те.

• Какво казва Исус на учениците Си, че трябва да правят?

• По какъв начин спазването на заповедите ни позволява да пребъдваме в
любовта на Спасителя? (Обяснете, че макар и Отец и Синът да ни обичат
със съвършена и вечна любов, спазването на Техните заповеди ни
позволяват да получим пълнотата на благословиите, които Те с обич
желаят да ни дадат (вж. 1 Нефи 17:35; У. и З. 95:12; 130:20–21.)

• Според стих 11, защо Исус учи учениците Си да пребъдват в Него и да
принасят праведни дела?

Попитайте учениците как биха довършили непълното твърдение на дъската
като принцип, въз основата на прочетеното в стих 11. (Като използвате
думите на учениците, довършете твърдението на дъската, така че да предава
следния принцип: Ако спазваме заповедите, ще пребъдваме в любовта на
Спасителя и ще получим пълнота от радост.)

• Защо според вас пребъдването в Спасителя ни позволява да получим
пълнота от радост?

Помолете учениците да си помислят за някой, когото познават, който изпитва
радост поради това, че пребъдва в Спасителя. Поканете няколко ученика да
разкажат за човека, за когото са си помислили, и да обяснят защо този човек е
добър пример за този принцип. Може също да поканите учениците да
споделят по какъв начин пребъдването в Спасителя им е дало радост.

Поканете учениците да си помислят за начини, по които могат да бъдат
здраво свързани със Спасителя и по този начин да получат по-голяма радост.

Йоан 15:12-17
Исус заповядва на учениците Си да се обичат един друг
Напишете на дъската следното изказване на президент Ръсел М. Нелсън от
Кворума на дванадесетте апостоли. (Това изказване се намира в „The Mission
and Ministry of Jesus Christ“, Ensign, апр. 2013 г., с. 38.)

„Най-доброто доказателство за нашето преклонение пред Исус е нашето
ревностно подражание на Него“ (президент Ръсел М. Нелсън).

Подчертайте в изказването на дъската думите преклонение и подражание.
Поканете учениците да обяснят какво означават подчертаните думи.
(Преклонение е силна любов и уважение, а подражание означава да имитираме
или следваме.)

• Защо според вас подражаването на Исус е най-добрият начин да покажем,
че Го обичаме и уважаваме?

УРОК 75

469



Поканете един ученик да прочете Йоан 15:12 на глас. Помолете останалите да
следят текста, като потърсят как Спасителят ни моли да Му подражаваме.

• Какво ни е заповядал Исус да правим? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да открият следната истина: Спасителят ни е
заповядал да се обичаме един друг както Той ни обича. Насърчете
учениците да отбележат тази истина в стих 12.)

• Какво според вас означава да обичаме някого по начина, по който Исус
Христос ви обича?

Поканете учениците да прочетат Йоан 15:13-17 наум, като потърсят начина,
по който Спасителят ни е показал, че ни обича. След като измине достатъчно
време, разделете ги по двойки и ги помолете да обсъдят с партньора си какво
са открили. После задайте следните въпроси:

• Според стих 13, какво казва Спасителят, че е най-великото проявление
на любов?

• По какъв начин Той показва такъв вид любов?

За да помогнете на учениците по-добре да разберат какво означава да дадем
живота си, поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на
старейшина Клаудио Р. М. Коста от Седемдесетте:

„(Исус Христос) ние дал върховния пример, когато заявява: „Никой няма
по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си“ (Йоан 15:13).
По-късно Той извърши единение за всички наши грехове и накрая даде Своя
живот за всички нас.

Ние можем да отдадем нашия живот за тези, които обичаме не като
физически умрем за тях, а по-скоро като живеем за тях – давайки им от

своето време, винаги присъствайки в техния живот, служейки им, бидейки любезни,
привързани и показващи истинска любов към хората от нашето семейство и към всички
хора, както ни е учил Спасителят“ („Не оставяйте днешната работа за утре“, Лиахона,
ноем. 2007 г., с. 74).

• Според старейшина Коста, кои са някои от начините, по които можем да
даваме живота си за другите?

• Кога се е случвало някой да даде живота си по един от тези начини за вас?

Поканете учениците да обмислят заповедта на Спасителя да обичаме другите
както Той ни обича. Предоставете им няколко минути, за да запишат в
тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията относно някой, за
когото мислят, че Спасителят би искал да му показват, че го обичат и да
планират как ще го направят.

Помагайте на учениците да прилагат учения и принципи
По-вероятно е учениците да прилагат ученията и принципите, които са открили в
Писанията, когато чувстват тяхната истинност и важност чрез Духа и усещат наложителност
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да ги прилагат в живота си. Един от ефективните начини да помогнете на учениците да
почувстват истинността и важността на ученията и принципите е да ги насърчавате да
обмислят и записват начините, по които могат да прилагат или спазват истините, които са
научили.

Йоан 15:18-27
Исус предупреждава учениците Си за преследването, на което ще бъдат
изложени, поради свидетелстването си за Него.
Обяснете, че след като Спасителят учи учениците Си относно пребъдването в
Него и показването на обич един към друг, Той ги учи какво ще им се случи,
поради специалното свидетелство, което имат за Него и отговорността им да
го споделят.

Поканете един ученик да прочете Йоан 15:18-20 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Исус относно това по какъв начин светът ще се отнася
към учениците Му. (Обяснете, че в тези стихове „светът“ се отнася за хората,
които са греховни и се опълчват на Бог.)

• Какво казва Исус относно това по какъв начин светът ще се отнася с
Неговите ученици?

Може да отбележите пред учениците, че поради това, че „светът мрази“
учениците на Спасителя, учениците вероятно ще срещат антимормонски и
изпълнени с омраза материали в медиите, а също и в Интернет. Някои
ученици ще бъдат изложени на изолиране, подигравки и заплахи чрез гневно
поведение, включително тормоз в Интернет.

Ако е приложимо, може да кажете на учениците как и къде да намират
отговори на изпълнените с омраза обвинения срещу Църквата. Освен
търсенето на помощ от доверени възрастни, учениците могат да намерят
онлайн ресурси на mormonnewsroom.org, lds.org/topics и seektruth.lds.org.

Обобщете Йоан 15:21-25, като обясните, че Исус Христос потвърждава, че
онези, които Го мразят, мразят и Отца и че те ще бъдат държани отговорни за
изборите си.

Обяснете, че независимо от омразата на другите и преследването, на което са
изложени последователите на Спасителя, Исус Христос предоставя начини за
света да може да получи свидетелство за Него. Поканете учениците да
прочетат Йоан 15:26-27 наум, търсейки свидетелите, които ще свидетелстват
за Исус Христос пред света.

• За кого говори Спасителят, че ще свидетелства за Неговата божественост?
(Светият Дух и учениците на Спасителя.)

Помолете учениците да обмислят принципите и истините в този урок.
Насърчете ги да прегледат какво са се почувствали вдъхновени да вършат и да
следват подтиците, които може да са получили от Светия Дух.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Йоан 11-15 (Раздел 15)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Йоан 11-15 (Раздел 15) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Йоан 11)
След като учениците прочетоха за това как Исус вдига Лазар от мъртвите, те научиха следните принципи: Можем
да изберем да упражняваме вяра в Исус Христос при изпитанията ни. Исус Христос е възкресението и животът.
Ако вярваме в Исус Христос, можем да получим вечен живот. Ако изберем да упражняваме вяра в Исус Христос
по време на нашите изпитания, тогава вярата ни в Него ще бъде потвърдена и задълбочена.

Ден 2 (Йоан 12)
В този урок учениците научиха за Мария, сестрата на на Марта и Лазар, помазва нозете на Исус и за
триумфалното влизане на Спасителя в Йерусалим. Те учиха и за ученията на Спасителя в Йерусалим. От ученията
на Спасителя учениците научиха следните истини: Чудесата сами по себе си не ни водят до вяра в Исус Христос.
Загрижеността да угодим на другите, вместо да угодим на Бог, може да ни попречи открито да признаем вярата
си в Исус Христос и Неговото Евангелие. Ако вярваме в Исус Христос, не трябва да живеем в духовна тъмнина.

Ден 3 (Йоан 13)
Докато учениците четоха историята за това как Спасителят измива нозете на апостолите, те научиха следните
истини: Ако следваме примера на Спасителя като служим на другите, ще бъдем по-щастливи. Когато се обичаме
един друг така както Исус Христос ни обича, околните ще знаят, че сме Негови ученици.

Ден 4 (Йоан 14)
В този урок учениците изучаваха ученията на Спасителя, дадени на апостолите Му преди Той да започне
единителната Си жертва. Те научиха, че само чрез Единението на Исус Христос и като следваме Неговия път,
можем да влезем в царството на Небесния Отец. Те научиха и че показваме нашата обич към Исус Христос, като
спазваме Неговите заповеди и че Светият Дух може да ни утешава, да ни учи на всички неща и да ни припомня
всички неща. Докато учениците учеха за лозата и клоните, те научиха, че ако спазваме заповедите, ще
пребъдваме в любовта на Спасителя и ще получим пълнота на радост.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат какво трябва да правят,
за да се завърнат при Небесния Отец. Освен това, докато учениците
разглеждат Господния съвет, според както е записан в Йоан 14, те може да
обмислят как могат по-добре да следват пътя на Спасителя.
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Предложения за преподаване
Йоан 14:1-14
Спасителят учи апостолите Си как да се завърнат при Небесния Отец
Ако е възможно, покажете карта на града ви и поканете учениците да посочат
настоящото си местоположение на нея. Посочете на картата друго място, с
което са запознати учениците. Помолете ги да напишат на лист хартия как да
отидат от настоящото си местоположение до това място. Нека няколко
ученика споделят какво са написали.

Напишете Селестиалното царство на дъската. Помолете учениците да
обмислят указанията, които биха дали на човек, който иска да знае как да
достигне до селестиалното царство.

Напомнете на учениците, че, докато изучаваха Йоан 14 в ежедневния си урок,
научиха една истина, която може да им помогне да узнаят как да се завърнат
при Небесния Отец и да влязат в селестиалното царство. Обяснете, че в този
урок ще научат повече относно тази истина.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Йоан 14, напомнете
им, че Спасителят отбелязва Пасхата заедно с апостолите Си в една горна стая
в Йерусалим. След Пасхалната вечеря Исус казва на учениците Си, че скоро
ще ги напусне (вж. Йоан 13:33).

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 14:1-5.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Исус на
апостолите Си, за да ги утеши.

Обяснете, че Joseph Smith Translation, John 14:3 гласи: „И когато отида, ще
приготвя място за вас и ще се върна отново и ще ви приема при Мен; та да
може там, където съм, да бъдете и вие“.

• Какво казва Исус на апостолите Си, за да ги утеши?

• Какво мислите, че означава изразът „в дома на Моя Отец има много
обиталища“ (Йоан 14:2)?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление от Пророка
Джозеф Смит. Нека класът чуе какво казва той, че означава този израз.

„(Заявлението) „В дома на Моя Отец има много обиталища“ … трябва да
бъде „В царството на Отца Ми има много княжества“, за да можете вие да
бъдете наследници на Бог и сънаследници с Мен. … Има обиталища за
онези, които спазват небесния закон и други обиталища за онези, които са
се отклонявали от закона, всеки човек по реда си“ (Учения на президентите
на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 233).

Може да предложите на учениците да напишат думите царство и княжества в
Писанията им над думите дом и обиталища в Йоан 14:2.

• Кои учения в Йоан 14:1-4 може да са били утешителни за апостолите?
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• Според стих 5, как реагира апостол Тома на учението на Спасителя, че
апостолите Му знаят пътя към царството на Небесния Отец?

Поканете един ученик да прочете Йоан 14:6 на глас. Нека останалите следят
текста, като потърсят как отговаря Исус на въпроса на Тома. Напомнете им,
че това е един от пасажите за овладяване.

• Как отговаря Исус на въпроса на Тома?

Начертайте на дъската пътека. В края на пътеката напишете Ние, а в другия
край напишете царството на Небесния Отец. Напишете Пътят под пътеката и
отбележете, че този израз се отнася за пътя, който води от едно място
до друго.

• Какъв е пътят на Спасителя? (Учениците може да отговорят, че
Спасителят ни показва как да живеем, за да станем подобни на Бог и как да
бъдем достойни, за да живеем в присъствието на Небесния Отец.)

Напишете Истината и Животът на дъската под „Пътят“.

• По какви начини Исус Христос е истината? (Той е източникът на цялата
истина и живее изцяло съгласно тази истина.)

• По какви начини Исус Христос е животът? (Той прави възможно за нас да
преодолеем физическата смърт и да бъдем възкресени с безсмъртни
физически тела и да преодолеем духовната смърт, за да получим вечен
живот. Той е „светлината, която е във всички неща, която дава живот на
всички неща“ (У. и З. 88:13.)

Под рисунката на пътеката на дъската до „Пътят“ напишете Исус Христос е.

• Въз основа на това, което обсъдихме и това, което научихте в ежедневния
си урок, как бихте обобщили значението на думите на Спасителя, че
„никой не идва при Отца освен чрез Мен“? (Йоан 14:6). (Макар че
учениците може да използват различни думи, те трябва да открият
следната истина: Само чрез Единението на Исус Христос и като
следваме Неговия път, можем да влезем в царството на Небесния
Отец.)

• Какво ще се случи, ако се опитваме да следваме път, който не е пътят на
Спасителя?

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Лоурънс Е. Корбридж от Седемдесетте. Помолете класа да чуят какво ще се
случи, ако се опитваме да следваме път, който не е пътят на Спасителя.

„Исус Христос е Пътят. Той е Светлина и Живот, Хляб и Вода, Началото и
Края, Възкресението и Животът, Спасителят на света, Истината и Пътят.

Има само един път към щастие и задоволство. Той е Пътят. Всеки друг път,
който и да е друг път, какъвто и да е друг път е безразсъдство. …

Господният път не е труден. Труден е животът, не Евангелието. „Има
противопоставяне във всички неща“ (2 Нефи 2:11), навсякъде, за всеки.

Животът е тежък за всички ни, но е също и прост. Имаме само два избора. Можем или да
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следваме Господ и да бъдем надарени с Неговата сила и да имаме мир, светлина, знание,
увереност, любов и радост, или можем да поемем някой друг път, какъвто и да е, и да
вървим сами – без Неговата подкрепа, без Неговата сила, без напътствие, сред мрак,
безпорядък, съмнение, скръб и отчаяние. И ви питам, кой път е по-лесен? …

Има само един път към щастие и задоволство. Исус Христос е Пътят“ („Пътят“, Лиахона,
ноем. 2008 г., с. 34, 36).

• Според старейшина Корбридж, какво ще се случи, ако не следваме пътя на
Спасителя?

• Какво ще се случи, ако следваме пътя на Спасителя?

• Какъв е пътят на Спасителя? (Ако трябва, напомнете на учениците, че
пътят на Спасителя включва развиване на вяра в Него и в Небесния Отец;
покаяние, получаване на спасителните обреди, като например кръщение и
храмовите обреди; и устояване до края във вяра и подчинение.)

Помолете учениците да обмислят преживявания, които са имали, при които
са били благословени, като са следвали пътя на Спасителя. Поканете някои от
тях да споделят преживяванията си.

Поканете учениците да обмислят колко добре следват пътя на Спасителя.
Помолете ги да си помислят за един начин, по който могат по-добре да
следват Спасителя и да си поставят за цел да го направят.

Обобщете Йоан 14:7-14, като обясните, че Спасителят учи апостолите Си, че
една от целите Му да дойде на земята, е да разкрие чрез думите и делата Си
истинското естество на Небесния Отец. Той обещава и на апостолите Си, че
ще имат силата да вършат велики дела.

Следващ раздел (Йоан 16-21)
Насърчете учениците да търсят отговори на следните въпроси, докато
продължават да изучават евангелието на Йоан: Какво казва Исус на майка Си,
докато виси на кръста? Кой е първият човек, на когото Исус Христос се явява
след като е възкресен? Кой отказва да повярва на свидетелствата на другите,
че Исус е възкресен? Поканете учениците да си представят какво би казал
Спасителят на учениците Си, които са свидетели за Него и за Неговото
Възкресение, но които тогава решават да се върнат към занятията си, вместо
към проповядването на Евангелието. Помолете ги да потърсят в следващия
раздел какво казва Спасителят на тези ученици.
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УРОК 76

Йоан 16
Въведение
След пасхалната вечеря, Исус Христос продължава да учи
учениците Си. Той им казва, че скоро ще отиде при Отца
Си и че Светият Дух, или Утешителят, ще дойде и ще ги

насочва към истината. Исус пророкува за смъртта и
Възкресението Си и провъзгласява, че е победил света.

Предложения за преподаване
Йоан 16:1-15
Исус Христос обяснява ролята на Светия Дух
Поканете един ученик да застане пред класа. Завържете очите на ученика
така, че той да не може да вижда. След като са му завързани очите, поканете
другите ученици да сложат Писанията си из стаята. След това попитайте
ученика, чиито очи са завързани, колко ще е трудно да се намерят Писанията
на конкретен човек в стаята и да се отвори на конкретна страница. Попитайте
ученика дали ще е от полза някой да го насочва към книгата.

Поканете ученика със завързаните очи да избере друг ученик, който да го
насочва. Поканете избрания ученик да заведе ученика със завързаните очи
към тези Писания и да му помогне да намери конкретна страница. След като
се извършат тези задачи, обяснете, че когато Исус Христос е на земята, Той
учи Своите ученици. Той лично ги отвежда към разбиране на истините,
преподавани от Него.

Обобщете Йоан 16:1-4, като обясните, че след като Исус яде от пасхалната
вечеря с учениците Си, Той им казва, че ще дойде време, когато хората ще ги
мразят и че тези хора ще считат, че служат на Бог, като ги убиват.

Поканете един ученик да прочете Йоан 16:5-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус на учениците Си и какви са
чувствата им към казаното.

• Какво мислят учениците относно новината, че Исус ще си тръгне и че те
ще бъдат преследвани?

Поканете ученика, който действа като водач за ученика със завързани очи, да
си седне на мястото. Попитайте другия ученик:

• Как би се чувствал да бъдеш отново сам, без да имаш приятел, който да
ти помага?

Дайте на ученика със завързани очи един стол и го помолете да седне (но не
му махайте превръзката).

Поканете един ученик да прочете Йоан 16:7 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят кой е този, когото Исус обещава да изпрати, след като
си тръгне.
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• За кого обещава Исус, че ще дойде, след като Той си тръгне? (Исус Христос
ще изпрати Утешителя, или Светия Дух.)

Обяснете, че думата по-добре, както е използвана в стих 7, означава да е от
полза. Обяснете, че „Светият Дух не действа в Своята пълнота сред юдеите по
времето на земния живот на Исус (Йоан 7:39; 16:7)“ (Bible Dictionary, „Holy
Ghost“). За да помогнете на учениците да разберат защо Светият Дух не
действа в неговата пълнота, прочетете на глас следните думи на старейшина
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Докато Исус е лично с учениците Си, за тях не е необходимо да имат
постоянното спътничество на Духа, както ще бъде след като Исус Си тръгне“
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973), с. 753).

Обобщете Йоан 16:8-12, като обясните, че една от ролите на Светия Дух е да
се обвини света за греха.

Поканете един ученик да прочете Йоан 16:13 на глас и помолете класа да
потърсят другите роли, които Утешителят ще изпълни в живота на учениците
след тръгването на Спасителя.

• Какви роли ще изпълнява Светият Дух в живота на Господните ученици,
след като Той си тръгне? Каква полза могат да имат учениците от помощта
и насоката, които може да предостави Светият Дух?

• Въз основата на стих 13, какво още може да прави за нас Светият Дух в
днешно време? (След като учениците отговорят, запишете следната истина
на дъската: Светият Дух може да ни насочва към истината и да ни
показва нещата, които предстоят.)

• Кои са някои от начините, по които Светият Дух ни насочва към
истината?

• По какви начини Светият Дух може да ни показва неща, които предстоят?
(Ако трябва, обяснете, че посредством Светия Дух, Бог може да ни дава
увереност, надежда, прозрение, предупреждение и насока за бъдещето ни.)

Поставете един предмет (за награда) на лавица или стол някъде в стаята.
Поканете ученика със завързани очи да намери предмета. Поканете друг
ученик да нашепва указания на ученика със завързаните очи, за да му помага
да се придвижва към наградата. След като ученикът намери предмета,
поканете го да свали превръзката. Нека двамата ученика се върнат на местата
си. Попитайте класа:

• Кога сте чувствали Светия Дух да ви напътства към истината? Как
разпознахте, че Светият Дух ви насочва?

Може да разкажете случай, когато сте били напътствани от Светия Дух. За да
помогнете на учениците да приложат истината, която са научили, насърчете
ги да живеят по начин, който кани напътствието на Светия Дух в живота им.
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Споделяне на уместни преживявания
Учителите и учениците трябва да имат възможност да споделят прозренията си и
разбирането си, а също и личните преживявания, които са имали във връзка с дадено
учение или принцип. Те също така могат да разказват за преживявания в живота на други
хора, на които са станали свидетели. Обаче може да се наложи да помогнете на учениците
си да разберат, че някои преживявания са твърде свети или лични за споделяне в класната
стая (вж. Алма 12:9; У. и З. 63:64).

Отбележете, че Йоан 16:13 посочва, че Светият Дух, чиято роля е да
свидетелства за Отец и Сина, „няма да говори от Себе Си, но каквото чуе,
това ще говори“. Поканете един ученик да прочете Йоан 16:14-15 на глас и
помолете класа да открият чии послания ще ни казва Светият Дух.

• Чии послания ни предава Светият Дух? (След като учениците отговорят,
запишете следната истина на дъската: Светият Дух разкрива истини и
указания, които произлизат от Небесния Отец и Исус Христос.)

• Защо е полезно да знаем, че когато Светият Дух ни говори, Той говори от
името на Небесния Отец и Исус Христос?

Обяснете на учениците, че „връзката (на Светия Дух) с вашия дух носи далеч
повече сигурност от всяка друга връзка, която можете да приемете чрез
природните си сетива“ (Предани ще сме на вярата 2004 г., с. 151). Това
означава, че Светият Дух е най-ценният ни водач при научаването на истина;
Неговото влияние е по-ценно от физическото доказателство, мненията на
другите или доводите на света. Подобно на нас, учениците на Спасителя
трябвало да се научат да разчитат на Светия Дух като водач по време на
физическото отсъствие на Господ.

Йоан 16:16-33
Спасителят обсъжда заминаването Си от земния живот и заявява, че е
победил света
Поканете учениците да си помислят за случай, когато е трябвало да се
сбогуват за дълго време с близък или приятел.

• Какво си казахте един на друг, за да се утешите, когато се сбогувахте?

Поканете един ученик да прочете Йоан 16:16 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какво още казва Исус на учениците, което може да
ги е утешило, когато са си мислели за Неговото заминаване. Помолете класа
да кажат какво са открили.

Обяснете, че в Йоан 16:17-19 четем, че учениците не разбират какво има
предвид Исус, когато казва, че Си тръгва, но ще Го видят отново.

Поканете един ученик да прочете Йоан 16:20-22 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Господ на учениците Си, че ще
чувстват, когато Той си тръгне, и какво ще чувстват, когато Го видят отново.
Може да обясните, че изразът „когато ражда“ се отнася за бременна жена, със
започнало раждане на нейното бебе.
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• Как ще се чувстват учениците, когато Исус си тръгне? Какво обещава Той,
че ще се случи след това?

Обяснете, че учениците ще видят отново Исус, след като Той бъде възкресен.
Въпреки че скръбта им поради Неговата смърт ще бъде голяма, радостта,
която ще изпитат при Неговото Възкресение, ще бъде трайна.

Обобщете Йоан 16:23-32, като обясните, че Исус учи учениците Си да се
молят директно на Небесния Отец в Негово (на Христос) име и ги уверява, че
Отец обича тях и Него.

Поканете един ученик да прочете Йоан 16:33 на глас и помолете класа да
потърсят думите и изразите, които Спасителят използва, за да утеши
учениците Си.

• Какви думи и изрази използва Господ, за да утеши учениците Си?

• Според стих 33, защо можем да имаме щастие и мир дори в свят, изпълнен
със страдание и смърт? (След като учениците отговорят, запишете на
дъската следния принцип: Тъй като Исус Христос победи света, ние
можем да се радваме и да имаме мир.)

• Какво според вас означава това, че Исус Христос е победил света?

Обяснете, че Единородният на Отца, Исус Христос, води безгрешен живот,
преодолявайки всяко земно изкушение. Той също така изпитва всяка болка и
страдание и извършва единение за греховете на всички нас. Чрез живота,
страданието, смъртта и Възкресението Си, Той преодолява всички бариери
пред нас, за да станем чисти, да намерим мир и да живеем отново с нашия
Отец в небесата и хората, които обичаме.

• По какви начини знанието, че Исус Христос е победил света, може да ни
помогне да сме радостни и да имаме мир?

Раздайте на учениците по едно копие на следното изявление на президент
Томас С. Монсън. Поканете един ученик да прочете на глас изявлението и
помолете класа да потърсят обяснение за това защо може да се радваме,
въпреки изпитанията и трудностите в този свят.

„Нека да дерзаем, докато продължаваме с живота си. Макар да живеем във
все по-усилни времена, Господ ни обича и мисли за нас. Той винаги е на
наша страна, докато вършим правилното. Той ще ни помага в моменти на
нужда. … Животът ни също може да бъде пълен с радост, ако следваме
ученията на Евангелието на Исус Христос.

Господ увещава: „Дерзайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). Какво голямо
щастие би следвало да ни донесе това знание. Той живя за нас и умря за нас. Той плати
цената за греховете ни. Нека ревностно следваме примера Му. Нека Му показваме
голямата си благодарност, като приемем жертвата Му и водим живот, който ще ни
направи достойни един ден да се завърнем да живеем с Него“ („Бог да бъде с вас,
довиждане“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 110–111).

• По какви начини знанието, че Исус Христос е победил света, може да ви
помогне да сте радостни и да имате мир?
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Поканете учениците бъдат радостни и да живеят съгласно Евангелието на
Исус Христос. Свидетелствайте, че като правят това, те ще чувстват мира и
надеждата, които са възможни посредством единителната жертва и
Възкресението на Господ.
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УРОК 77

Йоан 17
Въведение
Преди Спасителят да страда в Гетсиманската градина,
Той произнася великата Си застъпническа молитва. Той
се моли учениците Му и всички, които Го следват, да

познаят Небесния Отец и да получат вечен живот, и Се
моли да може да бъдат едно с Него и с Неговия Отец.

Предложения за преподаване
Йоан 17:1-8
Исус Христос Се обръща към Небесния Отец в молитва
Поканете учениците да назоват известни хора, за които знаят нещо. После ги
помолете да назоват хората в техния живот, които познават най-добре.

• Каква е разликата между това да знаят за някого и действително да
познават този човек?

• Какво се изисква, за да познаваш наистина някого?

• Кои са някои от хората, които чувствате, че е важно да опознаете
по-добре? Защо?

Обяснете, че Спасителят учи относно важността да опознаем Небесния Отец
и Него. Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Йоан 17,
които може да им помогнат да опознаят Небесния Отец и Исус Христос.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Йоан 17, отбележете,
че по някое време между момента, когато Спасителят и Неговите ученици
ядат тайната вечеря и момента, когато влизат в Гетсиманската градина, Исус
произнася една молитва, която традиционно е известна като застъпническата
молитва. Едно от значенията на думата застъпвам се е да говориш на някого
от името на друг човек. В този случай Исус Христос говори на Небесния Отец
от името на учениците Си, умолявайки те да получат вечен живот.

Поканете един ученик да прочете Йоан 17:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият как Спасителят описва вечния живот.

Йоан 17:3 е стих за овладяване от Писанията. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си на основни

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на други хора. Може да предложите на
учениците да ги отбелязват по отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират.
Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при
овладяване на този откъс.

За обяснение на овладяването на стихове от Писанията и списък на допълнителни
дейности, които да помогнат на учениците да овладеят тези подбрани откъси, вж.
приложението на това ръководство.

• По какъв начин Спасителят описва вечния живот?
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• Въз основата на стих 3, как бихте казали един принцип, който ни учи какво
трябва да правим, за да получим вечен живот? (Учениците може да
използват различни думи, но трябва да разберат, че за да получим вечен
живот ние трябва да опознаем Небесния Отец и Неговия Син, Исус
Христос.

За да помогнете на учениците да разберат какво означава да опознаеш Бог,
поканете един ученик да прочете следното изявление на старейшина Брус Р.
Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Едно е да знаеш за Бог и друго да Го опознаеш. Ние знаем за Него, когато
научим, че Той е личност, по чийто образ е създаден човека; когато научим,
че Синът изглежда точно като Отца Си, когато научим, че и Отец и Синът
притежават конкретни качества и сили. Но ние Ги опознаваме, в смисъла на
придобиването на вечен живот, когато се радваме на и изпитваме същите
неща като Тях. Да опознаем Бог е да мислим като Него, да чувстваме като

Него, да имаме силата, която има Той, да разбираме истините, които разбира Той и да
вършим това, което върши Той. Онези, които познават Бог, стават като Него и водят
Неговия вид живот, който е вечен живот“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома,
(1965–1973), 1:762).

• По какъв начин опознаването на Отец и Сина се различава от простото
познание за Тях?

• Защо човек не може да придобие вечен живот, без да познава Бог Отец и
Исус Христос?

• Кои са някои от начините, по които можем да опознаем Отец и Сина?

Обобщете Йоан 17:4-5, като обясните, че Спасителят казва на Своя Отец, че е
изпълнил делото, което неговият Отец Му е дал. Той моли Своя Отец да Му
даде същата слава, която е имал Той в доземния живот.

Поканете един ученик да прочете Йоан 17:6-8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво са направили Неговите ученици, за да
опознаят Спасителя.

• Какво са направили учениците, за да опознаят Спасителя? (Може да
насърчите учениците да отбележат изразите „приеха“, „наистина знаят“ и
„вярват“ в стих 8.)

Йоан 17:9-19
Спасителят Се моли за Своите ученици
Поканете един ученик да прочете Йоан 17:9 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят за кого конкретно се моли Спасителят.

• За кого се моли Спасителят, когато започва да осъществява Единението?

• Защо според вас апостолите може да са имали полза да чуят как
Спасителят Се моли за тях?
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Напишете на дъската Йоан 17:11-18. Разделете учениците по двойки. Поканете
ги да изучат тези стихове с партньорите си, като потърсят за какво се моли
Исус от името на учениците Си? Може да предложите на учениците да
отбележат това, което открият. След като сте им предоставили достатъчно
време, помолете няколко от тях да кажат пред класа какво са открили.

Отбележете, че Спасителят споменава, че Неговите ученици ще продължат да
живеят в един свят, който е зъл и който ги мрази.

• Каква истина можем да научим от стихове 14-16 относно живот в света
като ученици на Исус Христос? (След като учениците отговорят, запишете
следната истина на дъската: Като ученици на Исус Христос, ние трябва
да бъдем в света, но не от света.)

• Какво според вас означава да бъдем в света, но не от света?

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли:

„В Църквата често цитираме израза: „Бъдете в света, но не от света“. …

Вероятно трябва да цитираме този израз … като две отделни
предупреждения. Първо: „Бъдете в света“. Бъдете ангажирани, бъдете
информирани. Опитвайте се да бъдете разбиращи и толерантни и да
оценявате разнообразието. Давайте съдържателен принос в обществото чрез
служба и ангажираност. Второ: „Не бъдете от света“. Не следвайте грешните

пътеки, нито правете компромис, за да приемете това, което не е правилно. …

Членовете на Църквата трябва да влияят повече, отколкото се влияе на тях. Ние трябва да
противодействаме на греха и злото, вместо пасивно да бъдем отнесени от тях. Всеки от нас
трябва да помага за разрешаването на проблема, вместо да го избягва или пренебрегва“
(„The Effects of Television“, Ensign, май 1989 г., с. 80).

• Защо Господ иска да останем в света, но да не сме от света?

Поканете учениците отново да помислят с партньорите си за пример как
човек може да бъде в света, но не и от света във всяка от следните обстановки:

1. В училище

2. С приятели

3. Онлайн

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да обяснят на
класа примерите, за които са се сетили. Поканете няколко ученика да
споделят случаи, които са имали те или техни познати, които уместно
показват как може да бъдем в света, но не и от света.

Поканете учениците да напишат в своите тетрадки или дневници за изучаване
на Писанията конкретен начин, по който ще се стремят по-добре да следват
Спасителя като бъдат света, но не и от света.
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Йоан 17:20-26
Спасителят се моли за всички хора, които приемат Неговото Евангелие
Поканете един ученик да застане пред класа и да извърши задача, която ще
изцапа ръцете му (например да почисти гъбите за дъската или да изкопае
предмет, намиращ се в купа с пръст). Насърчете ученика да се опита да опази
ръцете си чисти, докато върши тази задача.

След като ученикът извърши задачата, помолете ученика да покаже ръцете си
пред класа.

• По какъв начин тази дейност може да бъде сравнена с усилията ни да
бъдем в света, но не и от света? (Независимо от усилията ни, ние не
оставаме съвсем неопетнени от греховете и злото, които съществуват
в света.)

• Ако не можем да бъдем изчистени от греховете си, какви последствия ще
има това за нас в крайна сметка? Защо? (Ще бъдем отделени от
присъствието на Бог завинаги, защото нищо нечисто не може да обитава в
Неговото присъствие (вж. 1 Нефи 15:33-34.)

Благодарете на ученика и го поканете да си седне на мястото.

Поканете един ученик да прочете Йоан 17:20-23 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят за какво се моли Исус Христос.

• За какво се моли Исус Христос? (Може да предложите на учениците да
подчертаят думата едно, на всички места, където се среща в стихове 20-23.)

• какво прави възможно за нас да станем едно с Отец и със Сина?
(Благословиите на Единението на Исус Христос, които получаваме, като се
подчиняваме на Неговите заповеди и дарът на Светия Дух.)

Напишете следната истина на дъската: Като дойдем при Исус Христос и
получим благословиите на Неговото Единение, ние можем да станем
едно с Отца и Сина.

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Буквалното значение на думата Единение е очевидно: един-ение,
събирането на едно на всички неща, които са били отделени или
отчуждени“ („The Atonement of Jesus Christ“, Ensign, март 2008 г., с. 34–35).

• От това, което знаете за Небесния Отец и Исус Христос, защо искате да
станете едно с Тях?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Джеймз Е. Фауст от Първото президентство. Помолете класа да чуят какво
благословия ще получат онези, които се стремят да бъдат едно с Небесния
Отец и Исус Христос.
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„Трябва искрено да се стремим не само да знаем за Учителя, но и да се
стремим съгласно поканата Му да бъдем едно с Него (вж. Йоан 17:21). …

… Предстоящите дни ще бъдат изпълнени с изпитания и трудности. Но с
даващата увереност утеха на една лична връзка с Бог, ние ще получим
успокояващ кураж“ („That We Might Know Thee“, Ensign, ян. 1999 г., с. 2, 5).

Свидетелствайте за важността на опознаването на Исус Христос и Небесния
Отец и стремежа да станем едно с Тях.

Поканете учениците да обмислят какво могат да направят, за да опознаят
по-добре Небесния Отец и Исус Христос и да усилят връзката си с Тях.

Поканете учениците да запишат размислите си в техните дневници за
изучаване на Писанията или в тетрадките си. След като измине достатъчно
време, помолете няколко ученика, които имат желание, да споделят
размислите и чувствата си с класа.

Овладяване на стихове от Писанията – Йоан 17:3
За да помогнете на учениците да наизустят Йоан 17:3, поканете ги да през
цялата седмица да носят в себе си картончето за овладяване на стихове от
Писанията. Насърчете ги да преглеждат стиха и да се упражняват да го
рецитират при възникнали възможности. Може да им предложите да се
опитат да го рецитират на близък и да обяснят значението му. В началото на
урока през следващите няколко дни канете учениците да докладват напредъка
си относно наизустяването на този стих.
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УРОК 78

Йоан 18-19
Въведение
След като юдейските ръководители залавят и разпитват
Исус, те Го изпращат при Пилат, за да бъде съден и
наказан. Пилат се съгласява Исус да бъде разпънат на
кръст, въпреки че е убеден в невинността Му. Докато е на

кръста, Спасителят предава майка си на грижите на
апостол Йоан. След като Исус е разпънат на кръст, тялото
Му е положено в гробница.

Предложения за преподаване
Йоан 18:1-32
Исус е заловен и разпитан от юдейските ръководители, които след това Го
предават на Пилат
Напишете следния въпрос на дъската:

Кога е най-трудно да се грижим за добруването на другите?

Поканете няколко ученика да обяснят как биха отговорили на въпроса на
дъската.

Обяснете, че Исус Христос и римския управител Пилат избират по време на
събитията, описани в Йоан 18-19, да поставят на първо място различни неща.
Напишете в единия и другия край на дъската Важно за Исус Христос и Важно
за Пилат. Поканете учениците да потърсят една истина, докато изучават
Йоан 18-19, която може да им помогне да узнаят какво трябва да е важно в
техния живот.

Обобщете Йоан 18:1-3, като обясните, че след като Исус страда в
Гетсиманската градина, Юда Искариотски пристига с войници и служители
на първосвещениците и фарисеите, за да залови Исус.

• Ако знаехте, че група въоръжени войници ви наближава, за да ви залови и
накрая убие, как бихте реагирали?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 18:4–11 и
Лука 22:50-51. Помолете класа да следят текста и да открият как реагира Исус,
когато тази група пристига.

• Какво казва Исус на онези, които идват, за да Го заловят? (Може да
обясните, че думите тези в Йоан 18:8 и тези в Йоан 18:9 се отнасят за
апостолите, които са с Исус.)

• Според тези стихове, какво е важно за Исус? (Докато учениците отговарят,
изредете на дъската под „Важно за Исус Христос“ следните изрази: да
защити апостолите Си; да изцели ухото на слугата; да върши волята на
Небесния Отец.)
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Помолете един от учениците да прочете на глас следното обобщение на Йоан
18:12-32:

Исус позволява на служителите да Го арестуват. Те Го завеждат при Анна, един от
юдейските ръководители, а после при Каяфа, първосвещеникът, който желае да осъди Исус
на смърт. Петър и още един ученик следват Исус. Когато трима различни души запитват
Петър дали той е един от учениците на Исус, Петър всеки път отрича, че Го познава. След
като Каяфа разпитва Исус, юдейските ръководители отвеждат Исус при Пилат, римският
управител на провинция Юдея, за да бъде съден и осъден. В Йерусалим само римляните
имат властта да изпълняват смъртна присъда.

Обяснете, че този съд вероятно се извършва в крепостта Антония, близо до
храма. (Може да поканите учениците да отворят на карта 12, „Ерусалим по
времето на Исус“, в Ръководство към Писанията и да потърсят крепостта
Антония (под номер 3 на картата.)

Йоан 18:33-19:16
Исус е разпитан от Пилат
Поканете двама ученика да прочетат на глас съответно думите на Спасителя и
Пилат, записани в Йоан 18:33-37. (Може още преди часа да поканите тези
ученици да намерят текста, който ще четат.) Може да изпълните ролята на
разказвача или да поканите трети ученик да бъде разказвачът. След като
учениците прочетат репликите си, помолете класа да следят текста, като
потърсят какво иска Пилат да узнае за Исус.

• Според Йоан 18:33, какво иска да узнае Пилат за Исус?

Обяснете, че юдейските ръководители обвиняват Исус за това, че твърди, че е
цар на юдеите, защото ако Исус твърди, че е цар, Той може да бъде обвинен в
бунт или държавна измяна срещу римското управление (вж. Йоан 19:12),
престъпление, наказуемо със смърт.

• Какво обяснява Исус на Пилат? (Неговото царство „не е от този свят“
(Йоан 18:36) и Той е дошъл на земята, за да „свидетелства за истината“
(Йоан 18:37.)

Поканете учениците да прочетат Йоан 18:38-40 наум, като потърсят до какво
заключение достига Пилат относно Исус.

• До какво заключение достига Пилат относно Исус? (Той казва, че не може
да „нам(ери) никаква вина у Него“ (стих 38.)

• Според стих 39, какво прави Пилат, за да се опита да издейства
освобождаването на Исус?

Обобщете Йоан 19:1-5, като обясните, че римските войници бичуват и
подиграват Исус. След това Пилат представя Исус пред хората.

Поканете учениците да прочетат Йоан 19:4, 6 наум, като потърсят какво
повтаря Пилат пред юдеите („не намирам никаква вина в Него“).
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• Въз основа на настояването на Пилат, че не намира никаква вина в Исус,
вероятно какво е считал Пилат, че е правилно да се направи?

Поканете един ученик да прочете Йоан 19:7 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво казват юдейските ръководители на Пилат
относно Исус.

Поканете учениците, които прочетоха думите на Пилат, Исус и разказвача, да
се върнат към ролите си и да четат на глас от Йоан 19:8-11. Помолете класа да
следят текста, като потърсят отговора на Пилат, когато чува, че Исус е казал,
че Той е Божият Син.

• Как реагира Пилат, когато юдейските ръководители му казват, че Исус е
казал, че Той е Божият Син?

• Ако бяхте на мястото на Пилат, как щяхте да се почувствате, след като
чуете това, което казва Исус относно силата ви като управител? Защо?

Обяснете, че думите на Исус, записани в стих 11 относно юдейските
ръководители, че имат „по-голям грях“, сочат, че ако Пилат се поддаде на
молбата на множеството и нареди Исус да бъде разпънат на кръст, Пилат ще е
виновен за извършването на грях, но не до същата степен като онези, които
активно се стремят Исус да бъде убит.

Поканете учениците да прочетат Матей 27:19 наум, като търсят какъв съвет
дава на Пилат съпругата му. Помолете учениците да споделят това, което са
открили.

Поканете един ученик да прочете Йоан 19:12-15 на глас. Поканете учениците
да следят текста, като потърсят какво прави Пилат относно Исус и как
реагират юдеите.

• Според стих 12, какво иска да направи Пилат?

• Какво казват на Пилат юдейските ръководители, когато научават, че той
иска да освободи Исус?

Напомнете на учениците, че Цезар е римският император, който е назначил
Пилат на позицията му като управител на Юдея. В няколко предишни случая
Пилат заповядва на римски войници да убият юдеи и нарушава някои от
свещените им религиозни традиции. Действията на Пилат трябвало да бъдат
докладвани на императора и той укорил Пилат (вж. глава 34, бележка 7, в
Джеймз Е. Талмидж, Jesus the Christ, 3-то изд. (1916 г.), с. 648–649).

• Какво би се случило на Пилат, ако юдеите бяха докладвали, че той не е
„приятел на Цезаря“ (стих 12)? (Ако императорът заподозре Пилат в
нелоялност, той би могъл да освободи Пилат от неговата позиция като
управител.)

Отбележете, че Пилат трябвало да избира между това да защити собствените
си интереси и да освободи Спасителя, за Когото знаел, че е невинен.

Поканете един ученик да прочете Йоан 19:16 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво избира да направи Пилат.

• Какво избира да направи Пилат?
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• Какво сочи този избор относно това кое е най-важно за Пилат? (Докато
учениците отговарят, напишете следните изрази на дъската под „Важно за
Пилат“: него самия; неговата позиция и сила.)

• Какъв принцип можем да научим от решението на Пилат да постави
собствените си интереси пред това да освободи Спасителя, за когото той
знае, че е невинен? (След като учениците отговорят, запишете на дъската
следния принцип: Поставянето на собствените интереси пред
вършенето на това, което е правилно, ще ни доведе до грях.)

• Кои са някои от ситуациите, в които можем да бъдем изкушени да
поставяме собствените си интереси пред това да вършим правилното?

• Какво можем да правим, за да преодоляваме изкушението да поставяме
собствените си интереси пред вършенето на правилното?

Поканете учениците да потърсят какво могат да научат относно характера на
Христос, в сравнение с характера на Пилат, докато изучават последните
часове от земния живот на Исус Христос.

Сравнявайте и съпоставяйте
Отбелязването на приликите или различията между учения, хора или събития може да
поясни учение, принцип или откъс от Писанията и допълнително да изясни
евангелските истини.

Йоан 19:17-42
Исус е разпънат на кръст и тялото Му е положено в гробница
Обобщете Йоан 19:17-24, като обясните, че Исус носи кръста Си до Голгота,
където Той бива разпънат.

Поканете един ученик да прочете Йоан 19:25-27 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят кои са присъстващите, когато Исус бива
разпънат на кръст.

• Кой стои близо до кръста, когато Исус бива разпънат на него? (След като
учениците отговорят, обяснете, че изразът „ученика, когото (Исус)
обичаше“ (стих 26) се отнася за апостол Йоан, известен още като Йоан
Възлюбения.)

• Според стихове 26-27, за кого е загрижен Исус, докато виси на кръста?
Какво казва Той на Йоан, че трябва да прави? (Да се грижи за майка Му,
все едно че тя е негова майка. На дъската под „Важно за Исус Христос“
напишете Добруването на майка Му.)

Ако е възможно, раздайте на учениците копие на следното изказване на
старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли.
Поканете някой ученик да прочете изявлението на глас.
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„Характерът се разкрива … в силата да разпознаваме страданието на
другите хора, когато ние самите страдаме; в способността да забелязваме
глада на другите, когато ние сме гладни; и силата да помагаме и да
оказваме състрадание за духовната агония на другите, когато ние страдаме
от духовно безпокойство. Следователно, характерът се проявява, като
гледаме и помагаме навън, когато естественият и инстинктивният отклик е

да бъдем погълнати в себе си и да се обърнем навътре. Ако такава способност
действително е върховният критерий за нравствен характер, тогава Спасителят на света е
съвършеният пример за такъв постоянен и милосърден характер“ („The Character of Christ“
(Религиозен симпозиум, Университет Бригъм Йънг – Айдахо, 25 ян. 2003 г.), с. 2–3).

• Въз основа на наученото от Йоан 18-19 за характера на Спасителя, какво
можем да правим, за да следваме Неговия пример? (След като учениците
отговорят, запишете следната истина на дъската: Можем да следваме
примера на Спасителя, като избираме да помагаме на другите, дори
когато ние самите се нуждаем от помощ.)

• Как можем да преодолеем желанието да бъдем загрижени основно за себе
си и да избираме да помагаме на другите, дори когато ние самите може да
сме в нужда?

• Кога сте виждали някой да следва примера на Спасителя, като е избирал да
помага на другите, дори когато самият той е в нужда?

Може да споделите свидетелството си за Исус Христос и съвършения пример,
който дава Той за поставяне на нуждите на другите пред нашите собствени.
Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията какво ще правят, за да следват примера на Спасителя.

Обобщете Йоан 19:28-42, като обясните, че след като Исус умира, Йосиф от
Ариматея моли Пилат за тялото на Исус. След това Йосиф и Никодим
подготвят тялото на Спасителя и го полагат в гробница, дарена от Йосиф.
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Йоан 20
Въведение
В неделята след разпъването на кръста, Мария
Магдалена открива празната гробница и уведомява Йоан
и Петър, които тогава изтичват до празната гробница.

Възкресеният Христос се явява на Мария Магдалена и
по-късно на учениците Си.

Предложения за преподаване
Йоан 20:1-10
Мария Магдалена открива празната гробница и уведомява Йоан и Петър,
които тогава изтичват до празната гробница
За да подготвите учениците да изучават Йоан 20, поканете ги да си помислят
за случай, когато е починал човек, когото те или техни познати са обичали.

• Как може да се чувстваме, когато почине човек, когото обичаме?

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Йоан 20, напомнете
им, че след като Исус умира около 15:00 ч. в петък, тялото Му бива положено
в една гробница късно същия следобед, а един голям камък бива поставен
пред входа на гробницата, за да го запечата. Господният ден започва при залез
слънце. (Може да обясните, че преди Възкресението на Исус Христос,
Господният народ на завета отбелязва Господния ден от залез слънце в петък
до залез слънце в събота.)

Помагайте на учениците да разбират контекста на Писанията
Контекстът на Писанията включва обстоятелствата, заобикалящи дадено събитие, записано
в Писанията. Разбирането на контекста ще подготви учениците да разпознаят посланията
на вдъхновените автори на Писанията. То ще помогне на учениците умствено да навлязат в
света на автора, доколкото е възможно, и да видят събитията по начина, по който ги
вижда той.

Поканете един ученик да прочете следното изказване на старейшина Джозеф
Б. Уъртлин от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да си
представят как са се чувствали учениците на Исус в този трагичен петък.

„Мисля си колко черен е бил онзи петък, когато Христос бил издигнат
на кръста.

В онзи ужасен петък земята се разтресла и всичко потъмняло. Страховити
бури връхлетели земята.

Злите мъже, които искали да отнемат живота Му, се радвали. Сега, когато
вече Исус Го нямало, със сигурност онези, които Го следвали, щели да се

разпръснат. В онзи ден те триумфирали.
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В онзи ден завесата на храма се раздрала на две.

Мария Магдалена и Мария, майката на Исус, и двете били обзети от мъка и отчаяние.
Изключителният мъж, Когото те обичали и почитали, безжизнено висял на кръста.

В онзи петък апостолите били съсипани. Исус, техният Спасител – човекът, който ходел по
вода и възкресявал мъртвите – Сам бил оставен на милостта на зли човеци. Те гледали
безпомощно как Той бил хванат от враговете Си.

В онзи петък Спасителят на човечеството бил унижаван и нараняван, оскърбяван и
поругаван.

Това бил един петък, изпълнен с опустошителна, съсипваща мъка, която разяждала душите
на онези, които обичали и почитали Сина Божий.

Мисля, че от всички дни от началото на човешката история, този петък бил най-черният“
(„Неделята ще дойде“, Лиахона, ноем. 2006 г., с. 29–30).

• Ако вие бяхте един от учениците, които били там в онзи петък, какво
щяхте да мислите и чувствате?

След като учениците отговорят, прочетете на глас следното изказване на
старейшина Уъртлин:

„Но разорението на онзи тъжен ден не траяло за дълго“ („Неделята ще дойде“, с. 30).

Поканете учениците да потърсят по какъв начин „разорението на онзи тъжен
ден не траяло за дълго“, докато изучават Йоан 20.

Поканете един ученик да прочете Йоан 20:1-2 на глас. Поканете класа да
следят текста, като потърсят какво открива Мария Магдалена, когато
пристига при гробницата на Исус рано сутринта в първия ден на
седмицата, неделя.

• Какво открива Мария?

• Какво прави Мария, когато открива, че камъкът е преместен от входа на
гробницата? Какво предполага тя?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 20:3-10.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво правят Петър и Йоан, за
когото се говори като за „другият ученик“ (стих 3), след като чуват вестта
от Мария.

• Какво правят Петър и Йоан, след като чуват вестта от Мария?

• Според стих 8, как реагира Йоан, когато вижда празната гробница? Какво
мисли той?

Може да обясните, че докато Йоан не поглежда в празната гробница, той не
разбира изцяло думите на Спасителя, че Той ще се вдигне от мъртвите на
третия ден. Когато Йоан вижда празната гробница, той си ги спомня и
започва да вярва (вж. Йоан 20:8-9).
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Йоан 20:11-31
Възкресеният Спасител се явява на Мария Магдалена и по-късно на
учениците Си
Поканете един ученик да прочете Йоан 20:11-15 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят кой говори на Мария, след като Петър и Йоан
напускат гробницата.

• В стихове 12-13, кой говори на Мария?

• Кой говори на Мария в стих 15? За кого Мария помисля Исус?

Поканете един ученик да прочете Йоан 20:16-18 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Исус на Мария да направи, след като
Го разпознава.

За да помогнете на учениците да разберат значението на израза „не се
допирай до Мене“ (стих 17), поканете един ученик да прочете на глас
следното изявление от старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на
дванадесетте апостоли:

„Преводът на Библията на крал Джеймс цитира Исус, че казва: „Не Ме
докосвай“. Преводът на Джозеф Смит гласи: „Не Ме хващай“. Различните
преводи от гръцки на откъса го представят като „Не се дръж за Мен“ или
„Не Ме хващай“. Някои го правят да звучи като „Не се дръж повече за Мен“
или „Не Ме задържай повече“. Някои говорят за това да не Го държи повече
или да не се държи за Него, с което намекват, че Мария вече Го държи. Има

основателна причина да предполагаме, че мисълта, предадена на Мария от Възкресения
Господ има смисъла на: „Не можете да Ме задържите тук, защото ще Се възнеса при Отца
Ми“ (The Mortal Messiah, 4 тома (1979–1981), 4:264).

• Според стих 17, какво казва Исус на Мария да направи?

Поканете учениците да си представят, че са един от учениците, който чува
свидетелството на Мария. Помолете учениците да отговорят на следните
въпроси в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията:

• Как според вас щяхте да се чувствате, докато слушахте Мария?

• Щяхте ли да повярвате на нейните думи? Защо или защо не?

След като сте им дали достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са написали. Напомнете им, че някои ученици се затрудняват
да повярват на свидетелството на Мария (вж. Марк 16:11).

Помолете един от учениците да прочете на глас Йоан 20:19-20 и помолете
учениците да потърсят какво се случва същата вечер.

• Какво се случва същата вечер, когато учениците се събират заедно?

• Какво важно учение научават Мария и учениците? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да разпознават следното учение:
Исус Христос побеждава смъртта чрез Възкресението Си.)
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• Според стих 20, как се чувстват учениците, когато виждат
възкресения Господ?

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина Джозеф
Б. Уъртлин:

„И за един миг очите, които били изпълнени с непресъхващи сълзи, станали
сухи. Устните, които шепнели молитви на страдание и мъка, сега изпълвали
въздуха с удивителна възхвала, защото Исус Христос, Синът на Живия Бог,
стоял пред тях като първия плод на възкресението, доказателството, че
смъртта е само началото на едно ново и чудно съществуване“ („Неделята ще
дойде“, с. 30).

• По какъв начин знанието, че Исус Христос е възкресен, ни помага, когато
скърбим при смъртта на обичан за нас човек? (Тъй като Исус Христос е
възкресен, всеки, който е живял на тази земя, също ще бъде възкресен (вж.
1 Коринтяни 15:20-22.)

Обобщете Йоан 20:21-23, като обясните, че след като Исус показва на
учениците Си белезите от раните в ръцете и ребрата Си, Той им поръчва да
вършат Неговото дело и им казва: „Приемете Светия Дух“ (стих 22).

Поканете един от учениците да прочете на глас Йоан 20:24-25. Поканете
класа да следят текста, като потърсят кой е апостолът, който отсъства в този
свещен момент.

• Кой апостол отсъства, когато останалите ученици виждат
възкресения Господ?

• Според стих 25, какво казва Тома, че му трябва, за да повярва?

• По какъв начин реакцията на Тома, записан в този стих, се различава от
реакцията на Йоан, когато Йоан вижда празната гробница, съгласно
записаното в Йоан 20:8?

• Защо според вас е трудно за Тома да повярва?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Йоан 20:26–29.
Помолете класа да потърсят какво се случва на Тома осем дни, след като казва,
че не вярва, че Исус е възкресен.

Вместо да молите учениците да четат, може да покажете видео
презентацията „Blessed Are They That Have Not Seen, and Yet Have

Believed“ (2:29) от The Life of Jesus Christ Bible Videos, за да помогнете на
учениците да си представят преживяването на Тома, записано в тези стихове.
Това видео се намира на LDS.org.

• След като Исус позволява на Тома да докосне Неговите ръце и ребра, какъв
избор предоставя Той на Тома? (Да бъде вярващ.)

• Според стих 29, какво Исус иска Тома да разбере?

• Какъв принцип можем да научим от учението на Спасителя? (След като
учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип: Ще бъдем
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благословени, ако изберем да повярваме в Исус Христос, дори
когато не можем да Го виждаме.)

Разделете учениците на групи от по двама или трима и раздайте на
всяка група по един лист, съдържащ следните въпроси.

Ще бъдем благословени, ако изберем да
повярваме в Исус Христос, дори когато не можем
да Го виждаме

1. Защо избирате да вярвате в Исус Христос, дори ако не сте го виждали със смъртните
си очи?

2. Какво можем да правим, за да покажем, че сме избрали да вярваме в Исус Христос?
3. Как сте били благословени от това, че сте избрали да вярвате в Исус Христос?

Поканете всяка група да обсъдят тези въпроси заедно и да напишат
отговорите си на листа или в дневниците си за изучаване на Писанията. След
като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
отговорите си с класа.

Обяснете, че макар че Исус да казва, че ще бъдем благословени, ако изберем
да вярваме в Него, дори и да не можем да Го виждаме, Той предоставя
свидетели като основа за нашата вяра.

Поканете един ученик да прочете Йоан 20:30-31 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят защо Йоан записва тези събития.

• Защо Йоан записва тези събития? (Може да обясните, че думата живот
(стих 31) се отнася за вечен живот.)

• Какви истини можем да научим от стих 31 относно свидетелствата на
апостолите и пророците? (Макар че учениците може да използват
различни думи, те трябва да открият истини, подобни на следните:
Апостолите и пророците свидетелстват за Исус Христос, за да
можем да вярваме, че Той е Божият Син. Като избираме да вярваме
в свидетелството за Исус Христос, давано от апостолите и
пророците, можем да получим вечен живот. Тази вяра предполага, че
човек ще се стреми да спазва Неговите заповеди и да живее верен на това
свидетелство.)

• По какъв начин свидетелствата на апостолите и пророците са усилили
вярата ви в Исус Христос?

В заключение, споделете свидетелството си за Исус Христос. Насърчете
учениците да прилагат истините, които са открили в Йоан 20, като преценят
как ще изявяват вярата си в Исус Христос.
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Йоан 21
Въведение
Възкресеният Господ се явява на учениците Си, докато те
ловят риба. Исус яде на брега заедно с учениците Си и
кани Петър да изразява любовта Си към Него, като храни

овцете Му. Исус предрича мъченичеството на Петър и
преселването на Йоан.

Предложения за преподаване
Йоан 21:1-17
Възкресеният Господ Се явява на някои от учениците Си на Тивериадското
езеро (Галилейското езеро)
Нарисувайте на дъската голямо сърце.

Поканете учениците да дойдат на
дъската и да напишат в сърцето две
или три от любимите им неща.
Обяснете, че тези неща може да
включват хора, притежания или
дейности.

Когато учениците приключат, може
да изброите няколко от любимите
си неща.

Обобщете Йоан 21:1-2, като
обясните, че след като на два пъти
виждат възкресения Господ, Петър и
няколко други ученици са на брега
на Галилейското езеро (което е известно още като Тивериадско езеро).
Поканете един ученик да прочете Йоан 21:3 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво решава да направи Петър.

• Каква дейност според вас може да добави Петър към списъка с любими
неща на дъската? (След като учениците отговорят, напишете ловене на риба
в сърцето на дъската.)

• От колко време Петър и учениците били излезли да ловят риба? Колко
уловили?

Помолете учениците да си помислят според тях как са се чувствали Петър и
другите апостоли след дълга нощ на безрезултатен риболов.

Поканете един ученик да прочете Йоан 21:4-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва на сутринта.

• Кой е на брега?

• В началото учениците разпознават ли Исус?

• Какво им казва Исус да направят?
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• Какво се случва, след като те спазват указанието на Исус?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Само три години по-рано тези същите мъже ловили риба в същото това
езеро. Тогава, според записаното в Писанията, те казват, „цяла нощ се
трудихме, и нищо не уловихме“ (Лука 5:5). Но един техен приятел
галилеянин им извикал да пуснат мрежите и в резултат извадили „твърде
много риба“ (Лука 5:6), толкова, че мрежите им се скъсали, а уловът така
напълнил лодките, че те започнали да потъват.

Сега това се случва за втори път“ („Първата голяма заповед“, Лиахона, ноем. 2012
г., с. 84).

• По какъв начин този чудодеен повторен улов на риба помага на учениците
да разпознаят кой е на брега?

• Какво бихте си мислили или чувствали, ако бяхте на лодката с учениците?

Обобщете Йоан 21:7-14, като обясните, че докато учениците се затрудняват да
издърпат пълната мрежа на лодката, Йоан заявява, че мъжът на брега е
Господ. Петър нетърпеливо се хвърля в езерото и доплува до Исус, докато
останалите идват с лодката си. Когато учениците пристигат на брега, Исус
подготвя храна за тях.

Обяснете, че старейшина Джефри Р. Холанд обяснява тази история, като
казва, че след като Петър и другите ученици хапват със Спасителя, възможно е
Исус да е „(погледнал към) техните очукани лодки и протрити мрежи, както и
удивителната купчина от 153 риби“ („Първата голяма заповед“, с. 84) и после
да е заговорил Петър.

Поканете един ученик да прочете Йоан 21:15-17 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки въпроса, който Исус многократно задава на Петър.
Може да предложите на учениците да отбелязват това, което намират.

• Какъв въпрос задава Исус три пъти на Петър?

• Когато Исус задава въпроса: „Обичаш ли Ме повече, отколкото (обичаш)
тези?“ (стих 15), за кого според вас се отнася думата тези? (Исус би могъл
да говори за купчината риба или за други неща, свързани с живота на
рибаря. Напишете следния въпрос на дъската, близо до сърцето: Обичаш ли
Ме повече, отколкото обичаш тези?)

• Как отвръща Петър?

• Как бихте се почувствали, ако бяхте на мястото на Петър и Исус ви
запиташе три пъти дали Го обичате?

За да помогнете на учениците да разберат защо Исус задава този въпрос три
пъти, поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на
старейшина Холанд:
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„На което Исус отговаря (и тук отново признавам своята лична добавка към
текста на Писанията), вероятно казвайки нещо от рода на: „Петре, защо
тогава си тук? Защо се намираме отново на този бряг, край същите тези
мрежи, водейки същия този разговор? Не беше ли ясно и не е ли вече
станало ясно, че ако искам риба, мога да си я набавя? Петре, Аз имам
нужда от ученици – и то завинаги. Имам нужда от хора, които да пасат

овцете Ми и да спасяват агънцата Ми. Имам нужда от хора, които да проповядват Моето
Евангелие и да защитават Моята вяра. Имам нужда от хора, които Ме обичат, наистина Ме
обичат, и обичат онова, което Отец в Небесата Ме е призовал да върша. … Затова, Петре,
за втори и предполагаемо последен път, Аз те моля да изоставиш всичко това и да
проповядваш и свидетелстваш, предано да работиш и служиш до деня, в който ще ти
направят точно това, което направиха на Мен“ („Първата голяма заповед“, с. 84).

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на Петър? (След като
учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип: Ако
обичаме Спасителя и Небесния Отец повече от всичко друго, ще
храним овцете Им.)

• Кои са овцете на Небесния Отец и Исус Христос? Как ги храним?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Този е призивът на Христос към всеки християнин днес: „Паси агънцата
Ми. … Паси овцете Ми“ – споделяйте Моето Евангелие с млади и стари,
въздигайте, благославяйте, утешавайте, насърчавайте, съграждайте ги,
особено онези, които мислят и вярват различно от нас“ („Да бъдем
християни по-подобни на Христос“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 91).

За да помогнете на класа да разберат как принципът, който откриха, може да
се отнесе за нас, поканете трима ученика да се редуват при четенето на глас
на следните ситуации. (Можете да приспособите ситуациите към нуждите и
интересите на вашите ученици.) След прочитането на всяка от ситуациите,
задайте въпросите след нея.

1. Една група момчета поканва един млад мъж да седне на масата им, докато
обядват, и той се надява да се сприятели с тях. По време на разговора им,
едно от момчетата в групата започва открито да се подиграва на
друго момче.

2. Една млада жена обича да играе футбол. Тя отделя много часове всяка
седмица да играе футбол и има малко време за други неща, като например
семейна домашна вечер и лично изучаване на Писанията.

3. Един млад мъж е много зает с учебни и извънкласни дейности. Цяла
седмица той се опитва да намери малко свободно време, за да прекара
петък вечер с приятели. Точно преди да им се обади тази вечер, неговия
колега за домашно обучение му се обажда, за да види дали той може да
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дойде с него, за да помогне за някаква спешна нужда от помощ на едно от
възложените им семейства.

• С какви възможности за избор разполага този човек?

• Какво би могъл да направи този човек, за да покаже своята обич към
Господ? По какъв начин това действие показва обич към Господ?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване от
старейшина Холанд:

„Мои обични братя и сестри, не съм сигурен точно какво ще бъде нашето
преживяване в Съдния ден, но бих бил много изненадан, ако на някой етап
от този разговор Бог не ни попита това, което Христос попитал Петър:
„Обичаше ли Ме“ („Първата голяма заповед“, с. 84).

Споделете свидетелството си за важността да изберем да обичаме Небесния
Отец и Исус Христос повече от всичко и да показваме тази любов, като
храним Техните овце.

Позовете се на нещата, записани в сърцето на дъската и въпроса, записан до
тях: „Обичаш ли Ме повече, отколкото обичаш тези?“ Подчертайте думата
тези и поканете учениците да напишат отговорите си на следните въпроси в
тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията:

• Ако Исус зададеше същия въпрос на вас, за кое във вашия живот според вас
щеше да говори като за „тези“?

• Как бихте отговорили на Неговия въпрос?

• Как ще покажете своята обич към Господ?

Писмени упражнения
Понякога приканването на учениците да записват отговорите си на въпроси, които
подбуждат към размисъл, може да им помогне да задълбочат и прояснят разбирането си.
Освен всичко друго, писмените упражнения предоставят на учениците възможности да
участват лично и да получават вдъхновение относно това как да прилагат наученото.

Йоан 21:18-25
Исус предрича мъченичеството на Петър и преселването на Йоан
Обобщете Йоан 21:18-21, като обясните, че Исус пророкува, че когато Петър
остарее, ще „разтвори ръце“ (стих 18) и ще бъде откаран там, където не иска.
Традиционно се счита, че Петър е починал чрез разпъване на кръст. Обаче,
твърди се, че Петър помолва да бъде разпънат на кръст с главата надолу,
защото се счита за недостоен да умре по същия начин като Спасителя (вж.
Джозеф Фийлдинг Смит, Doctrines of Salvation, събр. Брус Р. Макконки, 3 тома
(1954–1956), 3:151–152).
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След като чува това пророчество, Петър запитва какво ще се случи с апостол
Йоан, известен още като Йоан Възлюбения. Поканете един ученик да прочете
Йоан 21:22-23 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят как
отговаря Спасителят на Петър.

• Какво научава Петър за Йоан?

Обяснете, че думата остане в стих 22 означава да остане жив на земята.
Следователно, Йоан ще остане да живее на земята като преселено същество до
Второто пришествие на Исус Христос. Преселените същества са „хора, които
са променени така, че да не изпитват болка или смърт, докато не бъдат
възкресени за безсмъртие“ (Ръководство към Писанията, „Преселени
същества“, scriptures.lds.org).

• Според стих 22, на какво Исус иска Петър да наблегне, вместо да се
занимава с това какво ще се случи с Йоан?

Поканете един ученик да прочете Йоан 21:24-25 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво Йоан иска всички да знаят и го посочва в
края на летописа си.

• Какво е нещото, което Йоан иска всички да знаят и го посочва в края на
летописа си?

Напишете следните въпроси на дъската:

От всичко, което е написано в летописите на Матей, Марк, Лука и Йоан,
коя история, кое събитие или учение от земното служение на Спасителя
ви повлия най-силно? Защо?

Поканете учениците да обмислят отговорите си на тези въпроси. Може тихо
да пуснете запис на химн, като например „Следвайте Ме, елате с Мен!“
(Химни, 76) и оставете учениците да прегледат Писанията си и тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията, за да си припомнят някои от
истините, които са научили. След като измине достатъчно време, поканете
няколко ученика да излязат пред класа и да споделят отговорите си на
въпросите.

Може да приключите урока, като свидетелствате за истинността на разказите
за земното служение и Единението на Исус Христос, написани от Матей,
Марк, Лука и Йоан.

УРОК 80
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Йоан 16-21 (Раздел 16)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Йоан 16-21 (раздел 16) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само на няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Йоан 16)
От това, което Исус казва на апостолите Си след тайната вечеря, учениците научиха, че Светият Дух може да ни
напътства към всяка истина и да ни показва нещата, които предстоят. Учениците научиха и че Светият Дух
разкрива истини и указания, които произлизат от Небесния Отец и Исус Христос. Тъй като Исус Христос е
победил света, ние можем да се радваме и да имаме мир.

Ден 2 (Йоан 17)
Докато учениците изучаваха застъпническата молитва на Исус Христос, те научиха, че за да получим вечен живот
ние трябва да опознаем Небесния Отец и Неговия Син, Исус Христос. Те научиха и че като ученици на Исус
Христос, ние трябва да бъдем в света, но не от света. Докато учениците четоха относно това как Исус се моли
учениците Му да бъдат едно с Него и Отца, те научиха, че като дойдем при Исус Христос и получим
благословиите на Неговото Единение, можем да станем едно с Отца и Сина.

Ден 3 (Йоан 18–19)
От егоистичния пример на Пилат, учениците научиха, че поставянето на собствените ни интереси пред това да
вършим правилното, ще ни отведе до грях. Докато учениците изучаваха разказа на Йоан за разпъването на
кръста, те научиха, че можем да следваме примера на Спасителя, като избираме да помагаме на другите, дори
когато ние самите сме в нужда.

Ден 4 (Йоан 20-21)
В този урок учениците изучаваха разказа на Йоан за Възкресението на Исус Христос. Те научиха, че Исус Христос
е преодолял смъртта чрез Възкресението Си. Те научиха от опита на Тома, че ще бъдем благословени, ако
изберем да повярваме в Исус Христос, дори когато не можем да Го виждаме.

Въведение
Възкресеният Господ се явява на учениците Си, докато те ловят риба. Исус яде
на брега заедно с учениците Си и кани Петър да покаже любовта Си към
Него, като нахрани овцете Му.
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Предложения за преподаване
Йоан 21:1-17
Възкресеният Господ Се явява на някои от учениците Си на Тивериадското
езеро (Галилейското езеро)
Нарисувайте на дъската сърце.

Поканете учениците да дойдат на
дъската и да напишат в сърцето две
или три от любимите им неща.
Обяснете, че тези неща може да
включват хора, притежания или
дейности.

Когато учениците приключат, може
да изброите няколко от любимите
си неща.

Обобщете Йоан 21:1-2, като
обясните, че след като на два пъти
виждат възкресения Господ, Петър и
няколко други ученици са на брега
на Галилейското езеро (известно още като Тивериадско езеро).

Поканете един ученик да прочете Йоан 21:3 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво решава да направи Петър.

• Каква дейност според вас може да добави Петър към списъка ни на дъската
на любими неща? (След като учениците отговорят, напишете ловене на
риба в сърцето на дъската.)

• От колко време Петър и учениците били излезли да ловят риба? Колко
уловили?

Помолете учениците да си помислят според тях как са се чувствали Петър и
другите апостоли след дълга нощ на безрезултатен риболов.

Поканете един ученик да прочете Йоан 21:4-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва на сутринта.

• Какво се случва, след като учениците цяла нощ не са уловили нищо?

Обобщете Йоан 21:7-14, като обясните, че докато учениците се затрудняват да
издърпат пълната мрежа на лодката, Йоан заявява, че мъжът на брега е
Господ. Петър нетърпеливо се хвърля в езерото и доплува до Исус, докато
останалите идват с лодката си. Когато учениците пристигат на брега, Исус
подготвя храна за тях.

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„След радостната среща с възкресения Исус Петър провел един разговор със
Спасителя, който смятам за критичния повратен момент на служението на
апостолите като цяло и със сигурност лично за Петър, подтиквайки този мъж
- духовна канара да изживее живот, отдаден на величествена служба и
ръководство. Гледайки техните очукани лодки и протрити мрежи, както и
удивителната купчина от 153 риби, Исус (говори със) своя старши апостол“

(„Първата голяма заповед“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 84).

Поканете един ученик да прочете Йоан 21:15-17 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки въпроса, който Исус многократно задава на Петър.
Може да предложите на учениците да отбелязват това, което намират.

• Какъв въпрос задава Исус три пъти на Петър?

• Когато Исус задава въпроса: „Обичаш ли Ме повече, отколкото (обичаш)
тези?“ (стих 15), за кого според вас се отнася думата тези? (Исус би могъл
да говори за купчината риба или за други неща, свързани с живота на
рибаря. Напишете следния въпрос на дъската, близо до сърцето: Обичаш ли
Ме повече, отколкото обичаш тези?)

• Как отвръща Петър?

• Как бихте се почувствали, ако бяхте на мястото на Петър и Исус ви
запиташе три пъти дали Го обичате?

За да помогнете на учениците да разберат защо Исус задава този въпрос и
кара Петър да Му отговори три пъти, поканете един ученик да прочете на
глас следното изявление на старейшина Холанд:

„На което Исус отговаря (и тук отново признавам своята лична добавка към
текста на Писанията), вероятно казвайки нещо от рода на: „Петре, защо
тогава си тук? Защо се намираме отново на този бряг, край същите тези
мрежи, водейки същия този разговор? Не беше ли ясно и не е ли вече
станало ясно, че ако искам риба, мога да си я набавя? Петре, Аз имам
нужда от ученици – и то завинаги. Имам нужда от хора, които да пасат

овцете Ми и да спасяват агънцата Ми. Имам нужда от хора, които да проповядват Моето
Евангелие и да защитават Моята вяра. Имам нужда от хора, които Ме обичат, наистина Ме
обичат, и обичат онова, което Отец в Небесата Ме е призовал да върша. … Затова, Петре,
за втори и предполагаемо последен път, Аз те моля да изоставиш всичко това и да
проповядваш и свидетелстваш, предано да работиш и служиш до деня, в който ще ти
направят точно това, което направиха на Мен“ („Първата голяма заповед“, с. 84).

• Какъв принцип можем да научим от разговора на Господ с Петър? (След
като учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип: Ако
обичаме Спасителя и Небесния Отец повече от всичко друго, ще
храним овцете Им.)

• Кои са овцете на Небесния Отец и Исус Христос? Как ги храним?

За да помогнете на учениците да разберат как можем да храним овцете на
Небесния Отец и Исус Христос, поканете един ученик да прочете на глас
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следното изказване на старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на
дванадесетте апостоли:

„Този е призивът на Христос към всеки християнин днес: „Паси агънцата
Ми. … Паси овцете Ми“ – споделяйте Моето Евангелие с млади и стари,
въздигайте, благославяйте, утешавайте, насърчавайте, съграждайте ги,
особено онези, мислят и вярват различно от нас“ („Да бъдем християни
по-подобни на Христос“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 91).

За да помогнете на класа да разберат как може да се прилага принципа да
обичаме Бог повече от всичко друго, поканете трима ученика да се редуват
при четенето на следните ситуации. След прочитането на всяка от
ситуациите, задайте въпросите след нея.

1. Една група момчета поканва един млад мъж да седне на масата им, докато
обядват, и той се надява да се сприятели с тях. По време на разговора им,
едно от момчетата в групата започва открито да се подиграва на
друго момче.

2. Една млада жена обича да играе футбол. Тя отделя много часове всяка
седмица да играе футбол и има малко време за други неща, като например
семейна домашна вечер и лично изучаване на Писанията.

3. Един млад мъж е много зает с учебни и извънучебни дейности. Цяла
седмица той се опитва да намери малко свободно време, за да прекара
петък вечер с приятели. Точно преди да им се обади тази вечер, неговият
колега за домашно обучение му се обажда, за да види дали той може да
отиде с него, за да помогне за някаква спешна нужда от помощ на едно от
възложените им семейства.

• С какви възможности за избор разполага този човек?

• Какво би могъл да направи този човек, за да покаже своята обич към
Господ? По какъв начин това действие показва обич към Господ?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване от
старейшина Холанд:

„Мои обични братя и сестри, не съм сигурен точно какво ще бъде нашето
преживяване в Съдния ден, но бих бил много изненадан, ако на някой етап
от този разговор Бог не ни попита това, което Христос попитал Петър:
„Обичаше ли Ме“ („Първата голяма заповед“, с. 84).

Споделете свидетелството си за важността да изберем да обичаме Небесния
Отец и Исус Христос повече от всичко и да показваме тази любов, като
храним Техните овце.
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Позовете се на нещата, записани в сърцето на дъската и въпроса, записан до
тях: „Обичаш ли Ме повече, отколкото обичаш тези?“ Подчертайте думата
тези и поканете учениците да напишат отговорите си на следните въпроси в
тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията:

• Ако Исус зададеше същия въпрос на вас, за кое във вашия живот според вас
щеше да говори като за „тези“?

• Как бихте отговорили на Неговия въпрос?

Като приключите евангелията, поканете няколко ученика да споделят какво
са написали за задачата си за ден 4 в дневника си за изучаване на Писанията
относно разказа, събитието или учението от земното служение на Спасителя,
който им е помогнал да повярват или е укрепил вярата им, че Исус Христос е
Божият Син.

Следващ раздел (Деянията 1-5)
Насърчете учениците да търсят отговори на следните въпроси, докато
изучават Деянията 1-5: Кой щял да ръководи Църквата, след смъртта и
възкресението на Спасителя? По какъв начин били избрани други апостоли?
Какво чудо се случва на Петдесетница? По какъв начин Светият Дух повлиява
на чудото в този ден? Какво чудо извършва Петър в храма и какво се случва на
Петър заради него? Какво се случва на Анания и Сапфира поради това, че
излъгват техния свещенически ръководител?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 16

505



Въведение към Деянията
на апостолите
Защо да изучаваме тази книга?
Деянията на апостолите създава мост между летописа за живота на Исус
Христос и ученията на четирите евангелия и писанията и трудовете на
Неговите апостоли. Книгата Деянията илюстрира начина, по който
Спасителят продължава да ръководи Своята Църква чрез вдъхновението на
Светия Дух към онези, които държат ключовете на свещеничеството. Светият
Дух разкрива истина на апостолите, които след това водят и учат Църквата.
Апостолите извършват и чудеса в името на Исус Христос. Чрез изучаването си
на тази книга, учениците ще научат как Църквата на Исус Христос започва да
се разпростира от Йерусалим „до края на земята“ (Деянията 1:8). Изучаването
на тази книга може да помогне на учениците да видят и мъдростта от
следването на съвременните пророци и апостоли и може да ги вдъхнови смело
да свидетелстват за Исус Христос.

Кой написва тази книга?
Лука написва Деянията на апостолите като „втората част от произведение в
две части. … Първата част е известна като Евангелието на Лука“ (Ръководство
към Писанията, „Деянията на апостолите“, scriptures.lds.org; вж. също Лука
1:1–4; Деянията 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Деянията е написана след Евангелието на Лука (вж. Деянията 1:1), което е
написано вероятно през втората половина на първи век сл. Хр. Не знаем къде е
написана.

За кого е написана и защо?
Лука се обръща в книгата Деянията към един мъж, на име Теофил (вж.
Деянията 1:1).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Книгата Деянията разказва за възхода и разпростирането на християнството,
започвайки с провинциалната юдейска столица Йерусалим и приключвайки в
Рим, великата столица на империята. Събитията, описани в Деянията, се
случват в рамките на около 30 години (около 30-62 г. сл. Хр.) и наблягат
основно на служението на Петър (вж. Деянията 1-12) и Павел (вж.
Деянията 13‑28). Без книгата Деянията нашето познание за ранната история
на Църквата би се ограничавало до малкото количество информация,
предоставено от посланията в Новия завет. Освен това, Деянията предоставя
ценен исторически контекст за посланията на Павел.

Важни за растежа на ранната Църква са обръщането във вярата на Павел
(Деянията 9) и неговите последвали мисии; видението, което Петър получава
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относно приемането на езичниците в Църквата, които до този момент не са се
обърнали към юдаизма (Деянията 10:9-16, 34-35); и ученията, преподадени на
събора в Йерусалим (Деянията 15).

Както е записано в Лука 24:49, Спасителят казва на апостолите, че трябва да
започнат служенията си чак след като се „обле(кат) със сила отгоре“.
Деянията описва получаването на тази сила чрез Светия Дух и описва
драматичните резултати от нея, като започва с обръщането на хиляди на
Петдесятница (вж. Деянията 2). Из цялата книга Лука подчертава действието
на Светия Дух върху отделни хора и конгрегации. Изразът „обле(чени) със
сила от горе“ вероятно означава и, че апостолите „получават определено
познание, сили и конкретни благословии, които обикновено се получават
само в Господния храм“ (Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973, том 1, с. 859).

Изложение
Деянията 1-2 Исус Христос служи на Своите ученици в продължение на 40
дни след Неговото Възкресение и после се възнася в небесата. Чрез
вдъхновение апостолите призовават Матия да запълни свободното място в
Кворума на дванадесетте апостоли. Светият Дух се излива на Петдесятница.
Петър смело свидетелства за възкресения Спасител и около три хиляди души
биват обърнати във вярата.

Деянията 3-8 Петър и Йоан изцеляват един мъж, който по рождение е сакат.
Петър и Йоан са арестувани за проповядване и изцеляване в името на Исус
Христос и са освободени от затвора. Апостолите призовават седем мъже да им
помагат в тяхното служение. Стефан, един от тях, свидетелства пред юдейския
съвет и членовете на съвета го осъждат на смърт. Филип проповядва из цяла
Самария.

Деянията 9-12 Савел е обърнат във вярата и започва своето служение. Чрез
едно видение Петър научава, че Евангелието трябва да бъде проповядвано на
езичниците. Ирод Агрипа I осъжда на смърт апостол Яков (братът на Йоан) и
хвърля в затвора Петър.

Деянията 13-15 Савел и Варнава са призовани за мисионери. Те срещат
опозиция от юдеите и са приети от някои езичници. Църковните
ръководители се събират в Йерусалим и решават, че обърнатите езичници не
е нужно да бъдат обрязвани (или да спазват закона на Моисей), когато се
присъединят към Църквата. Павел (както наричат сега Савел) заминава на
второто си мисионерско пътуване заедно със Сила.

Деянията 16-20 Павел и Сила укрепват различни църкви, които са
установени малко преди това. От Ареопага в Атина Павел проповядва, че ние
сме „Божий род“ (Деянията 17:29). Павел приключва втората си мисия и
заминава на трета мисия из Мала Азия. Павел решава да се завърне в
Йерусалим.

Деянията 21-28 В Йерусалим Павел бива заловен и продължава да
свидетелства за Исус Христос. Господ се явява отново на Павел. Мнозина юдеи
заговорничат да убият Павел. В Цезарея той свидетелства пред Феликс, Фест и
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Агрипа. Павел претърпява корабокрушение на път към Рим. Павел
проповядва Евангелието, докато е под домашен арест в Рим.
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УРОК 81

Деянията 1:1-8
Въведение
След Възкресението Си, Исус Христос служи на Своите
апостоли в продължение на 40 дни. Той ги подготвя да

бъдат свидетели за Него по цялата земя.

Предложения за преподаване
Деянията 1:1-8
Исус служи на учениците Си в продължение на 40 дни
Поканете учениците да си представят, че приятел от друго вероизповедание се
обръща към тях с желание да узнае повече за нашата Църква и задава въпроса:
„Кой ръководи вашата църква?“

Помолете учениците да запишат отговора си на този въпрос в тетрадките си
или в дневниците си за изучаване на Писанията.

Докато изучават Деянията 1:1-8, поканете учениците да потърсят една
истина, която дава отговор на въпроса кой ръководи Църквата.

Поканете учениците да отворят Деянията и да открият какво е пълното
заглавие на тази книга. Поканете учениците да споделят това, което са
открили.

• Въз основа на пълното заглавие какво според вас можем да научим от
тази книга?

Обяснете, че книгата Деяния отбелязва значителен преход в Новия завет.
Книгите Матей, Марк, Лука и Йоан предоставят разкази за земното служение
на Спасителя, включително Неговото Единение и Възкресение. Книгата
Деянията разказва за служението на апостолите след Възнасянето на
Спасителя в небесата.

Поканете един ученик да прочете Деянията 1:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят за кого е написана тази книга.

• За кого е написана книгата Деянията?

Обяснете, че Лука е авторът на Деянията и че „първата книга“, за която се
говори в стих 1 е книгата Лука, която също е написана за Теофил. Целта на
Лука при писането е да помогне на Теофил да получи собствено свидетелство
за Исус Христос (вж. Лука 1:1-4).

Поканете един ученик да прочете Деянията 1:2–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят колко време Исус лично служи на Своите
апостоли след Възкресението Си. (Може да обясните, че в стих 3,
„страданието“ се отнася за изкупителната жертва на Спасителя, а „много
верни доказателства“ се отнася за неоспоримите доказателства, които
предоставя Исус, че е възкресен.)
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• Колко време прекарва Исус Христос с апостолите Си след като бива
възкресен?

• На какво ги учи Исус през тези 40 дни? (Неща, отнасящи се за Божието
царство.)

Започнете да скицирате на дъската опростена рисунка на къща. (Или може да
построите малък макет на къща, като използвате конструктор или глина.)

Когато сте наполовина готови,
поканете един ученик да дойде на
дъската и да довърши вместо вас
рисунката. Дайте на ученика много
конкретни инструкции относно това
как да довърши къщата. Може да го
помолите да добави покрив, няколко
прозореца и озеленяване. След като
за кратко работите заедно,
преместете се в другия край на
стаята и продължете да давате
инструкции на ученика. Когато
къщата е готова, благодарете на
ученика и го поканете да си седне на мястото.

Помолете учениците да си представят, че рисунката на къщата представлява
Божието царство на земята, което е Църквата на Исус Христос.

• По какъв начин нашият метод на рисуване на тази къща илюстрира по
какъв начин Исус Христос установява Своята Църква по време на земното
Си служение и след Своето Възкресение? (По време на земното Си
служение, Спасителят започва да установява Своята Църква. Той призовава
други, за да Му помогнат да я установи и след Възкресението Си Той
ръководи усилията им, въпреки че вече физически не е с тях.)

• Според стих 2 по какъв начин Исус Христос ръководи Своята Църква?
(Като използвате думите на учениците, напишете на дъската следната
истина: Исус Христос ръководи Своята Църква, като разкрива
Своята воля на апостолите Си чрез Светия Дух.)

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„От първия стих (на Деянията) заявлението е, че Църквата ще продължи да
бъде ръководена божествено, а не човешки. … Действително, по-пълното
заглавие на Деянията е уместно да е нещо като „Деянията на възкресения
Христос, действащ чрез Светия Дух в живота и служението на Неговите
ръкоположени апостоли“. …

Ръководенето на Църквата е същото. Местоположението на Спасителя е
променено, но ръководенето и ръководителите на Църквата са съвсем същите“ („Therefore,
What?“ (конференция на Образователната система на Църква за Новия завет, 8 авг. 2000
г.), с. 6, si.lds.org).
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• Защо е важно да знаем, че Исус Христос продължава да ръководи днес
Църквата Си чрез откровение?

Поканете учениците да обмислят преживявания, които са укрепили
свидетелството им, че Исус Христос ръководи Църквата Си днес чрез
откровение. Поканете няколко ученика да споделят преживяванията си. Вие
също може да споделите някое преживяване.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията 1:4-8.
Помолете класа да следят текста и да намерят какво заповядва Исус на
апостолите Си.

• Според стих 4 какво заповядва Исус на апостолите Си?

• Според стих 5 какво обещава Спасителят на апостолите, че ще получат,
ако останат в Йерусалим?

• Според стих 8 каква сила ще даде Светият Дух на апостолите?

• Какво можем да научим за апостолите от това, което Спасителят казва в
стих 8? (Учениците могат да използват различни думи, но трябва да
разпознават следната истина: Апостолите са свидетели за Исус Христос
и свидетелстват за Него по цялата земя.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете един ученик
да прочете на глас следното изявление на президент Гордън Б. Хинкли:

„В днешно време Господ е призовал 15 специални свидетели, които да
свидетелстват за Неговата божественост пред целия свят. Тяхното
призование е уникално; те са апостоли на Господ Исус Христос, избрани и
упълномощени от Него. Заповядано им е да свидетелстват за това, че Той е
жив, чрез силата и властта на святото апостолство, което им е дадено“
(„Special Witnesses of Christ“, Ensign, апр. 2001 г., с. 4).

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Апостолите в днешно
време свидетелстват, че Исус Христос …
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Ако е възможно, раздайте копие на
„Живият Христос: свидетелство на
апостолите“ (Ensign, апр. 2000, с. 2) на
всеки ученик в класа ви. Вариант е да
направите едно копие, което да
разрежете на по-малки части и да
разпределите тези части сред
учениците. Помолете учениците да
прочетат документа или своята част
наум, като потърсят как могат да
довършат изречението на дъската.
Когато учениците го прочетат,
помолете един ученик да дойде на
дъската и да изпълнява ролята на
писар. Поканете учениците да кажат
какво са намерили и помолете
ученика на дъската да изброи
отговорите им на дъската.

• Кое от тези твърдения е най-значимо за вас?

• По какъв начин свидетелството на съвременните апостолите влияе на
личното ви свидетелство за Исус Христос?

Обяснете, че макар Деянията 1:8 да се отнася специално за ролята на
апостолите като специални свидетели за Спасителя, този стих ни учи и
относно това какво може да ни помогне да сме свидетели за Исус Христос по
целия свят.

• Въз основа на Господното обещание към апостолите в Деянията 1:8, какво
прави възможно за нас да бъдем свидетели за Исус Христос? (Учениците
могат да използват различни думи, но трябва да разпознават следната
истина: Чрез силата на Светия Дух можем да станем свидетели за
Исус Христос.)

• По какви начини Светият Дух ни помага да станем свидетели за
Спасителя?

Поканете учениците да си помислят за случаите, когато са чувствали Светия
Дух, докато други са споделяли свидетелството си за Исус Христос. След
няколко минути поканете няколко ученика да споделят преживяванията си.
Напомнете на учениците, че не е необходимо да споделят преживявания,
които са твърде свещени или лични.

• Кога ви се е случвало да чувствате Светият Дух да ви помага, когато сте
свидетелствали за Исус Христос на други хора?

Насърчете учениците да търсят възможности да споделят свидетелството си с
други хора и да вярват, че Светият Дух ще потвърди истинността на това, за
което свидетелстват.
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Деянията – Откровение
Преглед на втората половина на Новия завет
Обяснете, че Деянията 1:8 не само учи на истини, но и предоставя преглед на
втората половина на Новия завет.

• Според Деянията 1:8, на кои места пророкува Спасителят, че учениците
Му ще свидетелстват за Него?

Напишете следното на дъската: Деянията 1–5 = Йерусалим; Деянията 6–9 =
Юдея и Самария; Деянията 10–28 = най-отдалечените части на земята (вж.
Bible Dictionary, „Acts of the Apostles“).

Обяснете, че учениците започват да свидетелстват за Исус Христос, както им е
указано. Първо, апостолите проповядват в Йерусалим, после в Юдея и
Самария, а след това и в най-отдалечените части на земята.

Помолете учениците да отворят на съдържанието на Библията. Поканете ги
да разгледат книгите в Новия завет, които са след Деянията. Обяснете, че от
Римляните до Евреите книгите са послания (писма), написани от апостол
Павел. Учениците ще научат за обръщането на Павел и служението му, докато
изучават Деянията 9, 13-28.

Помолете учениците да намерят 1 Солуняни. Обяснете, че солуняните са хора,
които живеят в град Солун. Поканете учениците да отворят библейската
карта 13, „Мисионерските пътувания на апостол Павел“ и да намерят на
картата град Солун. Обяснете, че много от посланията в Новия завет са
написани за конгрегации на Църквата в различни градове, във връзка с
конкретните им нужди. Може да обясните и, че тези послания не са
подредени в хронологичен ред в Новия завет. Книгата 1 Солуняни се счита за
първото послание, написано от Павел.

Помолете учениците да разгледат съдържанието и да открият някои други
книги, които са написани като послания към конгрегации на светии.

Обяснете, че освен да пише на конгрегациите от светии, Павел пише и на
отделни лица, като например Тимотей, Тит и Филемон.

Помолете учениците да потърсят коя книга е след Евреите в съдържанието.

Обяснете, че освен Павел и други апостоли и църковни ръководители пишат
на членове на Църквата. Ние все още имаме някои от тези послания, които са
книгите от Яковово до Юда. Книгата Откровение описва едно видение,
получено от апостол Йоан.

Поканете учениците да продължат самостоятелно да четат втората половина
на Новия завет. Насърчете ги да се молят, докато изучават, за да може
Светият Дух да ги просветлява и да им помага да получават по-голямо
разбиране, докато изучават ученията на новозаветните апостоли.

Насърчете учениците да прочетат текста за курса
Насърчете учениците да прочетат целия Нов завет. Старейшина Дейвид А. Беднар от
Кворума на дванадесетте апостоли казва: „Прочитането на някое от Писанията от началото
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до края … ни (запознава) с важните истории, евангелски учения и вечни принципи (и) ни
помага да научаваме за основните лица … и последователността, времето и контекста на
събитията и ученията“ („A Reservoir of Living Water“ (вечер край огнището на
Образователната система на Църквата за пълнолетни младежи, 4 фев. 2007 г.), с. 2, lds.org/
broadcasts).
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УРОК 82

Деянията 1:9-26
Въведение
След като поучава учениците Си в продължение на 40
дни, Исус се възнася в небесата. Апостолите и други хора
се обединяват в молитва. Чрез вдъхновение Матия е

призован да запълни свободното място в Кворума на
дванадесетте апостоли, оставено чрез предателството и
смъртта на Юда Искариотски.

Предложения за преподаване

Създавайте учебна среда, изпълнена с обич, уважение и
целенасоченост
Постоянно търсете начини да създавате учебна среда, в която цари любов, уважение и
целенасоченост. Помагайте на учениците да се чувстват добре едни с други, като ги
насърчавате да опознават своите интереси, таланти, трудности и способности. Един от
начините да се създаде такъв вид среда е да се поканят учениците да споделят един с друг
преживявания и прозрения от личното им изучаване на Писанията.

Деянията 1:9-12
Спасителят се възнася в небесата
Напишете следния въпрос на дъската: Правилно или грешно?

Прочетете на глас следните твърдения за Второто пришествие на Исус
Христос. Поканете учениците да посочат дали твърденията са верни или
грешни. (Забележка: В този момент на урока не е необходимо учениците да
знаят отговора на всеки въпрос или да отделят твърде много време в
обсъждане на отговорите си.)

1. Исус Христос ще се завърне на земята в последните дни.

2. При Второто Си пришествие Исус Христос ще се яви само на
праведните хора.

3. Тъй като Исус Христос ще бъде прикрит, когато дойде отново, повечето
хора няма да осъзнаят, че се е случило Второто пришествие.

Може набързо да прегледате отговора на всяко от твърденията: (1) Вярно (вж.
Моисей 7:60); (2) Грешно (вж. Джозеф Смит – Матей 1:26; У. и З. 101:23);
(3) Грешно (вж. У. и З. 49:22–23).

Обяснете, че по време на земното Си служение, Исус Христос пророкува, че в
последните дни някои хора ще разпространяват грешни учения относно
Второто Му пришествие (вж. Джозеф Смит – Матей 1:22-25).

• Как можем да знаем дали конкретно учение за Второто пришествие на
Исус Христос е вярно или грешно? (Ако се вслушваме в словата на
Спасителя и словата на Неговите пророци, може да избегнем да бъдем
измамени (вж. Джозеф Смит – Матей 1:37.)
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Поканете учениците, докато продължават да изучават Деянията 1, да потърсят
една важна истина относно Второто пришествие на Исус Христос.

Напомнете на учениците, че Спасителят поучава учениците Си в
продължение на 40 дни след Неговото Възкресение (вж. Деянията 1:3).
Покажете картината „Възнесението“ (Евангелски произведения на изкуството,
2009 г., № 62; вж. също LDS.org).

Поканете един ученик да прочете
Деянията 1:9-12 на глас. Помолете
класа да следят текста и да потърсят
какво се случва след като Спасителят
приключва поучаването на
апостолите Си.

• Какво се случва, след като
Спасителят приключва
поучаването на апостолите Си?

• Ако бяхте видели Спасителя да се
възнася в небесата, какво щяхте да мислите и чувствате?

Обяснете, че в древния Израил облакът понякога служел като видимо
изображение на присъствието и славата на Бог (вж. Изход 40:34). Облакът,
споменат в Деянията 1:9 бил един облак на слава (вж. Bible Dictionary,
„Cloud“), а двамата мъже, споменати в стих 10, били ангели.

• Какво казват ангелите на апостолите?

• Какво според вас означава, че Исус ще дойде отново „така, както го
видяхте“ (Деянията 1:11), когато се възвисява в небесата? (След като
учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: При Второто
Си пришествие Спасителят ще слезе в слава от небесата.)

Отбележете, че Възнесението на Спасителя се случва на Елеонския хълм (вж.
стих 12). Обяснете, че когато Спасителят дойде отново, едно от явяванията Му
ще бъде, когато слезе и действително застане на Елеонския хълм (вж. Захария
14:4; У. и З. 45:47–53; У. и З. 133:19–20). Това ще се случи преди Неговото
величествено явяване пред света (вж. Исайя 40:5).

• По какъв начин знанието за начина, по който Спасителят ще се завърне,
може да ни помогне да не бъдем заблудени, докато очакваме Неговото
Второ пришествие?

Деянията 1:13-26
Матия е избран да запълни свободното място в Кворума на дванадесетте
апостоли
Обяснете, че след като апостолите се завръщат в Йерусалим, те се събират с
някои верни мъже и жени, включително Мария, майката на Исус, за да се
молят и почетат Бог. Поканете учениците да прочетат Деянията 1:13 наум и
да преброят колко апостоли са изредени. Поканете учениците да споделят
какво са открили.
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• Защо по това време има само 11 апостоли? (Юда Искариотски е предал
Исус Христос и после прекратява живота си (вж. Матей 27:3-5.)

Обобщете Деянията 1:15-20, като обясните, че Петър застава пред 120
ученици и разказва за смъртта на Юда Искариотски. Тъй като Юда е бил един
от дванадесетте апостоли, учениците се събират, за да изберат нов апостол.

Поканете учениците да опишат различните начини, по които се избират
някои от следните ръководители: капитан на отбор, местен правителствен
ръководител, цар или царица и президент на компания.

• Какви може да са някои от изискванията за тези ръководни позиции?

Покажете на учениците снимка или снимки на настоящото Първо
президентство и Кворума на дванадесетте апостоли и свидетелствайте, че
всеки от тези мъже е апостол на Исус Христос. Помолете учениците да
обмислят как бива избран всеки апостол на Исус Христос и какви са
изискванията, за да може някой да служи като апостол.

Разделете учениците по двойки. Поканете ги да прочетат Деянията 1:21-26 на
глас заедно с партньора си и да потърсят как бива избран нов апостол след
смъртта на Юда Искариотски.

• Какво означава, че „хвърлиха жребий за тях“? (стих 26).

Може да обясните, че в древни времена хвърлянето на жребий било начин за
вземане на решение, който показвал уповаване в Бог, че от Него ще зависи
резултатът (вж. Деянията 1:26; вж. също Притчи 16:33). „Ако те хвърлят
жребий, това е случай, при който Господ избира резултата. По-вероятно е
обаче, че са гласували, вероятно с вот на подкрепа, за да подкрепят онзи,
когото Бог е избрал да служи в святото апостолство“ (Брус Р. Макконки,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973, том 2, с. 32).

• Според стихове 21-22, какви качества според Петър трябва да притежава
новият апостол? (Той трябва да е последовател на Исус Христос, който
също да е свидетел за Неговото служение и Възкресение.)

• Какво ви прави впечатление в молитвата на апостолите, записана в стихове
24-25?

• Каква истина можем да научим от стих 24 относно това как бива призован
един апостол на Исус Христос? (Учениците може да използват различни
думи, но трябва да се подчертае, че апостолите на Исус Христос биват
призовани от Бог посредством откровение. Напишете тази истина на
дъската и поканете учениците да я запишат в Писанията си до стих 24.)

• Защо според вас е важно всеки апостол да бъде призован от Бог чрез
откровение, вместо да бъде избран по начин, подобен на този за другите
ръководители по света?

За да илюстрирате по какъв начин всеки съвременен апостол бива призован
от Бог чрез откровение, поканете един ученик да прочете на глас следната
история от живота на президент Хибър Дж. Грант:
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„Президент (Хибър Дж.) Грант получава откровения като президент на
Църквата, за да ръководи цялата Църква. Едно такова откровение идва
веднага, след като той бива отделен като президент на Църквата, когато той
търси Господната воля относно призоваването на нов член на Кворума на
дванадесетте апостоли. Докато обмисля тази отговорност, мислите му
многократно се насочват към дългогодишния му приятел Ричард У. Йънг,

един верен светия от последните дни и доказал се ръководител. Президент Грант обсъжда
тази възможност със съветниците си, които подкрепят неговото решение. Когато накрая
той се чувства уверен относно това, той написва името на приятеля си на лист хартия и
занася листа на ежеседмичното събрание в храма с Първото президентство и Кворума на
дванадесетте. Обаче, когато се гласи да представи името за одобрение от братята, той се
оказва неспособен да го направи. Вместо да представи името на Ричард У. Йънг, той
представя името на Мелвин Дж. Балард, един мъж, когото той бегло познава. По-късно,
президент Грант разказва как му повлиява това преживяване:

„Чувствал съм как вдъхновението на живия Бог ме напътства в делата ми. От деня, в който
избрах един почти непознат човек да бъде един от апостолите, вместо да избера
дългогодишния ми и най-скъп жив приятел, аз разбрах, че докато съм жив, ми се полага
светлината и вдъхновението и напътствието от Бог при ръководенето на Неговото дело тук
на земята“ (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant (2002 г.), с. 181–182).

• По какъв начин истината, преподадена в Деянията 1:24, е илюстрирана в
историята, описваща призоваването на един съвременен апостол?

• По какъв начин призоваването на апостол показва, че Спасителят
продължава да ръководи Своята църква? (Може да напомните на
учениците за истината, преподадена в Деянията 1:2 – че Исус Христос
ръководи Църквата Си чрез разкриване на волята Си пред Своите
апостоли посредством Светия Дух.)

Позовете се на снимката или снимките, които показахте в началото на урока
на живите апостоли. Може да отделите малко време, за да помогнете на
учениците да научат или преговорят техните имена.

Напишете следните въпроси на дъската:

Кои преживявания са ви помогнали да узнаете, че живите апостоли са
призовани от Бог?

Защо е важно за вас да имате свидетелство, че живите апостоли са
призовани от Бог?

Поканете учениците да напишат отговор на един от въпросите в тетрадките
си или в дневниците си за изучаване на Писанията. Поканете няколко ученика
да споделят отговорите си с класа.

Приключете урока, като свидетелствате за истините, които откриха
учениците в Деянията 1:9-26.
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Преглед за овладяване на стихове от Писанията
За да помогнете на учениците да преговорят първите 10 стиха за овладяване
от Писанията, напишете на дъската следните местоположения на стиховете и
съответстващите ключови думи (ако желаете, може да раздадете на учениците
копия на таблицата):

Maтей
5:14–16

Нека свети вашата
светлина.

Лука
24:36–39

Възкресеното тяло
има плът и кости.

Maтей
11:28-30

Дойдете при Мене. Йоан 3:5 Роден от вода и Дух

Maтей
16:15–19

Ключовете на
царството

Йоан
14:6

Пътят, истината
и животът

Матей
22:36–39

Да възлюбиш Господа;
да възлюбиш
ближния си.

Йоан
14:15

Ако Ме любите, ще
пазите Моите
заповеди.

Матей
28:19–20

Учете и кръщавайте
всички народи.

Йоан
17:3

Да познаем Бог и Исус
Христос е
вечен живот.

Разделете учениците по двойки. Помолете учениците да преговорят с
партньорите си написаните на дъската стихове за овладяване. Може да
предложите единият партньор да прочете на глас ключовите думи от стиха за
овладяване, а другият партньор да каже къде се намира стихът. Поканете
учениците да си разменят ролите, докато не преговорят всичките 10 стиха.

Ако разполагате с достатъчно време, може да направите тест на учениците.
Раздайте на учениците листи хартия, които включват ключовите думи за
всеки стих за овладяване, като след тях има оставен по един празен ред.
Поканете учениците да запишат съответстващата препратка на празния ред.
След като измине достатъчно време, прегледайте теста.
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Деянията 2
Въведение
Учениците са изпълнени със Светия Дух в деня на
Петдесятница и са благословени с дара на езици, докато
проповядват Евангелието. Петър заявява, че Исус е „и
Господ, и Христос“ (Деянията 2:36) и кани хората да се

покаят, да бъдат кръстени и да получат дара на Светия
Дух. Около три хиляди души биват обърнати и кръстени
на този ден, след което те продължават да са верни в
Църквата.

Предложения за преподаване
Деянията 2:1-13
Учениците на Исус Христос са изпълнени със Светия Дух в деня на
Петдесятница
Помолете учениците да си помислят за най-скорошната си възможност да
изнесат реч на църква, да преподадат урок или да споделят Евангелието
с някого.

• Кое може да бъде трудно при говоренето, преподаването или
свидетелстването пред други за Евангелието на Исус Христос?

Поканете учениците да потърсят една истина, докато изучават Деянията
2:1-13, която ще им помогне, когато се чувстват притеснени или уплашени
относно преподаването или свидетелстването на други хора относно
възстановеното Евангелие.

Обяснете, че около седмица след като Спасителят се възнася в небесата, юдеи
от много народи идват в Йерусалим, за да участват в празника Петдесятница,
да служат в храма и да благодарят на Господ. Този празник се случва около 50
дни след Пасхата и на него се празнува първата реколта за сезона (вж.
Ръководство към Писанията, „Петдесятница“, scriptures.lds.org).

Поканете един ученик да прочете Деянията 2:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво преживяват учениците на Исус Христос в
деня на Петдесятница.

• Какво преживяват учениците в деня на Петдесятница? (Изливането на
Светия Дух.)

• По какъв начин е описано това изливане на Светия Дух?

Обяснете, че изразът „езици, които се разделяха“ (стих 3) се отнася за езици,
които са назъбени или които изглеждат като огнен пламък. В древни времена
огънят често символизирал божествено присъствие или влияние. Това било
знак, че учениците са получили дара на Светия Дух, обещан от Спасителя.

Поканете един ученик да прочете Деянията 2:4-8 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият какво се случва, докато учениците са изпълнени със
Светия Дух.

520



• Според стих 4, какво се случва, докато учениците са изпълнени със Светия
Дух? (Духът „им даде способността на говорят“ и прави възможно за тях да
говорят на други езици.)

• Защо юдеите от различни националности се удивляват на това,
което чуват?

Поканете учениците да разгледат Деянията 2:9-11 и да преброят колко са
различните групи хора или националности, които чуват учениците да говорят
на езици чрез силата на Светия Дух. Поканете ги да споделят какво са
открили. Може да покажете приложената карта, за да помогнете на
учениците да си представят откъде са тези юдеи.

Отбележете, че според стих 11, всяка от тези групи чува от учениците на
собствения си език „за великите Божии дела“. Може да обясните, че
прозелитите са езичници, които са се присъединили към юдейската вяра.

• От преживяването на учениците в деня на Петдесятница, какво може да ни
помогне да преподаваме и свидетелстваме на другите? (След като
учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип: Когато сме
изпълнени със Светия Дух, Той ще ни помага да преподаваме и
свидетелстваме на другите.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, донесете за урока
две празни чаши, една кана с вода и един поднос. Поставете чашите на
подноса, за да може той да задържи водата, която може да се разлее. После
покрийте едната чаша с парче хартия или с капак, за да не може да се налива
вода в нея и поставете един предмет (например камък) в другата чаша, за да
може чашата да е запълнена основно с предмета. Поканете един ученик да се
опита да напълни и двете чаши с вода от каната.

• Ако чашите символизират нас, а водата символизира Светия Дух, какво
може да символизират листът хартия (или капакът) и камъкът? Какво
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поведение и отношение може да ни попречи да бъдем изпълнени със
Светия Дух?

• Какво можем да правим, за да бъдем изпълнени със Светия Дух, за да ни
помага да преподаваме и свидетелстваме на другите?

• По какви начини Светият Дух ви е помагал да преподавате Евангелието
или да споделяте свидетелството си с другите?

Свидетелствайте за принципа, написан на дъската и поканете учениците да
приложат този принцип, като търсят спътничеството на Светия Дух, за да
могат да преподават на другите и да им свидетелстват.

Обобщете Деянията 2:12-13, като обясните, че някои юдеи били удивени от
това, което чули, докато други се подигравали на учениците, като ги
обвинявали, че са пили твърде много вино.

Деянията 2:14-47
Петър свидетелства за Исус Христос и учи на начина, по който можем да
получим спасение
Поканете един ученик да прочете Деянията 2:14 на глас и помолете класа да
потърсят кой започва да поучава множеството. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

Помолете учениците да си представят, че са на мястото на Петър, застанали
пред множеството.

• Ако бяхте на мястото на Петър, за кои истини на Евангелието щяхте да
преподавате и свидетелствате? Защо?

Обобщете Деянията 2:15-35, като обясните, че Петър заявява, че дарът на
езици и другите проявления на Духа сред учениците са едно от изпълненията
и значенията на пророчеството на Йоил (вж. Йоил 2:28-32). След това Петър
поучава хората и им свидетелства, като използва някои от словата и псалмите
на цар Давид.

Напишете следните препратки и въпроси към Писанията на дъската:

Деянията 2:22-24, 29-33, 36

На кои важни истини поучава и свидетелства Петър?

Какво ви прави впечатление относно свидетелството на Петър
пред юдеите?

Деянията 2:36-38 са стихове за овладяване на Писанията. Изучаването на
стиховете за овладяване на Писанията ще помогне на учениците да увеличат

разбирането си за основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите.
Може да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен
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Отричането на Петър, от Карл Хайнрих Блох. Предоставено от
Националния исторически музей във Фредериксборг в
Хилерьод, Дания. Да не се копира.

начин, така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в
края на урока, за да помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да изучи стиховете на
дъската и да обсъди отговорите на придружаващите ги въпроси. След като
измине достатъчно време помолете няколко ученика да споделят отговорите
си с класа.

Покажете една картина, която изобразява как Петър отрича Спасителя
(например Отричането на Петър от Карл Хайнрих Блох, намираща се на
LDS.org). Поканете един ученик да обобщи какво казва и прави Петър, когато
го запитват относно връзката му с Исус през нощта на залавянето на
Спасителя (вж. Лука 22:54-62).

• По какъв начин думите и
действията на Петър в деня на
Петдесятница се различават от
поведението му през нощта на
залавянето на Спасителя?

• Какво според вас е оказало
влияние върху тази промяна
в Петър?

Поканете един ученик да прочете
Деянията 2:37 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият
как думите на Петър оказват влияние
върху множеството.

• По какъв начин думите на Петър
повлияват на множеството?

Може да предложите на учениците
да отбележат израза „засегнати в
сърцата си“. Обяснете, че Светият
Дух засяга сърцата на хората, когато
чуват свидетелството на Петър. Думата засегнати тук означава „цялостно
пронизани“ и означава, че хората изпитват съжаление, защото юдеите като
нация и народ са разпънали техния Господ, Исус Христос. Петър не намеква,
че събралите се юдеи от различни националности, които поучава в деня на
Петдесятница, са онези, които са отговорни за Разпъването на Исус Христос.

• Според стих 37, какъв въпрос задават хората?

• Какво разкрива този въпрос относно това, което се случва в сърцата на
хората? (Хората започват да претърпяват промяна в сърцата си.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 2:38-41 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Петър на хората, че трябва да
направят. Обяснете, че извратено означава бунтарско, перверзно или
изкривено.
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• Какво казва Петър на хората да направят?

• Според стих 41 как реагират хората на ученията на Петър и на поканата да
се покаят и да бъдат кръстени?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Когато приемем
Божието слово чрез силата на Светия Дух, …

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
2:42-47. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво правят новите
членове на Църквата, след като получават истината чрез силата на Светия Дух
и биват кръстени. Обяснете, че изразът „преломяването на хляба“ (стих 42) се
отнася за участването в обряда на причастието и че да имат „всичко общо“
(стих 44) се отнася за това, че светиите са единни и живеят според закона за
посвещаването.

• Според тези стихове, какви действия показват, че хората, които са
кръстени, са действително обърнати (вж. също 3 Нефи 26:17-21)?
(Поканете един ученик да записва отговорите на дъската.)

Напомнете на учениците, че преди юдеите да чуят и действат съгласно
казаното от Петър, те не били приели Исус като техен Спасител, нито
следвали Неговите учения. Поканете ги да си помислят как се
променили хората.

• Какъв принцип можем да научим от Деянията 2:37-47 относно това какво
може да се случи, когато приемем словото Божие чрез силата на Светия
Дух? (Като използвате думите на учениците, довършете твърдението на
дъската, така че да отразява следната истина: Когато приемем Божието
слово чрез силата на Светия Дух, сърцата ни ще се променят и ние
ще бъдем обърнати към Исус Христос.)

• Какво можем да правим, за да приемем Божието слово чрез силата на
Светия Дух?

Поканете учениците да прегледат действията, изброени на дъската, на хората,
които са кръстени и обърнати.

• Като сте се опитвали да научите и живеете съгласно истините на
Евангелието, по какъв начин Духът ви е помогнал да се промените и да се
обърнете към Исус Христос? (Вие също може да споделите преживяване от
вашия живот.)

Поканете учениците да си помислят какво могат да правят, за да възприемат
по-добре Божиите слова и учения чрез силата на Светия Дух. Насърчете ги да
действат според получените подтици.

Овладяване на стихове от Писанията – Деянията 2:36-38
Поканете учениците да сравнят Деянията 2:36-38 с четвърта точка от
Символа на вярата. Помолете учениците да открият в Деянията 2:36-38
думите, които показват или учат на първите принципи и обреди на
Евангелието. После разделете учениците на двойки и помолете всяка двойка
да обсъди как всеки от тези принципи и обреди ни помага да получим всички
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благословии от Единението на Спасителя. След като сте им предоставили
достатъчно време, попитайте:

• Какви благословии според Петър ще получат хората, ако се покаят и бъдат
кръстени?

• Въз основа на разбирането ви за Деянията 2:38, какво трябва да направим,
за да се подготвим да получим дара на Светия Дух? (Учениците трябва да
изкажат със свои думи следната истина: Когато имаме вяра в Исус
Христос, покаем се и сме кръстени, ние сме подготвени да приемем
дара на Светия Дух. Напишете тази истина на дъската.)

• По какъв начин вярата, покаянието и кръщението подготвят човек да
получи дара на Светия Дух?
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Деянията 3
Въведение
При портата на храма Петър, заедно с Йоан, изцелява
един човек, който е куц по рождение. След това Петър
учи хората, които стават очевидци на изцеляването на

този човек. Той свидетелства за Исус Христос, кани ги да
се покаят и пророкува за Възстановяването на
Евангелието в последните дни.

Предложения за преподаване
Деянията 3:1-11
Петър и Йоан изцеляват един мъж, който е куц по рождение
Поканете учениците да си припомнят случай, когато са помолили за нещо
конкретно (вероятно за подарък за рожден ден или за Коледа), но са получили
нещо друго. Помолете няколко от тях да споделят преживяванията си и да
обяснят как са се почувствали, когато не са получили това, което са искали.

• По какъв начин можем да сравним тези преживявания с търсенето на
благословии от Небесния Отец чрез молитва? (Понякога Небесният Отец
не отговаря на молитвите ни по начините, които очакваме или не ни
предоставя благословиите, за които се молим.)

Помолете учениците да обмислят случаи, в които не са получили от Небесния
Отец отговора или благословията, които са очаквали.

Поканете класа да потърсят един принцип, докато изучават Деянията 3, който
ще им помага, когато не получават отговорите или благословиите, които
очакват от Господ.

Поканете един ученик да прочете Деянията 3:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят кого срещат Петър и Йоан при портата на храма.

• Кого срещат Петър и Йоан при портата на храма?

• Какво означава, че този мъж „попроси да му се даде милостиня“? (стих 3) .

Отбележете, че научаваме от Деянията 4:22, че куцият човек е на повече от
40 години.

• Като имате предвид, че не е могъл да върви 40 години, в какво състояние
би трябвало да са краката на куция мъж?

Поканете класа да си помислят какво би било да са на мястото на куция човек.

• Кои са някои от типичните начини, по които хората може да реагират на
човек в положението на този мъж?

Поканете един ученик да прочете Деянията 3:4-7 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво прави Петър за този мъж.

• Какво прави Петър за този мъж?

• Какво ви прави впечатление относно действията и думите на Петър?
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Поканете един ученик да прочете Деянията 3:8 на глас и помолете класа да
потърсят какво прави мъжът, след като Петър „го вдигна“ (стих 7).

За да помогнете на учениците да си представят събитията, описани в
Деянията 3:1–8, може да покажете видеото „Peter and John Heal a Man

Crippled Since Birth“ (3:21) от The Life of Jesus Christ Bible Videos, налични на
LDS.org.

• Какво прави мъжът, след като Петър „го вдигна“?

• По какви начини благословията, която получава този мъж, е по-голяма от
милостинята, за която той първоначално е помолил?

Насърчете учениците да си припомнят случая, при който са получили отговор
или благословия от Небесния Отец, различни от отговора или благословията,
които са очаквали.

• Каква истина можем да научим от Деянията 3:1-8, която може да ни
помогне, когато не получим отговора или благословията, които очакваме
от Небесния Отец? (Макар че учениците може да използват различни
изрази, те трябва да открият следната истина: Небесният Отец може и
да не отговори на молитвите ни по начините, по които искаме или
очакваме, но Неговите отговори са винаги за наше добро. Напишете
тази истина на дъската и поканете учениците да я запишат в полето на
Писанията си до стих 6.)

Позволявайте на учениците да използват свои думи
Когато учениците съобщават ученията и принципите, които са открили в Писанията, не
намеквайте, че отговорите им са грешни само защото ги казват по начин, различен от
използвания в това ръководство. Ако обаче твърдението на някой ученик е доктринално
погрешно, ваша е отговорността внимателно да му помогнете да го коригира. Това може
да предостави важна възможност за изучаване, като се запазва атмосферата на любов и
уважение.

• Как Небесният Отец може да отговори на молитвите ни по начин,
различен от този, по който искаме или очакваме от Него? (Например, Той
може да ни даде силата да изтърпим изпитание, вместо да го премахне или
може да ни даде мъдростта да разрешим проблем, вместо Той самият да го
разреши.)

Обяснете, че в историята, записана в Деянията 3:1-8, е очевидно, че това,
което получава този мъж е по-голямо от нещото, за което е помолил. Обаче, в
други случаи може да не е толкова ясно, че това, което получаваме е
по-голямо от това, за което молим.

• По какъв начин запомнянето на истината, написана на дъската, ни помага,
когато получим отговор на молитва, различен от отговора, който
очакваме?

Поканете учениците да обмислят преживявания, при които Господният
отговор на молитвите им е бил различен от отговора, който са желаели, но се
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е оказал по-добър за тях. Поканете няколко ученика да споделят
преживяванията си. Вие също може да споделите лично преживяване.

Поканете един ученик да прочете Деянията 3:9-11 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как реагират хората на изцелението на този мъж.

• Как реагират хората на изцелението на този мъж?

Деянията 3:12-26
Петър свидетелства за Исус Христос и проповядва покаяние
Поканете класа да си представят, че са сред хората в храма, които виждат
изцелението на куция мъж. Отбележете, че тези хора често са виждали куция
мъж да проси, когато са влизали през портите на храма, но след като той бива
изцелен, те го виждат да подскача и да се разхожда.

• Ако бяхте сред хората в храма, по какъв начин би се променило мнението
ви за Петър и Йоан след виждането на това чудо?

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да прочете заедно на
глас Деянията 3:12-16, като потърси по какъв начин Петър обяснява на
тълпата изцелението на куция мъж. След като сте им предоставили
достатъчно време, попитайте:

• Петър приписва ли си лични заслуги за изцеляването на мъжа?

• Чрез каква сила Петър казва, че е изцелен този мъж? (След като учениците
отговорят, запишете следната истина на дъската: Служителите на Исус
Христос могат да извършват чудеса чрез вяра в Неговото име.)

Обяснете, че Петър използва този случай, за да учи хората относно Исус
Христос, Който неотдавна е осъден на смърт от собствения Му народ, но е
преодолял смъртта чрез Възкресението Си.

Поканете един ученик да прочете Деянията 3:17–21 на глас, включително
промените в Joseph Smith Translation за стихове 17 (вж. бележка под линия a) и
20 (вж. бележка под линия b). Помолете класа да следят текста, като потърсят
каква покана отправя Петър към хората.

Деянията 3:19-21 са стихове за овладяване на Писанията. Изучаването на
стиховете за овладяване на Писанията ще помогне на учениците да увеличат

разбирането си за основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите.
Може да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен
начин, така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в
края на урока, за да помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

• Каква покана отправя Петър към хората?

За да помогнете на учениците да разберат посланието на Петър, отбележете,
че Петър говори на хората, които са поискали или са се съгласили с
Разпъването на кръст на Исус Христос (вж. Деянията 3:14-15). Поканете един
ученик да прочете на глас следното изявление от Пророка Джозеф Смит:
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„(Петър) не им казва: „Покайте се и се кръстете за опрощение на греховете
ви“, но им казва: „Затова покайте се и се обърнете, за да се заличат
греховете ви, и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа“.
(Деянията 3:19.)

… Те не биха могли да бъдат кръстени за опрощение на греховете, защото
са пролели невинна кръв“ (в History of the Church, 6:253).

Отбележете израза „така да дойдат освежителни времена от лицето на
Господа и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос“ (стихове 19-20).

• За какво мислите, че се отнася този израз?

Поканете един от учениците да прочете следното изказване на старейшина
Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Този определен период, тези освежителни времена ще се случат при
второто пришествие на Човешкия Син, в деня, когато Господ изпрати
Христос отново на земята.

… Това е денят, когато „земята ще бъде обновена и ще получи райската си
слава“. (Десета точка от Символа на вярата.) Това е денят на „нова(та)
земя“, която вижда Исайя (Иса. 65:17), земята, която ще съществува, когато

спре нечестието, когато започне хилядолетната епоха“ (в Conference Report, окт. 1967
г., с. 43).

Покажете на дъската картината
Второто пришествие (Евангелски
произведения на изкуството 2009 г., №
66; вж. също LDS.org). Озаглавете я,
като напишете Освежителните
времена на дъската, близо до
картината.

• Как ще бъде освежена земята при
Второто пришествие на Исус
Христос? (Ще бъде пречистена от
нечестието.)

Отбележете израза „времето, когато
ще се възстанови всичко“ (стих 21).

• За какво мислите, че се отнася
„времето, когато ще се
възстанови всичко“? (Може да
посочите Деянията 3:21, бележка
под линия а, за да помогнете на
учениците да разберат, че това се
отнася за Възстановяването на
Евангелието в последните дни. Исус Христос ще остане в небесата по
време на предстоящия период на вероотстъпничество, но ще Се завърне на
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земята, за да извърши възстановяването на всички неща, свързани с
Евангелието. Може също да отбележите, че Петър използва израза
„времето, когато ще се възстанови всичко“, за да опише случаите, когато
Исус Христос ще посети земята преди Неговото Второ пришествие.)

• Кога Исус Христос е посещавал земята като част от Възстановяването на
Евангелието през последните дни? (Учениците може да споменат
явяванията на Спасителя при Първото видение на Джозеф Смит (вж.
Джозеф Смит – История 1:17) и в храма Къртлънд (вж. У. и З. 110:2-5.)

Покажете на дъската картината
Първото видение (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 90; вж. също LDS.org). Озаглавете
я, като напишете Времето, когато ще
се възстанови всичко на дъската, близо
до картината.

• Според стих 21, кой освен Петър е
говорил за Възстановяването на
Евангелието в последните дни?
(Учениците трябва да посочат със
свои думи следното учение:
Пророци от всички епохи са
предсказвали
Възстановяването на
Евангелието в последните
дни.)

Обобщете Деянията 3:22-26, като
обясните, че Петър свидетелства, че Моисей „и всички пророци от Самуил и
след него“ (стих 24) са говорили за Исус Христос и са предупреждавали за
последствията от отхвърлянето Му (стих 23).

Може да приключите, като споделите свидетелството си, че Исус Христос е
дошъл на земята като част от Възстановяването на Евангелието в последните
дни и че Той ще се завърне при Второто Си пришествие, за да прочисти
земята от нечестие.

Овладяване на стихове от Писанията – Деянията 3:19-21
За да помогнете на учениците да разберат как да използват Деянията 3:19-21
при мисионерска възможност, представете следната ситуация: Един
проучвател пита: „Къде в Библията се казва, че Евангелието ще бъде
възстановено в последните дни?“

Разделете учениците по двойки. Помолете всяка двойка да подготви отговор
на този въпрос, като използва Деянията 3:19-21 и поне един друг стих от
Библията. Може да ги насърчите да потърсят под „Възстановяване на
Евангелието“ в Ръководство към Писанията.

След като измине достатъчно време, поканете пред класа един ученик да
играе ролята на проучвателя, а една от двойките ученици да играят ролята на
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мисионери. Помолете двойката ученици, които играят ролята на мисионери,
да споделят подготвения си отговор с ученика, който играе ролята на
проучвателя.
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Деянията 4–5
Въведение
След като изцеляват един куц мъж при храма (вж.
Деянията 3), Петър и Йоан са заловени. Синедрионът им
нарежда да спрат да проповядват в името на Исус. Обаче
апостолите продължават да проповядват и изцеляват в
името на Исус. Те са заловени отново и са бити заради

това, че отказват да се подчинят на заповедите на
юдейските ръководители. Членовете на Църквата живеят
съгласно закона за посвещаването, но двама от тях
умират заради това, че излъгват Петър и Бог.

Предложения за преподаване

Насърчете всекидневното изучаване на Писанията
Насърчавайте учениците да отделят време всеки ден за лично изучаване на Новия завет.
Помагайте им да се отчитат за ежедневното си изучаване, като им предоставите
подходяща система за проследяване (вж. графиците за четене в приложението на това
ръководство). Редовно предоставяйте възможности на класа да споделят какво са научили
и почувствали по време на личното си изучаване на Писанията. Старайте се да не
засрамвате или обезсърчавате учениците, които се затрудняват да изучават самостоятелно
Писанията.

Деянията 4:1-31
Членове на Синедриона нареждат на Петър и Йоан да спрат да проповядват в
името на Исус
Помолете учениците да обмислят какво биха направили в следните ситуации:

1. Един приятел публикува в социалните медии нещо, което не е вярно
относно Църквата.

2. Един треньор планира турнир, който изисква от отбора ви да играе
в неделя.

3. Вашите приятели ви питат за мнението ви по социална тема, която
принципно е популярна и подкрепяна, но е в разрез с ученията на
Църквата.

След като сте им дали достатъчно време, попитайте:

• При какви други обстоятелства може да се наложи да споделим или
защитим вярата си?

• Кое може да е трудно при споделянето или защитаването на вярата ни?

Докато изучават Деянията 4-5, поканете учениците да потърсят истини,
които може да ги насочват в този тип ситуации.

Поканете учениците да обобщят какво си спомнят за събитията и ученията,
отразени в 3-та глава на Деянията. Ако трябва, напомнете им, че след като
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изцеляват куция мъж, Петър и Йоан поучават една група хора, събрали се
около тях в храма.

Поканете един ученик да прочете Деянията 4:1–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва на Петър и Йоан, докато
поучават хората в храма.

• Какво се случва на Петър и Йоан?

Обобщете Деянията 4:5-6, като обясните, че Петър и Йоан са заловени и
изправени пред юдейския ръководен съвет, наречен Синедрион (вж.
Ръководство към Писанията, „Синедрион“). Напомнете на учениците, че
много членове на Синедриона участват при осъществяването на залавянето и
Разпъването на кръста на Спасителя.

Поканете един ученик да прочете Деянията 4:7 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят въпроса, който юдейските ръководители задават
на Петър и Йоан.

• Какво искат юдейските ръководители от Петър и Йоан?

• Какво би се случило на Петър и Йоан, ако те посочеха, че са последователи
на Исус Христос?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
4:8-21. Поканете учениците да потърсят какво заявява Петър на съвета.

Вместо да молите учениците да четат Йоан 4:8-21, може да покажете
видеото „Peter and John Are Judged“ (2:51) от The Life of Jesus Christ Bible

Videos. Това видео се намира на LDS.org.

• Според Деянията 4:10-12 на какви истини учи Петър по време на съвета?
(Учениците може да назоват няколко истини, но подчертайте, че името
на Исус Христос е единственото име, чрез което можем да получим
спасение.)

• Според стих 13 каква е причината съветът да се удивлява на Петър и Йоан?

Поканете учениците да прегледат Деянията 4:8 наум и да потърсят какво
оказва влияние върху Петър и му помага да говори смело на съвета?

• По какъв начин според вас това, че е изпълнен със Светия Дух, повлиява на
способността на Петър да преподава със смелост Евангелието?

• Какъв принцип можем да научим от примера на Петър, според записаното
в стихове 8 и 13? (Учениците могат да използват техни думи, но бъдете
сигурни, че те разпознават следния принцип: Когато сме изпълнени със
Светия Дух, можем да споделяме със смелост Евангелието.)

Помолете учениците да потърсят допълнителни примери за този принцип,
докато продължават да изучават Деянията 4-5.

• Според стих 18 каква заповед издава съветът на Петър и Йоан?

• Според стихове 19-20, как реагират Петър и Йоан на заповедта от съвета?

Обобщете Деянията 4:23-28, като обясните, че след като са освободени, Петър
и Йоан се събират с други вярващи и се молят с тях.
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Поканете един ученик да прочете Деянията 4:29–30 на глас и помолете класа
да потърсят за какво се молят вярващите на Бог.

• За какво се молят вярващите на Бог?

Поканете един ученик да прочете Деянията 4:31 на глас и помолете класа да
следят текста и да потърсят какво се случва след тяхната молитва.

• Какво се случва след молитвата на хората?

• Въз основата на тези стихове какво можем да правим, за да каним Светия
Дух да ни помага да изричаме със смелост Божиите слова?

Върнете се към някои от ситуациите, споменати в началото на урока.

• По какви начини можем да бъдем смели при проповядването на
Евангелието в ситуации, подобни на тези?

• Как можем смело да споделяме и защитаваме Евангелието пред другите,
като същевременно проявяваме уважение?

• Кога Светият Дух ви е помагал да изричате смело Божиите слова?

Деянията 4:32-5:11
Членовете на Църквата живеят съгласно закона за посвещаването, но Анания и
Сапфира излъгват Петър
Помолете учениците да обмислят следните ситуации:

1. Една група младежи планира да извършва в храма кръщения за мъртвите.
Едно момиче от групата знае, че трябва да се види с епископа си за
препоръка, но знае и че е извършила някои грехове, които все още не е
изповядала.

2. Един млад мъж се подготвя за мисия. Той знае, че епископът ще му зададе
въпроси относно това дали е достоен да отслужи мисия. Той се опитва да
планира начини, по които да отговори на тези въпроси, без да трябва да
казва на епископа за някои от грешките, които е допуснал.

Докато изучават Деянията 4:32-5:11, поканете учениците да потърсят един
принцип, който може да им помогне да разберат важността на това да бъдем
честни с Божиите служители.

Помолете един ученик да прочете Деянията 4:32-35 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво правят членове на Църквата с техните
притежания.

• Какво правят членовете на Църквата с техните притежания?

• Според стихове 34-35, какъв е техният процес на споделяне на
материалните си притежания?

Поканете един ученик да прочете Деянията 5:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво правят съпрузите Анания и Сапфира с
парите, които получават от продажбата на земя.

• Какво от това, което правят Анания и Сапфира, е толкова лошо?
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Поканете един ученик да прочете Деянията 5:3-4 на глас и помолете класа да
потърсят какво казва Петър на Анания.

• Според стих 4, кого в крайна сметка излъгва Анания?

• Какъв принцип можем да научим от отговора на Петър относно лъжата
към Господните служители? (Учениците може да използват свои думи, за
да посочат следния принцип: Ако лъжем Божиите служители, все едно
лъжем Бог.)

• Защо според вас, ако лъжем Божиите служители, все едно лъжем Бог?

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Деянията 5:5–11. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво се случва на Анания и Сапфира, в
резултат на нарушаването на завета им и лъжата към Петър.

• Какво се случва на Анания и Сапфира?

• Въпреки че е възможно нито ние, нито познатите ни да изпитат такива
тежки или незабавни последствия заради лъжа, кои са някои от
последствията, които може да ни застигнат, ако излъжем Господ или
нарушим заветите си?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Гордън Б. Хинкли. Помолете учениците да чуят някои от
последиците на нечестността:

„В днешно време, хората, които са хванати в лъжа, не умират като Анания и
Сапфира, но нещо в тях умира. Съвестта заглъхва, характерът повяхва,
самоуважението изчезва, почтеността загива“ („We Believe in Being Honest“,
Ensign, окт. 1990 г., с. 4).

• Кои според президент Хинкли са някои от последиците от лъжата?
Припомнете си ситуациите в началото на този раздел на урока.

• Какво трябва да знаят хората в тези ситуации относно това, което ни се
случва, ако излъжем свещенически ръководител?

• Какви благословии идват от това да сме честни с Господните служители?

Деянията 5:12-42
Апостолите са хвърлени в затвора поради изцеляването в името на
Исус Христос
Помолете учениците да си представят, че живеят по времето на Петър и Йоан
и са репортери за един вестник. Обяснете, че ще бъдат поканени да изучат
откъси от Деянията 5:12-32 и после да напишат заглавие, обобщаващо
случилото се. (За да предоставите контекста за тези откъси, напомнете на
учениците, че Синедрионът е заповядал на Петър и Йоан да престанат да
говорят в името на Исус Христос.) Следвайте инструкциите, дадени за всеки
откъс от Писанията.

УРОК 85

535



1. Деянията 5:12-16 (Прочетете този откъс с класа и напишете заедно
заглавие.)

2. Деянията 5:17-23 (Помолете учениците да прочетат този откъс с партньор
и да напишат заглавие. Поканете няколко от двойките да споделят
заглавията си с класа.)

3. Деянията 5:24-32 (Помолете учениците да прочетат този откъс
самостоятелно и да напишат заглавие. Поканете няколко от учениците да
споделят заглавията си с класа.)

След като учениците споделят заглавията си, попитайте:

• Според стих 29, защо Петър и другите апостоли казват, че са продължили
да проповядват в името на Исус, въпреки заповедта от съвета?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако изберем да се
подчиняваме на Бог, вместо на хората, тогава …

• Въз основа на прочетеното в Деянията 4-5, кои са някои от начините, по
които можем да довършим това твърдение? (След като учениците
отговорят, довършете твърдението на дъската по следния начин: Ако
изберем да се подчиняваме на Бог, вместо на хората, тогава Той ще
бъде с нас.)

• По какви начини Бог е с Петър и останалите апостоли, докато те се
подчиняват на Него, вместо на съвета? (Бог ги изпълва със Светия Дух (вж.
Деянията 4:8, 31), прави възможно да извършват чудеса (вж. Деянията
5:12-16) и изпраща Своя ангел да ги избави от затвора (вж. Деянията
5:17-20.)

• Кога се е случвало на вас или ваш познат да изберете да се подчините на
Бог, вместо на хората? По какъв начин Бог показа, че е с вас или с
този човек?

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
5:33-42. Поканете класа да следят текста, като потърсят допълнителни
примери за това как Господ е с Петър и останалите апостоли.

Вместо да молите учениците да прочетат Деянията 5:33–42, може да
прегледате и обобщите съдържанието на Деянията 5:12–42, като

покажете видеото „Peter and John Continue Preaching the Gospel“ (5:38). То се
намира на LDS.org.

Отбележете, че научаваме в Деянията 5:33, че съветът се опитва да убие
Петър и Йоан.

• Според стихове 41-42, по какъв начин апостолите остават верни на Господ,
когато са изправени пред тази заплаха. По какъв начин Господ е с тях през
това време?

• По какъв начини истините, които посочихме в този урок, могат да ни
помагат, когато се стремим да живеем съгласно Евангелието и да го
споделяме с хората около нас?

Споделете свидетелството си за преподадените днес истини.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Деянията 1-5 (Раздел 17)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Деянията 1-5 (Раздел 17), не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Деянията 1:1-8)
Учениците започнаха изучаването си на Деянията, като научиха, че Исус Христос ръководи Своята Църквата,
разкривайки волята Си на Своите апостоли чрез Светия Дух и че апостолите са свидетели за Исус Христос и
свидетелстват за Него по цялата земя. След това учениците научиха, че чрез силата на Светия Дух и ние можем
да станем свидетели за Исус Христос. Материалът в този урок предостави на учениците и преговор на втората
половина на Новия завет.

Ден 2 (Деянията 1:9-26)
Докато учениците изучаваха историята за Възнесението на Исус Христос, те научиха, че при Второто Си
пришествие, Спасителят ще се спусне със слава от небесата. Докато четоха за това как апостолите избират
заместник на Юда, учениците научиха, че апостолите на Исус Христос се призовават от Бог чрез откровение.

Ден 3 (Деянията 2)
Докато учениците изучаваха събитията в деня на Петдесятница, те откриха следните истини: Когато сме
изпълнени със Светия Дух, Той ще ни помага да преподаваме и свидетелстваме на другите. Когато получим
Божието слово чрез силата на Светия Дух, сърцата ни ще се променят и ние ще бъдем обърнати към Исус
Христос. Когато имаме вяра в Исус Христос, покаем се и сме кръстени, ние сме подготвени да получим дара на
Светия Дух.

Ден 4 (Деянията 3-5)
Когато Петър и Йоан изцеляват един куц мъж при храма, учениците научиха, че Небесният Отец може и да не
отговори на молитвите ни по начините, по които искаме или очакваме, но Неговите отговори са винаги за наше
добро. Други принципи, научени в този урок, включват следните: Служителите на Исус Христос могат да
извършват чудеса чрез вяра в Неговото име. Пророци от всички епохи са предсказвали Възстановяването на
Евангелието в последните дни. Ако лъжем Божиите служители, все едно лъжем Него.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат как могат да отговарят
със смелост, когато имат възможности да споделят или защитават
Евангелието.
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Предложения за преподаване
Деянията 4:1-31
Членове на Синедриона нареждат на Петър и Йоан да спрат да проповядват в
името на Исус
Помолете учениците да си помислят какво биха направили в следните
ситуации (може да ги напишете на дъската преди започването на часа):

1. Един приятел публикува в социалните медии нещо, което не е вярно
относно Църквата.

2. Един треньор планира турнир, който изисква от отбора ви да играе
в неделя.

3. Вашите приятели ви питат за мнението ви по социална тема, която
принципно е популярна и подкрепяна, но е в разрез с ученията на
Църквата.

След като предоставите на учениците достатъчно време за размисъл,
попитайте:

• При какви други обстоятелства може да се наложи да споделим или
защитим вярата си?

Докато изучават Деянията 4-5, поканете учениците да потърсят истини,
които може да ги насочват в този тип ситуации.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Деянията 4, ги
поканете да обобщят какво си спомнят за събитията и ученията в Деянията 3.
(В храма Петър и Йоан изцеляват един мъж, който е куц по рождение и
проповядват за Исус.)

Обобщете Деянията 4:1-6, като обясните, че Петър и Йоан са заловени за тези
дела и са изправени пред Синедриона, който е юдейският ръководен съвет.
Напомнете на учениците, че много членове на Синедриона преди това са
участвали при осъществяването на залавянето и Разпъването на кръста на
Спасителя.

Поканете един ученик да прочете Деянията 4:7 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят въпроса, който юдейските ръководители задават
на Петър и Йоан.

• Какво искат юдейските ръководители от Петър и Йоан?

• Какво би се случило на Петър и Йоан, ако те посочеха, че са последователи
на Исус Христос?

Помолете учениците да си помислят как биха се почувствали, ако бяха на
мястото на Петър или Йоан и какво биха казали на съвета.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
4:8-21. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Петър
на съвета.
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Вместо да молите учениците да четат Йоан 4:8-21, може да покажете
видеото „Peter and John Are Judged“ (2:51) от The Life of Jesus Christ Bible

Videos. Това видео показва събития от Деянията 4:8-21. Налична е на LDS.org.

• Според Деянията 4:13, защо съветът се удивлява на Петър и Йоан?

Поканете учениците да прегледат Деянията 4:8 наум и да потърсят какво
оказва влияние върху Петър и му помага да говори смело на съвета?

• По какъв начин според вас това, че е изпълнен със Светия Дух, повлиява на
способността на Петър да преподава със смелост Евангелието?

• Какъв принцип можем да научим от примера на Петър, според записаното
в стихове 8 и 13? (Учениците може да използват свои думи, но трябва да
открият принцип, сходен със следния: Когато сме изпълнени със Светия
Дух, можем да споделяме със смелост Евангелието. Запишете този
принцип на дъската.)

• Според Деянията 4:18 каква заповед издава съветът на Петър и Йоан?

• Според стихове 19-20 как реагират Петър и Йоан на заповедта от съвета?

Обобщете Деянията 4:23-30, като обясните, че след като Петър и Йоан биват
освободени, те се събират с други вярващи и се молят с тях.

Поканете ученик да прочете Деянията 4:31 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво се случва след тяхната молитва.

• Какво се случва след молитвата на хората?

• Въз основата на наученото в този стих какво можем да правим, за да каним
Светия Дух да ни помага да изричаме със смелост Божиите слова?

Върнете се към някои от ситуациите, споменати в началото на урока.

• По какви начини можем да бъдем смели при проповядването на
Евангелието в подобни на тези ситуации, като продължаваме да
проявяваме уважение? (Вж. Алма 38:12; може да обясните, че да сме смели
при споделянето на Евангелието означава, че ние уверено споделяме това,
което знаем, че е истина, но го правим със смирение и уважение към
другите, които може да мислят или се чувстват по различен начин.)

• Кога Светият Дух ви е помагал да изричате смело Божиите слова?

• Как разбрахте, че Светият Дух ви е помогнал?

Деянията 5:12-42
Апостолите са хвърлени в затвора за изцеляването в името на Исус Христос
Помолете учениците да си представят, че живеят по времето на Петър и Йоан
и са репортери за вестник Йерусалимски времена. Обяснете, че ще бъдат
поканени да изучат откъси от Деянията 5:12-32 и после да напишат заглавие,
обобщаващо случилото се. (За да предоставите контекста за тези откъси,
напомнете на учениците, че Синедрионът е заповядал на Петър и Йоан да
престанат да говорят в името на Исус Христос.) Следвайте инструкциите,
дадени за всеки откъс от Писанията.
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1. Деянията 5:12-16 (Прочетете този откъс с класа и напишете заедно
заглавие.)

2. Деянията 5:17-23 (Помолете учениците да прочетат този откъс с партньор
и да напишат заглавие. Поканете няколко от двойките да споделят
заглавията си с класа.)

3. Деянията 5:24-32 (Помолете учениците да прочетат този откъс
самостоятелно и да напишат заглавие. Поканете няколко от учениците да
споделят заглавията си с класа.)

След като учениците споделят заглавията си, попитайте:

• Според Деянията 5:29, защо Петър и другите апостоли казват, че са
продължили да проповядват в името на Исус, въпреки заповедта от съвета?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако изберем да се
подчиняваме на Бог, вместо на хората, тогава …

• Въз основа на прочетеното в Деянията 4-5, кои са някои от начините, по
които можем да довършим това твърдение? (След като учениците
отговорят, довършете твърдението на дъската по следния начин: Ако
изберем да се подчиняваме на Бог, вместо на хората, тогава Той ще
бъде с нас.)

• По какви начини Бог е с Петър и останалите апостоли, докато те се
подчиняват на Него, вместо на съвета? (Бог ги изпълва със Светия Дух (вж.
Деянията 4:8, 31), прави възможно да извършват чудеса (вж. Деянията
5:12-16) и изпраща Своя ангел да ги избави от затвора (вж. Деянията
5:17-20.)

• Кога се е случвало на вас или ваш познат да изберете да се подчините на
Бог, вместо на хората? По какъв начин Бог показа, че е с вас или с
този човек?

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Деянията 5:33-42.
Поканете класа да следят текста, като потърсят допълнителни примери за това
как Господ е с Петър и останалите апостоли.

Вместо да молите учениците да прочетат Деянията 5:33–42, може да
прегледате и обобщите съдържанието на Деянията 5:12–42, като

покажете видеото „Peter and John Continue Preaching the Gospel“ (5:38). Това
видео се намира на LDS.org.

Отбележете, че научаваме в Деянията 5:33, че съветът се опитва да убие
Петър и Йоан.

• Според стихове 41-42, по какъв начин апостолите остават верни на Господ,
когато са изправени пред тази заплаха. По какъв начин Господ е с тях през
това време?

• По какъв начини истините, които посочихме в този урок, могат да ни
помагат, когато се стремим както да живеем съгласно Евангелието, така и
да го споделяме с хората около нас?
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Споделете свидетелството си за преподадените днес истини и поканете
учениците да ги прилагат в живота си.

Следващ раздел (Деянията 6–12)
Попитайте учениците за колко души могат да се сетят, които са починали
като мъченици за Евангелието. Обяснете, че докато изучават Деянията 6-12
през идната седмица, ще научат за двама смели мъченици за Исус Христос:
единият е седемдесетник, а другият е апостол. Помолете учениците да
помислят върху следните въпроси: Защо видението на Петър относно
Корнилий е толкова важно за Църквата? Какво се случва на Савел (известен
още като Павел), което променя живота му? По какъв начин ослепява той и
Господ на кого казва да възстанови зрението му?
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УРОК 86

Деянията 6-7
Въведение
Апостолите ръкополагат седем ученика, за да помагат за
Господното дело. Единият от тях, Стефан, извършва
много чудеса. Някои юдеи го обвиняват в богохулство и
го изправят пред Синедриона, където той бива

преобразен. След като укорява юдеите, че са отхвърлили
Спасителя, Стефан вижда Небесния Отец и Исус Христос.
След това бива изгонен от града и убит с камъни.

Предложения за преподаване

Използване на учебния план
Докато подготвяте урок, с молитва разглеждайте учебния план, докато изучавате откъса от
Писанията, който ще изучавате. По този начин Светият Дух може да ви помага да
приспособявате урока към нуждите на вашите ученици. Можете да ползвате всички или
част от предложенията за даден откъс от Писанията или да приспособявате идеите към
нуждите и обстоятелствата на вашите ученици.

Деянията 6:1-8
Седем ученика са избрани да помагат на апостолите в делото
Поканете учениците да си помислят за някой от семейството, района или
общността им, който има конкретно материално затруднение или
конкретна нужда.

• Как се чувствате, когато си мислите за този човек и неговите
обстоятелства?

• Как мислите, че се чувства Небесният Отец относно тези хора?

Поканете учениците да потърсят, докато изучават Деянията 6:1-8, начина,
който Господ е предоставил за посрещане нуждите на чедата Му.

Поканете един ученик да прочете Деянията 6:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят проблема, който изтъкват гръцките юдеи на
вниманието на апостолите. Гръцките юдеи са „говорещи гръцки
юдео-християни“, а евреите „са палестински юдео-християни“ (New Testament
Student Manual (наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г.), с.
288).

• Какъв проблем изразяват гръцките светии?

Обяснете, че по това време се разрастват бързо както Църквата, така и
материалните нужди на много хора, включително вдовиците. Тъй като
апостолите отговарят за проповядването на Евангелието на „всички народи“
(Матей 28:19), те не могат лично да се занимават с нуждите на всеки един
член на Църквата.
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Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Деянията 6:3-6. Помолете
класа да следят текста и да открият как апостолите разрешават този проблем.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Какви качества трябва да имат избраните да помагат за разрастващите се
нужди на Църквата, за да бъдат достойни за това призование? (Бихте могли
да предложите на учениците да отбележат изразите в стихове 3 и 5, които
описват тези качества.)

• По какъв начин този процес е сходен на това, което Господ прави в
Църквата днес, за да бъдат задоволени нуждите на членовете? (След като
учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Достойни
членове на Църквата биват призовани да помагат за нуждите на
другите.)

Поканете няколко ученика да излязат на дъската и да запишат призования в
Църквата. Попитайте за някои от тези призования:

• За чии нужди се грижат хората, които с вяра служат в това призование?

• Защо според вас е важно хората, които са призовани да се грижат за
нуждите на други хора, да имат качествата, споменати в стихове 3 и 5?

Нека учениците прочетат наум Деянията 6:7-8. Може да им предложите да
отбележат положителните резултати от призоваването на тези седем ученика
да служат на другите. Поканете учениците да споделят това, което са открили.

Деянията 6:9–7:53
Стефан е изправен пред Синедриона и свидетелства, че те са
отхвърлили Месията
Поканете няколко ученика да се изправят и покажат как би изглеждало, ако се
опитват да отхвърлят помощта на някой друг в следните ситуации, въпреки че
се нуждаят от помощ: писане на домашна работа, приготвянето на храна,
разрешаване на важен проблем в живота им.

• Защо понякога отказваме помощта от другите?

• Какви последици може да има, ако отказваме помощта на другите?

Отбележете, че един от начините, по които Небесният Отец ни помага, е чрез
Светия Дух. Поканете учениците да потърсят, докато изучават Деянията
6:9-7:53, последиците от отказването на Светия Дух.

Обяснете, че според записаното в Деянията 6:9, много хора, които не вярвали
в Исус Христос, спорили със Стефан, докато той проповядвал Евангелието.
Помолете един ученик да прочете Деянията 6:10-11 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят причината, поради която спорещите със
Стефан хора са засегнати от него. Може да е необходимо да обясните, че
думата подучиха в стих 11 означава подкупиха.

• По какъв начин са засегнати от ученията на Стефан хората, които спорят
с него?

• За какво е обвинен Стефан?
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Обобщете Деянията 6:12-14, като обясните, че Стефан е изправен пред
юдейския ръководен съвет, наречен Синедрион.

Поканете един ученик да прочете Деянията 6:15 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят кое е необичайното по отношение на вида на
Стефан, когато застава пред съвета.

• Какво според вас означава това, че Стефан има „лице на ангел“? (стих 15).
(Стефан е преобразен. Това свято преображение е един от начините, по
които Бог показва на хората, че одобрява Стефан и неговото послание.
(Вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома,
1965–1973 г., 2 том, с. 67.)

Обобщете Деянията 7:1-50, като обясните, че в отговор на обвиненията срещу
него, Стефан припомня част от историята на Израил.

Помолете един ученик да прочете Деянията 7:35-39 на глас. Помолете класа
да следят текста и да намерят какво казва Стефан за начина, по който древния
Израил се е отнасял с пророка Моисей.

• Според стих 35 как реагират чедата Израилеви на Моисей, когато той идва
да ги избави от Египет?

• Как реагират на Моисей дори след като той ги избавя (вж. стих 39)?

Напомнете на учениците, че Исус Христос е пророкът, за когото пророкува
Моисей (вж. стих 37).

Помолете един ученик да прочете Деянията 7:51-53 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как Стефан сравнява юдейските ръководители
по негово време с древните израилтяни, които той описва.

• Според стих 51 по какво юдейските ръководители от времето на Стефан са
сходни с древните израилтяни, които описва той? (И едните, и другите се
противопоставят на Светия Дух. Обяснете, че „твърдоглави и с необрязано
сърце и уши“ се отнася за греховната гордост и нечестивите сърца на
юдеите.)

• Според стих 52 кого отхвърлят и преследват древните юдеи, когато се
противопоставят на Светия Дух? (Пророците, включително Моисей.)

• Кого казва Стефан, че е отхвърлил юдейският съвет? („Този Праведник“
(стих 52), т.е. Спасителя.)

Обяснете, че Стефан показва, че също както древният Израил е отхвърлил
пророка Моисей, юдейските ръководители по времето на Стефан отхвърлят
Спасителя.

• Каква истина можем да научим относно отблъскването на Светия Дух?
(Макар че учениците може да използват различни думи, те трябва да
открият следната истина: Отблъскването на Светия Дух може да
доведе до отхвърляне на Спасителя и Неговите пророци.)

• По какъв начин отблъскването на Светия Дух може да ни накара да
отхвърлим ученията на Спасителя и Неговите пророци? (Светият Дух
свидетелства за Исус Христос и свидетелства за истинността на Неговите
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слова и словата на пророците Му. Следователно, отблъскването на Светия
Дух ще отслаби свидетелството и решимостта да се следва Спасителя и
Неговите пророци.)

Поканете учениците да обяснят по какъв начин човек може да бъде изкушен
да отблъсне Светия Дух при следните обстоятелства: (1) подбора на
забавления и медии, (2) избора на това дали да се спазва съвета на пророците
относно излизането на срещи и (3) избора дали да се прилагат принципите на
покаянието, на които са учили Исус и Неговите пророци.

• Какво можем да правим, за да приемаме, а не да отблъскваме влиянието на
Светия Дух?

Поканете учениците да си помислят по какъв начин приемането на влиянието
на Светия Дух им е помогнало да приемат Спасителя и Неговите пророци и
да прилагат ученията им.

Насърчете учениците да обмислят едно нещо, което биха могли да направят
през следващата седмица, за да канят активно влиянието на Светия Дух в
живота си. Поканете ги да запишат тази цел в тетрадките или дневниците си
за изучаване на Писанията и ги насърчете да изпълнят тази цел.

Деянията 7:54-60
Стефан е убит с камъни
Напишете на дъската думата горест (изпитание) и попитайте учениците дали
знаят нейното значение. След като учениците отговорят, напишете до думата
следното определение: причина за голяма мъка или страдание.

• Защо като последователи на Исус Христос трябва да очакваме изпитания?

Насърчете учениците да търсят, докато изучават Деянията 7:54-60, един
принцип, който може да ни помага, когато имаме изпитания.

Обяснете, че след като Стефан порицава нечестивите юдейски ръководители,
те са ядосани и „сърцата им се късаха от яд“ (стих 54).

Помолете един ученик да прочете Деянията 7:55-56 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво преживява Стефан в този миг на
преследване.

• Какво влияние изпълва Стефан?

• Кого вижда Стефан?
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Покажете картината Стефан вижда
Исус от дясната страна на Бог
(Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 63; вж. също
LDS.org).

• Какво фундаментално учение за
Божеството можем да научим от
разказа за видението на Стефан?
(Учениците могат да използват
различни думи, но се уверете, че
те разпознават следното учение:
Небесният Отец, Исус Христос
и Светият Дух са три отделни
личности. Може да предложите
на учениците да запишат това
учение в полето в техните
Писания до Деянията 7:55-56.)

Поканете няколко ученика да се
редуват и да прочетат на глас
Деянията 7:57-60. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво правят хората със Стефан. Поканете
учениците да споделят това, което са открили.

• Какво ви прави впечатление относно молитвата на Стефан?

• Защо според вас Лука описва трагичната смърт на Стефан с израза „(той)
заспа“? (стих 60). (Отбележете, че този изказ може да се отнася за
почивката на праведната душа от трудностите на смъртността и мира, с
който такъв човек преминава от този живот към следващия (вж. У. и З.
42:46.)

Поканете учениците да обмислят преживяванията на Стефан преди той да
бъде отведен и убит (вж. Деянията 7:55-56).

• По какъв начин Бог укрепва Стефан по време на преживяванията му със
Синедриона? (Стефан е изпълнен със Светия Дух и вижда Спасителят да
стои от дясната страна на Бог.)

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на Стефан, което
може да ни помогне да останем верни на Исус Христос по време на
изпитания? (Учениците може да намерят различни принципи, но се
уверете, че разбират следния принцип: Ако оставаме верни на Исус
Христос по време на изпитания, Той ще бъде с нас.)

• По какви начини Господ може да е с нас, когато сме изправени пред
изпитания?

• Въпреки че Стефан изгубва живота си, какво печели?

Обяснете, че Стефан принципно е известен като първият християнски
мъченик. Освен това, той може да бъде разглеждан като символ за Христос,
тъй като и той, и Спасителят биват изправени пред съвет, за да бъдат съдени,
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заявяват истини в лицето на враговете си, жертват живота си за праведна
кауза и дори изричат подобни слова, докато ги убиват (вж. Лука 23:33-34, 46).
Може да отбележите, че един млад мъж, на име Савел, който по-късно става
апостол Павел, присъства и е очевидец на мъченичеството на Стефан (вж. стих
58).

Свидетелствайте за истините, преподадени в този урок.
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УРОК 87

Деянията 8
Въведение
Преследването срещу Църквата в Йерусалим предизвиква
разпръскването на членовете на Църквата из цяла Юдея и
Самария. Филип служи в Самария, където много хора
приемат Евангелието на Исус Христос. След като Петър и
Йоан дават дара на Светия Дух на едни нови членове,

един магьосник, на име Симон, се опитва да закупи
свещеническа власт. Бог по-късно отвежда Филип до един
етиопски високопоставен служител, когото Филип учи
относно Исус Христос и го кръщава.

Предложения за преподаване

Основи на преподаването и изучаването на Евангелието
Всеки урок в това ръководство се съсредоточава по-скоро върху откъс от Писанията,
отколкото върху дадена идея, тема, учение или принцип. Тези уроци включват Основни
елементи на преподаването и изучаването на Евангелието, които помагат на учениците да
разберат контекста и съдържанието на даден откъс от Писанията; да откриват, разбират и
почувстват истината и важността на евангелските учения и принципи и да прилагат учения
и принципи.

Деянията 8:1-25
Филип служи в Самария, където магьосникът Симон се опитва да закупи
свещеническа власт
Покажете малко пари. Помолете учениците да си представят, че са получили
голяма сума пари.

• Какво е нещото, което бихте закупили с парите?

Отбележете, че някои хора вярват, че парите могат да купят всичко. Обаче,
някои от най-ценните неща в живота не могат да бъдат купени. Докато
изучават Деянията 8, поканете учениците да потърсят един дар от Бог, който
не може да бъде закупен.

Напомнете на учениците, че в Деянията 7 научаваме за смъртта на ученика
Стефан в ръцете на тези, които го преследват. Помолете няколко ученика да
се редуват и да прочетат на глас Деянията 8:1-5. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво правят членовете на Църквата поради
преследването на Църквата в Йерусалим. Може да обясните, че извличаше
(Деянията 8:3) означава влачеше или дърпаше.

• Какво са принудени да направят членовете на Църквата поради своето
преследване?

Насочете вниманието на учениците към името Филип в стих 5. Напомнете на
учениците, че Филип е един от седемте ученици, ръкоположени да помагат на
Дванадесетте апостоли да посрещат нуждите на членовете на Църквата (вж.
Деянията 6:5). Помолете учениците да разгледат „Преглед на Деянията на
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апостолите“ (вж. приложение на това ръководство) и да намерят поръчението
на Спасителя, записано в Деянията 1:8.

• Според Деянията 8:5 по какъв начин Филип започва да изпълнява
поръчението на Спасителя?

Поканете един ученик да прочете Деянията 8:6-8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как реагират самаряните на проповядването
на Филип.

• Как откликват самаряните на проповядването на Филип?

• Освен да проповядва Евангелието, какви други дела извършва Филип?

Поканете един ученик да прочете Деянията 8:9-11 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят описанието на един самарянин, на име Симон.

• Какво научаваме за Симон от тези стихове? (Обяснете, че „използването
на сила, придобита с помощта или чрез контрола на зли духове се нарича
магьосничество“ (Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament Commentary,
3 тома, 1965–1973, том 2, с. 82.)

• Какво влияние оказва Симон върху хората?

Помолете един ученик да прочете Деянията 8:12-13 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят начина, по който Симон реагира на
проповядването на Филип. Поканете учениците да споделят това, което са
открили.

• Според стих 13 какво влияние оказват върху Симон „знамения(та) и
велики(те) дела“, които вижда?

Обобщете Деянията 8:14-16, като обясните, че Петър и Йоан идват в
Самария, след като чуват, че хората там са приели словото Божие. Те се молят
обърнатите във вярата самаряни да получат дара на Светия Дух.

Помолете учениците да прочетат Деянията 8:17 наум, като потърсят какво
правят Петър и Йоан за новите членове на Църквата в Самария.

• Какво можем да научим от тази история относно това как се дава дара на
Светия Дух? (След като учениците отговорят, запишете следното учение
на дъската: Дарът на Светия Дух се дава след кръщение чрез
полагането на ръце от упълномощени носители на
свещеничеството.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 8:18-19 на глас. Помолете класа
да следят текста и да потърсят какво предложение отправя Симон на Петър.

• Какво предложение отправя Симон на Петър?

Покажете на учениците парите, които показахте в началото на урока.
Поканете ги да помислят как биха отговорили на Симон, ако бяха на мястото
на Петър.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
8:20-24. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво казва Петър на
Симон относно получаването на свещеничеството.
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• Какво казва Петър на Симон относно свещеничеството, според записаното
в стих 20?

• Когато той предлага на апостолите пари в замяна за получаването на
свещеничеството, какво не разбира Симон относно свещеничеството?
(Тъй като свещеничеството принадлежи на Бог, то може да бъде давано
само съгласно Неговата воля. Бог установява начина, по който може да
бъде получено свещеничеството.)

• Според стихове 21-23 защо Симон не може все още да получи
свещеничеството? По какви начини според вас сърцето на Симон „не е
право пред Бога“? (стих 21).

• Какво можем да научим от тази история относно получаването на
свещеничеството? (Учениците могат да използват различни думи, но
трябва да разпознават следната истина: Свещеничеството се дава
съгласно волята и стандарта на Бог за достойнство. Напишете тази
истина на дъската.)

• Защо според вас е важно да се знае, че свещеничеството се дава на хора
само съгласно волята и стандарта на Бог за достойнство?

Обобщете Деянията 8:25, като обясните, че Петър и Йоан проповядват
Евангелието в много самарянски села.

Деянията 8:26-40
Филип учи и кръщава един етиопски високопоставен служител
Помолете учениците да си припомнят ситуации, в които са се нуждаели или в
които ще се нуждаят от това някой да ги насочва.

• В какви ситуации можете да насочвате някой друг? (Може да поканите
учениците да си помислят за дестинации или теми, с които са запознати
или таланти, които са развили.)

Поканете учениците да потърсят, докато изучават остатъка от Деянията 8,
един важен начин, по който могат да бъдат хората, насочващи другите.

Помолете един ученик да прочете Деянията 8:26-28 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят защо Филип отива в Газа.

• Защо Филип отива в Газа?

• Кой още пътува в района, в който се намира Филип? (Един етиопски евнух.
Обяснете, че евнусите са служители в царски дворец (вж. Bible Dictionary,
„Eunuch“.)

• Какво прави етиопският царски служител в колесницата си? (Четял словата
на Исайя.)

Поставете два стола, обърнати един срещу друг, отпред в стаята. Помолете
двама доброволци да изиграят ролите на етиопския служител и на Филип в
следната история. (Може да възложите тези роли преди започването на урока
и да поканите тези ученици да се подготвят за изиграването на ролите им.)
Помолете ученика, играещ етиопския служител, да седне на един от
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столовете, а другият ученик, в ролята на Филип, да стои до вратата. Поканете
трети ученик да играе ролята на разказвача.

Помолете учениците да четат на глас от Деянията 8:29-39 и да изиграят
ролите си. Помолете класа да наблюдават какво се случва между Филип и
етиопския служител. Докато учениците четат и играят ролите си, направете
следното:

1. След като разказвачът прочете стихове 32–33, поканете учениците да
напишат Исайя 53:7–8 като препратка в Писанията си до Деянията 8:32–33.

2. След като разказвачът прочете стих 35, помолете ученика, играещ ролята
на Филип, да обясни на класа какво трябва да каже за Спасителя в тази
ситуация. (Може да поканите останалите ученици и те да дават
предложения).

3. Когато разказвачът прочете стих 38, учтиво помолете доброволците да не
изиграват извършването на кръщението.

След като доброволците приключат тази дейност, благодарете им и ги
поканете да си седнат по местата.

• Съгласно стих 29, защо Филип отива до колесницата на етиопския
служител?

• Според стих 31, какво казва служителят, че му трябва, за да разбере
писанията на Исайя?

• Според стихове 35-38, по какъв начин Филип се превръща в човека, даващ
насоки на служителя?

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на Филип относно
резултатите от вслушването в подтиците от Бог? (Учениците може да
използват различни думи, но се уверете, че знаят, че когато се вслушваме
в подтици от Бог, можем да получаваме възможности да помагаме
на другите да се насочат към Исус Христос. Запишете този принцип на
дъската.)

Раздайте на учениците копия на следния материал за раздаване.
Поканете учениците да спазят указанията на раздадения лист и да си

помислят за начини, по които могат да насочат някого към Исус Христос.
Обяснете, че те ще имат възможност да споделят с класа написаното от тях.

Насочване на другите към Исус Христос
Изберете една от следните ситуации:

• Един млад мъж, който ви е приятел, принадлежи на друга християнска църква. Един ден, по
време на обяд, се чувствате подтикнати да говорите с него за Църквата.

• Докато се прибирате от училище, виждате една млада жена да плаче. Разпознавате, че тя е
член на вашия район, която не е идвала на църква от няколко години. Чувствате се
подтикнати да я заговорите. Докато се опитвате да я успокоите, тя описва трудностите си и
ви пита: „Защо не мога просто да съм щастлива?“
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• Майката на един млад мъж, с когото сте свързани в социалните медии, наскоро е
починала. Чувствате се подтикнати да отговорите на следния текст, публикуван наскоро от
него: „Сега се чувствам самотен. Иска ми се някой да ме разбираше“.

Напишете на задната страна на този лист или в тетрадката или дневника ви за изучаване на
Писанията какво бихте казали, за да помогнете на този човек да се насочи към Исус Христос. В
описанието си включете отговорите на следните въпроси:

• Кои евангелски истини бихте споделили, за да насочите този човек към Исус Христос?

• Кой стих бихте поканили да изучава този човек?

• Какво бихте посъветвали този човек да направи?

След като измине достатъчно време, разделете учениците по двойки.
Поканете учениците да обяснят на партньорите си какво са написали и защо
са избрали да подходят по този начин. След това помолете няколко ученика да
обяснят на класа какво са написали. Може да поканите учениците, които са
избрали една от първите две ситуации, да изиграят това, което биха казали и
направили в тези ситуации, като вие изиграете ролята на човека, на когото се
опитват да помогнат. (Ако ще правите това, предоставете на учениците малко
време, за да се подготвят, преди да изиграят с вас ситуацията.) След това
задайте следните въпроси на класа:

• Кога и как се е случвало да насочвате някого към Исус Христос?

• Кога и как се е случвало някой да ви насочва към Исус Христос?

Насърчете учениците да се вслушват в получаваните от Бог подтици, за да
бъдат напътствани към хора, на които могат да помогнат да се насочат към
Исус Христос. Поканете учениците да помислят какво могат да направят през
следващите няколко дни, за да помогнат на някой познат да се насочи към
Исус Христос. Насърчете учениците да споделят след това в часа какво им се е
случило.
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УРОК 88

Деянията 9
Въведение
Исус Се явява на Савел, докато той е на път към Дамаск,
след което Савел ослепява. След като Анания го
изцелява, Савел бива кръстен и започва да проповядва в

Дамаск. Три години по-късно, Савел отива в Йерусалим,
но когато животът му бива застрашен, апостолите го
изпращат в Тарс. Петър извършва чудеса в Лида и Йопия.

Предложения за преподаване
Деянията 9:1-9
Исус се явява на Савел по пътя към Дамаск
Напишете на дъската следното изявление на старейшина Джефри Р. Холанд
от Кворума на дванадесетте апостоли. (Може да намерите това изявление в
„The Best Is Yet to Be“, Ensign, ян. 2010 г., с. 25–26.)

„Има нещо в мнозина от нас, което определено не прощава и не забравя
грешки, извършени в миналото – дали наши грешки или грешките на
други. …

Нека хората се покаят. Нека хората да растат. Вярвайте, че хората
може да се променят и да стават по-добри“ (старейшина Джефри Р.
Холанд).

Помолете един от учениците да прочете на глас изказването на дъската.
Попитайте класа:

• Кои са някои от ситуациите, в които е важно да позволим на другите да се
променят, да стават по-добри и да повярват, че могат да го направят?

• Кои са някои от ситуациите, в които е важно да вярваме, че можем да се
променим и да ставаме по-добри?

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Деянията 9, които
можем да научим от опита да някой, който се е променил и подобрил.

Обяснете, че повечето от текста на Деянията 9 набляга на преживяванията на
един мъж, на име Савел. Поканете един ученик да прочете на глас следното
описание на Савел:

Савел е роден в гръцкия град Тарс (вж. Деянията 21:39) и има римско гражданство (вж.
Деянията 16:37). Той е юдеин от племето на Вениамин (вж. Римляните 11:1) и е получил
образование в Йерусалим от Гамалиил (вж. Деянията 22:3), един известен фарисей и
уважаван учител по юдейско право (вж. Деянията 5:34). Савел става фарисей (вж.
Деянията 23:6) и говори „еврейски“ (вероятно арамейски) и гръцки (вж. Деянията 21:37,
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40). По-късно той става известен с латинското си име Павел (вж. Деянията 13:9). (Вж.
Ръководство към Писанията, „Павел“.)

Помагайте на учениците да разбират контекста и съдържанието
Един от основните елементи на преподаването и изучаването на Евангелието е да се
разбира контекста и съдържанието на Писанията. Контекстът включва обстоятелствата,
които заобикалят или дават информация за конкретен стих, събитие или история.
Съдържанието включва хората, събитията, проповедите и вдъхновените обяснения, които
съставляват текста. Когато помагате на учениците си да разбират контекста и
съдържанието на Писанията, те ще бъдат подготвени да разпознават посланията на
вдъхновените автори.

Напомнете на учениците, че Савел присъства на убиването с камъни на
Стефан (вж. Деянията 7:58-59). Помолете един ученик да прочете Деянията
8:1-3 на глас, а друг ученик да прочете Деянията 9:1-2 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят начина, по който Савел се отнася с
последователите на Исус Христос.

• По какъв начин се отнася Савел с последователите на Исус Христос?

• Съгласно Деянията 9:1-2, защо Савел отива в Дамаск?

Поканете един ученик да прочете Деянията 9:3-6 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво се случва на Савел по пътя за Дамаск.

• Какво се случва на Савел?

Посочете израза „да риташ против ръжен“ в стих 5. Обяснете, че ръжен е
метален уред за разравяне на огъня в камина или огнище (ако е възможно,
покажете на учениците снимка на ръжен). В този случай, „да риташ против
ръжен“ означава да се бориш против Бог.

Поканете учениците да отбележат въпроса на Савел, записан в стих 6.

• На какво ни учи въпросът на Савел за него? (Той желае да се покори на
Господната воля.)

Обобщете Деянията 9:7–9, като обясните, че хората, които пътуват със Савел,
виждат светлината, но не чуват гласа на Исус, докато Той говори на Савел (вж.
Joseph Smith Translation, Деянията 9:7 (в Деянията 9:7, бележка под линия a);
Деянията 22:9). След видението Савел ослепява. Той бива отведен в Дамаск и
не яде и не пие в продължение на три дни.

• Представете си, че сте на мястото на Савел. Ако бяхте преследвали
ожесточено учениците на Исус Христос, какво бихте си мислили и
чувствали през това време?
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Деянията 9:10-22
Савел е изцелен от Анания от Дамаск, бива кръстен и проповядва за
Исус Христос
Помолете един ученик да прочете Деянията 9:10-12 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Господ на Анания, един член на
Църквата в Дамаск, да направи.

• Какво казва Господ на Анания, че трябва да направи?

Отбележете, че първоначалното намерение на Савел е да отиде в Дамаск, за
да арестува хора като Анания.

• Ако бяхте Анания и знаехте репутацията на Савел, какво бихте си
помислили, след като получехте това напътствие от Господ?

Помолете един ученик да прочете Деянията 9:13-16 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Господ на Анания относно Савел.

• Как начинът, по който Господ гледа на Савел, се различава от начина, по
който Анания гледа на Савел?

• Според стих 15 какво е избрал Господ за Савел относно това какъв да бъде
и какво да прави? (Може да отбележите, че изразът „съд избран“ може да
се отнася за факта, че Савел е предопределен за това служение.)

• Според стих 16, въпреки че Савел ще бъде избран съд на Господ, какво ще
му се случи?

• Какви истина можем да научим от тези стихове относно начина, по който
Господ гледа на нас? (Учениците може да открият много истини, но трябва
да подчертаете, че Господ гледа на нас като на това, което можем да
бъдем и Господ вижда потенциала ни да помагаме в Неговото дело.
Напишете тези истини на дъската.)

Поканете учениците да обмислят по какъв начин техните индивидуални
произход, качества и способности могат да бъдат използвани, за да помагат на
Господ в Неговото дело. Поканете ги да запишат своите мисли в тетрадките си
или в дневниците си за изучаване на Писанията.

Помолете един ученик да прочете Деянията 9:17-20 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво прави Анания, след като Господ му
помага да види потенциала на Савел и неговата бъдеща мисия.

• Какво прави Анания за Савел?

• Според стих 20 какво прави Савел „веднага“, след като е кръстен и
получава сила?

Отбележете, че покаянието, кръщението и проповядването на Савел показват
неговата вяра в Исус Христос и неговото подчинение на Господната воля.

Помолете един ученик да прочете Деянията 9:21-22 на глас. Помолете класа
да следят текста и да открият как реагират хората на проповядването
на Савел.

• Как реагират хората на проповядването на Савел?
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• Защо хората са удивени, докато слушат Савел?

Напомнете на учениците, че въпросът, който Савел задава на Исус, записан в
Деянията 9:6, (който не е включен в българския превод на Библията, но го има
в английския) показва неговото смирение и желание да се покорява на
Господната воля.

• Подобно на Савел, какво трябва да направим, за да се променим и да
изпълним потенциала, който Господ вижда в нас? (Използвайки думите на
учениците, напишете на дъската следния принцип: Ако се покоряваме на
Господната воля, можем да се променим и да изпълним потенциала,
който Той вижда в нас.)

Поканете двама доброволци да застанат пред класа. Дайте на един ученик
мека глина, а на друг втвърдена глина. (Ако нямате достъп до глина за
моделиране, поканете учениците да си представят, че извършват тази дейност
и им задайте въпросите, които следват дейността.) Дайте на доброволците
около 30 секунди, за да направят нещо по избор със своята глина. Ако
ученикът с втвърдената глина каже, че е твърде трудно, насърчете го да
продължи да се опитва.

След като измине достатъчно време, поканете доброволците да покажат какво
са направили. Попитайте ученика, на който бе дадена втвърдена глина:

• Защо беше трудно да направиш фигурка с твоята глина?

Благодарете на доброволците и ги поканете да си седнат по местата.
Попитайте класа:

• По какъв начин втвърдената глина може да бъде оприличена на човек,
който не се подчинява на Господната воля?

• По какъв начин меката глина може да бъде оприличена на човек, който се
подчинява на Господната воля?

• По какъв начин покоряването на Господната воля е помогнало на вас или
на другите да се промените и да изпълните потенциала, който Господ
вижда във вас или тях.

Прочетете следното изявление на президент Езра Тафт Бенсън:

„Човек не може да зададе по-важен въпрос в живота си от този, който
задава Павел: „… Господи, какво желаеш да направя?“ (този въпрос го
няма в българския превод на Библията, но е първата част на Деянията 9:6
във версията на крал Джеймс на Библията на английски). („Listen to a
Prophet’s Voice“, Ensign, ян. 1973 г., с. 57).

Поканете учениците да обмислят въпроса: „Господи, какво желаеш да
направя?” Насърчете ги да запишат всички подтици, които получат. След като
са имали достатъчно време, прочетете на глас следното изказване на
президент Бенсън:
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„Човек не може да извърши по-велико дело от това, да следва курс, който да го отведе до
отговора на този въпрос и след това да го извърши“ („Listen to a Prophet’s Voice“, с. 57).

Насърчете учениците да продължат да търсят отговор на този въпрос и да
действат съгласно всеки подтик, който получат.

Деянията 9:23-31
Животът на Савел е застрашен в Йерусалим и апостолите го изпращат в Тарс
Отбележете, че след обръщането на Савел, той живее в Арабия, а после се
завръща в Дамаск (вж. Галатяните 1:17). Обобщете Деянията 9:23-26, като
обясните, че юдеите в Дамаск заговорничат да убият Савел, но членовете на
Църквата му помагат да избяга от града. Три години след обръщането си (вж.
Галатяните 1:18), Савел отива в Йерусалим, където членовете на Църквата се
боят да го приемат, защото не вярват, че той е станал ученик на Исус Христос.

• Защо според вас някои членове на Църквата не желаят да приемат, че
Савел е станал ученик на Исус Христос?

Обобщете Деянията 9:27-31, като обясните, че Варнава, един член на
Църквата (вж. Деянията 4:36-37), отвежда Савел при апостолите и им казва за
зрението на Савел и за смелото му проповядване в Дамаск. След това
членовете приветстват Савел сред тях. Когато гръцките юдеи в Йерусалим се
опитват да убият Савел, ръководителите на Църквата го изпращат в Тарс.
Църквата претърпява мир и растеж в Юдея, Галилея и Самария.

Деянията 9:32-43
Петър извършва чудеса в Лида и Йопия
Разделете учениците по двойки. Помолете един ученик от всяка двойка да
прочете наум Деянията 9:32-35, а другият ученик да прочете Деянията
9:36-42. Поканете ги да потърсят чудесата, които извършва Петър и как
откликват хората. Обяснете, че благодеяния (стих 36) е даването на помощи на
бедните.

След като измине достатъчно време, поканете учениците да обсъдят в
двойките си чудесата, които извършва Петър и как реагират хората. След това
попитайте класа:

• Според стихове 35 и 42, как реагират хората в Лида и Йопия на
служението на Петър?

• Какво можем да научим от техните отговори относно възможните
резултати от служението на другите? (Използвайки думите на учениците,
напишете на дъската следния принцип: Като служим на другите,
можем да помагаме на хората да се обърнат към Господ и да
повярват в Него.)

Обяснете, че даването на свещенически благословии е един от начините да се
служи на другите. За да помогнете на учениците да разпознаят допълнителни
начини, по които можем да служим на другите, попитайте:
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• Според стихове 36 и 39, как служи Тавита на другите?

• Как може човек, който „върши много добри дела“ (стих 36) и който служи
на другите, да помага на хората да се обърнат към Господ и да повярват
в Него?

• Кога добрите дела на някой друг са помагали на вас или на други да се
обърнете към Господ и да повярвате в Него?

В заключение, споделете свидетелството си относно истините, преподадени в
този урок.
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УРОК 89

Деянията 10-11
Въведение
Бог разкрива на Петър чрез видение, че Евангелието
трябва да бъде проповядвано на езичниците. Петър
проповядва Евангелието на Корнилий и семейството му,
а по-късно разрешава спор сред юдейските светии

относно проповядването на Евангелието на езичниците.
Господното дело продължава да напредва, въпреки
преследването.

Предложения за преподаване
Деянията 10
Бог разкрива на Петър чрез видение, че Евангелието трябва да бъде
проповядвано на езичниците
Помолете учениците да си представят, че техен приятел им задава следния
въпрос: „Чух, че през 1878 г. вашата църква е променила позицията си, за да
позволи на всички мъже да получат свещеничеството, независимо от расата
си. Ако вярваш, че църквата ти е ръководена от Бог, а Бог има непроменлива
същност, как е възможно това?“

Помолете учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията как биха отговорили на този приятел. (Забележка: Учениците
трябва да отговарят на въпроса за промяната в правилата на Църквата, вместо
да размишляват относно вероятните причини за ограничението относно
свещеничеството. Също, не размишлявайте относно това защо е съществувало
ограничението за свещеничеството, тъй като тези причини не са дадени в
откровение (вж. Официално изявление 2.)

Поканете учениците, докато изучават Деянията 10-11, да търсят учения и
принципи, които могат да им помогнат да отговарят на въпроси относно това
по какъв начин Господ ръководи, насочва, променя и управлява
Своята Църква.

Обяснете, че до този момент в новозаветните времена, Евангелието се
проповядва, с малко изключения, само на юдеите, съгласно указанието от
Спасителя (вж. Матей 10:5-6). Обаче, Спасителят също казва на учениците Си,
че след като Светият Дух дойде върху им, те ще проповядват Евангелието „до
края на земята“ (Деянията 1:8). В Деянията 10 четем за една важна промяна в
начина, по който функционира Църквата, който ще улесни това.

Поканете един ученик да прочете Деянията 10:1-2 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят подробности относно един езичник, на име
Корнилий. (Може да отбележите, че Корнилий „се боеше от Бога“ (стих 2).
Боящите се от Бога са езичници, които почитат Господ, но не са прозелити,
или обърнати към юдейската вяра, и следователно не спазват целия закон на
Моисей.)

• Каква е професията на Корнилий? (Той е стотник в римската армия,
отговарящ за сто войника.)
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Напомнете на учениците, че преди този случай езичниците не можело да се
присъединят към Църквата, без първо да се обърнат към юдеизма, тъй като
Евангелието било разпространявано само сред юдеите.

• Въпреки че Корнилий не можел да се присъедини към Църквата като
езичник, по какъв начин показал вярата си в Бог?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
10:3-6. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво се случва на
Корнилий. (Обяснете, че „деветия час през деня“ (стих 3) е около 15:00 ч.)

• Съгласно стих 4, какво казва ангелът на Корнилий относно неговите
молитви и милостини?

• Какво казва ангелът на Корнилий да направи?

Обобщете Деянията 10:7-8, като обясните, че Корнилий изпраща двама мъже
до Йопия, за да намерят Петър. (За да помогнете на учениците да разберат
къде се намира Цезарея спрямо Йопия, може да посочите на учениците
картата „Светата земя по времето на Новия завет“ (Ръководство към
Писанията, карта 11.)

Обяснете, че докато тези мъже пътуват към Йопия, Петър получава
забележително видение по време на престоя си в дома на един мъж на име
Симон. Дайте на всеки ученик лист хартия. Поканете учениците да прочетат
Деянията 10:9-16 наум и да нарисуват видението на Петър според описанието
му в тези стихове. След като измине достатъчно време, помолете учениците да
използват рисунките си, за да обяснят на съученик какво се случва във
видението на Петър. След тази дейност попитайте:

• В това видение какво бива заповядано на Петър, че трябва да изяде?

• Според стих 14 каква е първоначалната реакция на Петър относно тази
заповед? (Обяснете, че според закона на Моисей на юдеите е забранено да
консумират животни, които са обозначени като прости или нечисти (вж.
Левит 11.)

• Съгласно стих 15 какво казва Господ относно нечистите животни, за които
Той заповядва на Петър да изяде?

Помолете един ученик да прочете Деянията 10:17-20 на глас. Помолете класа
да следят текста и да потърсят какво се случва, докато Петър размишлява
относно значението на видението си.

• Кой израз в стих 17 показва, че Петър първоначално не разбира
значението на видението си?

• Кой пристига, докато Петър размишлява относно видението си?

• Какво заповядва Духът на Петър да направи?

Обобщете Деянията 10:21-24, като обясните, че тримата мъже казват на
Петър относно видението на Корнилий. На следващия ден Петър и други
ученици ги придружават, за да се срещнат с Корнилий.
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Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
10:25-28. Поканете учениците да следят текста, като потърсят какво прави
Петър, когато пристига в дома на Корнилий.

• Според стих 28 какво казва Петър относно контактуването между юдеи и
езичници?

• Какво разбира сега Петър?

Обобщете Деянията 10:29-33, като обясните, че Корнилий разказва на Петър
относно неговото видение. Корнилий е събрал близките и приятелите си, за
да може Петър да ги учи.

Помолете един ученик да прочете Деянията 10:34-35 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво научава Петър.

• Как бихте обобщили наученото от Петър?

Обобщете Деянията 10:36-43, като обясните, че Петър учи Корнилий и
близките му относно Исус Христос и Неговите дела, Разпъването на кръста и
Възкресението. Петър свидетелства, че онези, които повярват в Исус Христос,
ще получат опрощение на греховете си.

Помолете един ученик да прочете Деянията 10:44-48 на глас. Нека класът
следят текста, като потърсят как повлияват върху езичниците ученията на
Петър. Обяснете, че изразът „обрязаните вярващи“ (стих 45) се отнася за
юдейските ученици, които са дошли с Петър от Йопия.

• Според стихове 44-46, как повлияват ученията на Петър върху семейството
на Корнилий?

• Защо са удивени юдеите, които присъстват в този момент?

• Какво разкрива Господ на Петър относно езичниците посредством
преживяванията му, записани в Деянията 10? (Евангелието трябва да се
проповядва на езичниците и те могат да бъдат кръстени в Църквата на
Исус Христос.)

За да помогнете на учениците да открият ученията, които можем да
научим от Деянията 10, разделете ги на групи от по двама или трима.

Предоставете на всяка група по едно копие на следния материал за раздаване
или запишете тези въпроси на дъската. Поканете учениците да работят с
групите си, за да отговорят на въпросите.

Деянията 10
• Каква истина можем да научим от историята за Петър и Корнилий за начина, по който

Господ ръководи Своята Църква?

• Каква истина можем да научим от факта, че Господ разкрива на Петър истина в
продължение на известно време, вместо да го направи наведнъж?

• Каква истина можем да научим от тази история за това, което може да направи Бог с
дадени в миналото указания от Него?
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След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да излязат на
дъската, за да напишат истините, открити от групата им. В написаното от тях
трябва да са включени следните истини:

Бог ръководи Своята Църква чрез откровение към Своя пророк,
старшия апостол.

Можем да получаваме постепенно откровение и разбиране, когато се
подчиняваме на Господ.

Бог може да променя или допълва указания, които е давал в миналото,
съгласно Своя промисъл и нуждите на чедата Му.

Помолете един ученик да прочете следното изявление на старейшина Д. Тод
Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да чуят
по какъв начин третата истина в списъка е отразена в думите на старейшина
Кристоферсън.

„Чрез това преживяване и откровение на Петър Господ променя приетата от
Църквата практика и дава на Своите ученици по-разширено разбиране на
учението. И така проповядването на Евангелието се разпространило из
цялото човечество“ („Христовото учение“, Лиахона, май 2012 г., с. 88).

Предоставете възможност на учениците да прегледат какво са написали като
отговор на въпроса на приятеля им. Насърчете ги да напишат допълнителни
прозрения, които са получили, докато изучаваха Деянията 10 и им позволете
да споделят тези прозрения пред класа.

Давайте на учениците възможности да обясняват, споделят и
свидетелстват
Като позволявате на учениците да си преподават един на друг, вие им давате
възможността да обясняват учения и принципи, да споделят впечатления и преживявания,
да свидетелстват за божествени истини. Това може да задълбочи разбирането на
учениците за ученията и принципите и да увеличи способността им да преподават
Евангелието. Когато учениците обясняват, споделят и свидетелстват, Светият Дух може да
усилва свидетелството им за истините, които изразяват.

Може да отбележите, че макар да е възможно Бог да променя правила в
Църквата и да добавя към разбирането ни за ученията чрез продължаващо
откровение (вж. Символът на Вярата 1:9), Неговото божествено естество,
Неговите качества, завети, учения и план никога не се променят. Знанието за
това може да ни помага да имаме вяра и увереност в Бог, че Той ще ръководи
Църквата Си съгласно волята Си и нуждите на чедата Му.
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Деянията 11:1-18
Петър разрешава спора сред юдейските светии относно проповядването на
Евангелието на езичниците
• Как според вас се чувстват някои от юдейските членове на Църквата,

когато чуват за общуването на Петър с езичник? (Общуването на Петър с
езичник е голяма промяна на приетото дотогава и някои членове намират
за трудно да приемат тази промяна.)

Поканете един ученик да прочете Деянията 11:1-3 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как реагират учениците на направеното
от Петър.

• По какъв начин реагират учениците на направеното от Петър?

Обобщете Деянията 11:4-15, като обясните, че Петър описва на учениците
виденията, които са получили той и Корнилий. Той им казва, че Корнилий и
домочадието му са приели ученията на Исус Христос и после са изпитали
силата на Светия Дух по същия начин, по който се е случило с Петър и
другите ученици.

Помолете един ученик да прочете на глас Деянията 11:16-17. Помолете класа
да следят текста, като потърсят заключителните думи на Петър към
учениците.

• Какво според вас има предвид Петър, когато казва: „Кой бях аз, че да
попреча на Бога?“ (стих 17)? (Петър не би се опълчил на Божията воля да
предостави на езичниците възможността да получат Евангелието, да се
покаят и да бъдат кръстени.)

Поканете учениците да прочетат Деянията 11:18 наум, като потърсят по какъв
начин реагират учениците на обяснението на Петър.

• Как реагират учениците, след като разбират, че Петър е бил воден от Бог?

• На какъв принцип учи тази история относно това как можем да
подкрепяме и следваме хората, които председателстват в Църквата?
(Учениците може да открият много принципи, но трябва да разберат, че
когато знаем, че хората, които председателстват в Църквата, са
водени от Бог, можем уверено да ги подкрепяме и следваме. Този
принцип е потвърден в съвременните Писания, в които е записано, че Бог
е разкрил волята Си на онези, които са носители на свещеническите
ключове (вж. У. и З. 28:2, 7; 42:11; 107:65–66.)

• Как узнахте, че хората, които председателстват в Църквата, са водени
от Бог?

• Какъв съвет от пророците сте избрали да следвате, защото знаете, че
пророците са водени от Бог?

Поканете учениците да си поставят за цел да придобият по-силно
свидетелство, че хората, които председателстват Църквата, са водени от Бог.
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Деянията 11:19-30
Господното дело напредва, въпреки преследването
Обобщете Деянията 11:19-30, като обясните, че поради преследването,
няколко ученика са разпръснати из региона, но с вяра проповядват
Евангелието на Исус Христос, където и да отидат.
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Деянията 12
Въведение
Ирод убива апостол Яков и после арестува и хвърля в
затвора Петър. Нощта преди да бъде екзекутиран Петър,
един ангел му помага да избяга от затвора. Ирод е

поразен от един ангел Господен и Евангелието
продължава да се разпространява.

Предложения за преподаване
Деянията 12:1-17
Ирод убива Яков и арестува Петър, който по чудо избягва от затвора
Покажете компас или нарисувайте компас на дъската. Поканете един ученик
да обясни как действа компасът и за какво се използва.

• Тъй като компасът винаги сочи
север, как използването на компас
може да ни помага да вземаме
правилни решения относно
посоката, която да поемем?

Напишете Х на дъската някъде близо
до компаса (но не близо до посоката
север на компаса) и помолете класа
да си представят, че Х представлява
един джобен магнит.

• По какъв начин този магнит ще
повлияе на поведението на
стрелката на компаса? (Стрелката
ще сочи близкия до нея магнит,
защото той пречи тя да посочи
магнитния север.)

• По какъв начин този магнит ще повлияе на способността ви да вземете
правилно решение относно това в каква посока да тръгнете?

Насърчете учениците да търсят, докато изучават Деянията 12, едно влияние,
което може да възпрепятства способността ни да вземаме правилни решения.

За да помогнете на учениците да разберат контекста на Деянията 12,
обяснете, че откакто се случва мъченическата смърт на Стефан, християните
в и около Йерусалим са обект на увеличаващо се преследване.

Поканете един ученик да прочете Деянията 12:1–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как цар Ирод Агрипа I допринася за това
преследване. (Обяснете, че четири четворки войници са шестнадесет
войника).

• Кого убива Ирод с меч?
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• Според стих 3, кой е доволен от смъртта на Яков?

Обяснете, че изразът „юдеите“ в стих 3 се отнася за влиятелните юдейски
ръководители в Йерусалим, които насърчават преследването на Църквата на
Исус Христос. Ирод се стреми да угоди на тези юдейски ръководители (вж.
Bible Dictionary, „Herod“). Близо до Х на дъската напишете следното непълно
твърдение: Ако се стремим да угаждаме на другите, вместо на Бог, тогава …

• Какво прави Ирод, след като вижда, че убийството на Яков зарадва
юдейските ръководители? (Той планира публично да екзекутира Петър.)

Посочете рисунката на компаса на дъската и попитайте:

• По какъв начин желанието на Ирод да угоди на другите, вместо на Бог,
повлиява на посоката в живота на Ирод?

• Въз основа на наученото от примера на Ирод, как бихте допълнили
твърдението на дъската? (След като учениците отговорят, довършете
твърдението на дъската, така че да предава следната истина: Ако се
стремим да угаждаме на другите, вместо на Бог, ще бъдем още
повече завличани в греха.)

• Кои са някои други примери, които показват как стремежът да угаждаме
на другите, вместо на Бог, може да ни отведе към грях?

Поканете учениците да обмислят начините, по които вероятно позволят на
желанието си да угаждат на другите да ги откъсва от техния Небесен Отец.

Обяснете, че учениците ще бъдат поканени да представят като сценка
събитията в Деянията 12:5-17. Поканете няколко ученика да изиграят ролите
на Петър, двамата стражари, ангела, Рода и един или двама ученици в дома на
Мария, майката на Марк. Вие или някой ученик може да играете ролята на
разказвача.

Използвайте разнообразни методи на преподаване
Много от ефективните учители променят начините на преподаване по време на урока, а
също и през различните дни. Имайте готовност да експериментирате с нови методи или
подходи. Също, бъдете подготвени да сменяте методите по време на урока, ако учениците
са изгубили интерес или ако това, което вършат, изглежда не им помага да достигнат до
желания резултат.

• Помолете разказвача да прочете Деянията 12:5-6 на глас и поканете
учениците, чиито роли са споменати, да представят като сценка това,
което се чете. За да помогнете на учениците да разберат съдържанието,
спирайте след като всяка група въпроси бива прочетена и представена
като сценка и после задавайте съответните въпроси.

• Какво правят през това време членовете на Църквата?

Помолете разказвача да прочете на глас Деянията 12:7-10, докато учениците,
на които са възложени роли, представят прочетеното.
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• През какви препятствия или бариери преминава Петър по време на
бягството си?

Помолете разказвача да прочете на глас Деянията 12:11-15, докато учениците,
на които са възложени роли, представят като сценка прочетеното.

• Кога осъзнава Петър какво се е случило?

• Какво се случва, когато Петър почуква на портата на дома на Мария?

Помолете разказвача да прочете на глас Деянията 12:16-17, докато учениците,
на които са възложени роли, представят прочетеното. След като тези стихове
бъдат прочетени и изиграни, помолете учениците да си седнат по местата.

• Според стих 17, на кого приписва Петър избавянето си от затвора?
(Отбележете, че Яков, който е споменат в стих 17, е един от братята на
Исус (вж. Матей 13:55.)

Поканете учениците да прегледат Деянията 12:5 и да потърсят как този стих
се отнася за това, което се случва с Петър.

• Какво според вас показва изразът „усърдна молитва за него“ (стих 5)
относно искреността и пламенността на молитвите на членовете на
Църквата?

• Какъв принцип можем да научим от тази история относно ефекта, който
могат да имат нашите молитви върху нас и върху другите? (Учениците
трябва да посочат принцип, подобен на следния: Нашите искрени и
пламенни молитви канят Божиите чудеса и благословии в живота
ни и в този на другите. Запишете този принцип на дъската.)

• Какво означава да се молиш искрено и пламенно?

Обяснете, че този принцип не означава, че ако молитвите ни са искрени и
пламенни, автоматично ще получим това, за което се молим. Други
допринасящи фактори за получаването на Божиите чудеса и благословии са
Божията воля и Божието време, а също и свободата на избор на
отделния човек.

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване. Помолете
учениците да чуят по какъв начин нашите искрени и пламенни молитви
влияят на Божията воля.

„Молитвата е действието, при което волята на Отца и волята на чедото си взаимодействат.
Целта на молитвата не е да променим волята на Бог, а 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. Благословиите изискват известна работа или усилия от наша страна, преди да
можем да ги получим. Молитвата е вид работа и е постановеното средство за
получаването на най-висшите благословии“ (Bible Dictionary, „Prayer“).

• Съгласно това изявление, коя е една от важните цели на молитвата?

• Защо е важно да помним, че целта на молитвата не е да променяме волята
на Бог?
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Поканете учениците да отговорят на следния въпрос в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията:

• Кога се е случвало молитвата да е канила Божиите чудеса и благословии в
живота на вас или на онези, за които сте се молили?

След като сте им предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика
да споделят какво са написали. След техните коментари поканете учениците
да помислят как могат да се молят по-искрено и пламенно, за да канят
благословиите и чудесата, които Бог желае да дава на тях и на онези, за които
се молят.

Деянията 12:18-25
Ирод е поразен от Бог и Евангелието продължава да се разпространява
Обобщете Деянията 12:18-22, като обясните, че на следващия ден Ирод
научава за бягството на Петър и екзекутира стражите, които считал за
отговорни за допускането Петър да избяга. По-късно Ирод произнася реч
пред народа, които го хвалят за речта му.

Помолете един ученик да прочете Деянията 12:23-24 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво се случва на Ирод.

• Какво се случва на Ирод? Защо?

• Какво се случва на мисионерската работа на Църквата въпреки
преследването, на което са подложени членовете на Църквата?

Приключете, като поканите учениците да разгледат истините, които са
научили, и да си помислят как ще ги прилагат в живота си.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Деянията 6-12 (Раздел 18)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Деянията 6–12 (Раздел 18), не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се съсредоточава само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Деянията 6-7)
Учениците научиха, че достойни членове на Църквата биват призовани да помагат за облекчаване нуждите на
другите. Докато изучаваха думите на Стефан и неговото мъченичество, те откриха следните истини:
Отблъскването на Светия Дух може да доведе до отхвърляне на Спасителя и Неговите пророци.) Небесният Отец,
Исус Христос и Светият Дух са три отделни личности. Ако оставаме верни на Исус Христос по време на
изпитания, Той ще бъде с нас.

Ден 2 (Деянията 8)
По време на изучаването си на Деянията 8, учениците научиха следните учения и принципи: Дарът на Светия Дух
се дава след кръщение чрез полагането на ръце от упълномощени носители на свещеничеството.
Свещеничеството се дава съгласно волята и стандарта на Бог за достойнство. Като се вслушваме в подтиците от
Бог, можем да получаваме възможности да помагаме на другите да се насочват към Исус Христос.

Ден 3 (Деянията 9)
В Деянията 9 учениците научиха, че Господ гледа на нас като на това, което можем да станем и че Той вижда
нашия потенциал да Му помагаме в Неговото дело. Те научиха и следните принципи: Ако се покоряваме на
Господната воля, можем да се променим и да изпълним потенциала, който Той вижда в нас.) Като служим на
другите, можем да помагаме на хората да се обърнат към Господ и да повярват в Него.

Ден 4 (Деянията 10-12)
Учениците изучаваха видението на Петър относно проповядването на Евангелието на езичниците и научиха, че
когато знаем, че хората, които председателстват в Църквата, са водени от Бог, можем уверено да ги подкрепяме
и следваме. Те научиха и следните следните истини: Ако се стремим да угаждаме на другите, вместо на Бог, ще
бъдем още повече завлечени в греха. Нашите искрени и пламенни молитви канят Божиите чудеса и благословии
в живота ни и в този на другите.

Въведение
Бог разкрива на Петър чрез видение, че Евангелието трябва да бъде
проповядвано на езичниците. Петър проповядва Евангелието на Корнилий и
семейството му, а по-късно разрешава спор сред юдейските светии относно
проповядването на Евангелието на езичниците.
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Предложения за преподаване
Деянията 10
Бог разкрива на Петър чрез видение, че Евангелието трябва да бъде
проповядвано на езичниците
Помолете учениците да си представят, че техен приятел им задава следния
въпрос: „Чух, че през 1878 г. вашата църква е променила позицията си, за да
позволи на всички мъже да получат свещеничеството, независимо от расата
си. Ако вярваш, че църквата ти е ръководена от Бог, а същността на Бог има
непроменлив характер, как е възможно това?“

Помолете учениците да запишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията как биха отговорили на този приятел. (Забележка: Учениците
трябва да отговарят на въпроса за промяната в правилата на Църквата, вместо
да размишляват относно вероятните причини за ограничението относно
свещеничеството. Също, по време на обсъждането ви, не размишлявайте
относно причината за ограничението за свещеничеството, тъй като тези
причини не са дадени в откровение (вж. Официално изявление 2.)

Поканете учениците, докато изучават Деянията 10, да търсят истини, които
могат да им помагат да отговарят на въпроси относно това по какъв начин
Господ ръководи, насочва, променя и управлява Своята Църква.

Обяснете, че до този момент в новозаветните времена, Евангелието се
проповядва, с малко изключения, само на юдеите, съгласно указанието от
Спасителя (вж. Матей 10:5-6). Обаче, в Деянията 10 четем за една важна
промяна в начина, по който функционира Църквата.

Поканете учениците да обобщят какво са научили от прочетеното от тях
относно един езичник на име Корнилий. (Той е офицер в римската армия. Той
и домочадието му са вярващи и богобоязливи хора. Тъй като е езичник, той не
може да се присъедини към Христовата Църква, без първо да се обърне към
юдаизма.)

Обобщете Деянията 10:3-8, като обясните, че в резултат от верността на
Корнилий, един ангел му се явява и му казва да изпрати хора в Йопия, за да
намерят Петър. Докато слугите на Корнилий пътуват към Йопия, Петър
получава забележително видение по време на престоя си в дома на един мъж
на име Симон.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
10:9-16. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво вижда Петър
във видението. (За разнообразие, може да раздадете на всеки ученик по един
лист хартия за дейност, свързана с рисуване. Поканете учениците да прочетат
Деянията 10:9-16 наум и да нарисуват видението на Петър според описанието
му в тези стихове. След като измине достатъчно време, помолете учениците да
използват рисунките си, за да обяснят на съученик какво се случва във
видението на Петър.) След всяка от тези дейности питайте:

• В това видение какво бива заповядано на Петър, че трябва да изяде?

• Според стих 14 каква е първоначалната реакция на Петър относно тази
заповед? (Обяснете, че според закона на Моисей на юдеите е забранено да
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консумират животни, които са обозначени като прости или нечисти (вж.
Левит 11.)

• Съгласно Деянията 10:15 какво казва Господ относно нечистите животни,
за които Той заповядва на Петър, че трябва да ги изяде?

Обобщете Деянията 10:17-28, като обясните, че Петър първоначално не
разбира значението на видението си. Докато го обмисля, слугите на
Корнилий пристигат и казват на Петър за видението на Корнилий. На
следващия ден Петър и други ученици ги придружават, за да се срещнат с
Корнилий. Въпреки че повечето юдеи считат за незаконно да се общува или
посещава езичник, Петър влиза в дома на Корнилий.

Поканете ученик да прочете Деянията 10:28 на глас. Помолете класа да следят
текста, като търсят причината, поради която Петър общува или посещава
един езичник.

• Каква причина изтъква Петър за общуването си или посещаването на
езичник?

Обобщете Деянията 10:29-33, като обясните, че Корнилий разказва на Петър
относно неговото видение. Корнилий е събрал близките и приятелите си, за
да може Петър да ги учи.

Помолете един ученик да прочете Деянията 10:34-35 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво научава Петър.

• Как бихте обобщили наученото от Петър? (Може да се наложи да
обясните, че макар че Бог не облагодетелства хора въз основата на
националност или социална позиция, Той съди хората съгласно техните
дела и благославя онези, които Му се подчиняват. Може да ви е от ползва
статията „Race and the Church: All Are Alike unto God“
(mormonnewsroom.org/article/race-church.)

Обобщете Деянията 10:36-43, като обясните, че Петър учи Корнилий и
близките му относно Исус Христос и Неговите добри дела, Разпъването на
кръста и Възкресението. Петър свидетелства, че онези, които повярват в Исус
Христос, ще получат опрощение на греховете си.

Помолете един ученик да прочете Деянията 10:44-48 на глас. Нека класът
следят текста, като потърсят как повлияват върху езичниците ученията на
Петър. Обяснете, че изразът „обрязаните вярващи“ в стих 45 се отнася за
юдейските ученици, които са дошли с Петър от Йопия.

• Според стихове 44-46 как повлияват ученията на Петър върху семейството
на Корнилий? (Може да обясните, че изразът „дарът на Святия Дух“ в стих
45 се отнася за силата на Светия Дух, която се излива върху тези езичници.
Това е различно от дара на Светия Дух, който получаваме чрез обряда
потвърждаване след кръщението (вж. Деянията 8:14–17; Учения на
президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 104).

• Защо са удивени юдеите, които присъстват в този момент?

• Какво разкрива Господ на Петър относно езичниците чрез
преживяванията му, записани в Деянията 10?
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За да помогнете на учениците да открият ученията, които можем да
научим от Деянията 10, ги разделете на групи от по двама или трима.

Предоставете на всяка група по едно копие на следния материал за раздаване
или запишете тези въпроси на дъската. Поканете учениците да работят с
групите си, за да отговорят на въпросите.

Деянията 10
• Каква истина можем да научим от историята за Петър и Корнилий за начина, по който

Господ ръководи Своята Църква? (Не забравяйте, че Петър е президентът на Църквата.)

• Каква истина можем да научим от факта, че Господ разкрива на Петър истина в
продължение на известно време, вместо да го направи наведнъж?

• Каква истина можем да научим от тази история за това, което може да направи Бог с
дадени в миналото указания от Него?

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да излязат на
дъската, за да напишат истините, открити от групата им. В написаното от тях
трябва да са включени следните истини:

Бог ръководи Своята Църква чрез откровение към Своя пророк,
старшия апостол.

Можем да получаваме постепенно откровение и разбиране, когато се
подчиняваме на Господ.

„Бог може да променя или добавя към указанията, които е дал в
миналото, според мъдростта Си и нуждите на чедата Му.

Помолете един ученик да прочете следното изявление на старейшина Д. Тод
Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да чуят
по какъв начин третата истина, която откриха, е отразена в думите на
старейшина Кристоферсън:

„Чрез това преживяване и откровение на Петър Господ променя приетата от
Църквата практика и дава на Своите ученици по-разширено разбиране на
учението. И така проповядването на Евангелието се разпространило из
цялото човечество“ („Христовото учение“, Лиахона, май 2012 г., с. 88).

Предоставете възможност на учениците да прегледат какво са написали като
отговор на въпроса на приятеля им за промяната в практиката на Църквата.
Насърчете ги да напишат допълнителни прозрения, които са получили,
докато изучаваха Деянията 10 и им позволете да споделят тези прозрения
пред класа.

Може да отбележите, че макар да е възможно Бог да променя правила в
Църквата и да добавя към разбирането ни за ученията чрезпродължаващо
откровение (вж. Символът на Вярата 1:9), Неговото божествено естество,
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Неговите качества, завети, учения и план никога не се променят. Познанието
за това може да ни помогне да имаме вяра в Бог и да сме уверени, че Той ще
ръководи Църквата Си според Своята воля и нуждите на чедата Му.

Приключете, като поканите учениците да споделят свидетелствата си за
истините, които са научили.

Следващ раздел (Деянията 13-19)
Насърчете учениците да търсят отговори на следните въпроси, докато
изучават Деянията 13-19: Какво прави Павел на магьосника Елима? Според
вас как бихте реагирали, ако ви считаха за бог? Защо Павел и Варнава са
почитани като богове? Как реагират те? Какъв е проблемът на членовете на
Църквата относно обрязването и защо той трябва да бъде отнесен към
апостолите? Какво е тяхното решение? Когато Павел посещава Атина, той
проповядва от Ареопага относно непознатия бог. На какво учи той хората?
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Деянията 13-14
Въведение
Павел (преди това наричан Савел) се отправя на първото
си мисионерско пътуване с Варнава за колега. Те
проповядват Евангелието и установяват клонове на

Църквата при неспиращо преследване. Когато юдеите
отказват да приема Божието слово, Павел и Варнава
наблягат на проповядването сред езичниците.

Предложения за преподаване
Деянията 13:1-13
Павел и Варнава се отправят на мисионерско пътуване и заклеймяват един
лъжепророк
Преди урока подгответе една табела, на която пише „Без противопоставяне“ и
друга табела, на която пише „Непрекъснато противопоставяне“. Поставете ги
на противоположни стени в стаята.

Помолете учениците да си представят мястото между табелите като скáла,
представляваща нивото на противопоставяне, на което се излага човек, когато
се опитва да живее съгласно Евангелието. Поканете учениците да застанат
между табелите на местата, които според тях представляват нивото на
противопоставяне, изпитано от Моисей. Помолете няколко ученика да
обяснят избора си на място. Повторете това упражнение, като молите
учениците да застават някъде на тази скáла на противопоставянето за Джозеф
Смит, а после за Нефи. Помолете няколко ученика да обяснят избора си за
всеки от тях. Поканете учениците да се върнат по местата си.

Отбележете, че всеки ученик на Исус Христос ще се сблъска с
противопоставяне в различни моменти от живота си. Помолете учениците да
си помислят къде биха се поставили на тази скáла на противопоставянето,
докато са се опитвали да живеят съгласно Евангелието. Насърчете учениците
да търсят принципи, докато изучават Деянията 13-14, които могат да им дават
насока, когато се сблъскат с противопоставяне в усилията си да живеят
праведно.

Обобщете Деянията 13:1-6, като обясните, че когато определени пророци и
учители се събрали в Антиох в Сирия, те получили указание от Светия Дух, че
Савел (по-късно известен като Павел) и Варнава трябва да бъдат призовани да
проповядват заедно Евангелието. След като те са отделени, Савел и Варнава
отпътуват от Антиох за остров Кипър и проповядват в една синагога в град
Саламин. Оттам те тръгват към другия край на острова до град Пафос. (Може
да поканите учениците да намерят Антиох и Кипър в Ръководство към
Писанията, карта 13, „Мисионерските пътувания на апостол Павел“.)

Поканете един ученик да прочете Деянията 13:6-8 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво се случва, когато Савел и Варнава пристигат
в Пафос.
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• Според стих 7, кой желае да чуе Евангелието от Савел и Варнава? (Сергий
Павел, който е римският управител на страната.)

• На какво противопоставяне са изложени мисионерите при
проповядването на Евангелието на Сергий Павел?

Обяснете, че от Деянията 13:9 нататък, Савел е наричан Павел. Поканете един
ученик да прочете Деянията 13:9-12 на глас. Помолете класа да следят текста,
като потърсят как Павел се справя с противопоставянето от
лъжепророка Елима.

• Какво казва Павел на Елима в стих 10? (Обяснете, че Павел използва остър
език, защото Елима се опитва да попречи на още един човек да получи
спасение.)

• Според стих 11 какво прави Павел на лъжепророка чрез Божията сила?

• Според стих 12 по какъв начин засвидетелстването на Божията сила
повлиява на управителя?

• Какво можем да научим от тази история относно Божията сила, в
сравнение със силата на дявола? (Въпреки че учениците може да използват
различни думи, те трябва да разпознаят следната истина: Божията сила е
много по-голяма от силата на дявола. Може да предложите на
учениците да запишат тази истина в Писанията си до Деянията 13:9-12.)

Поканете учениците да си помислят как разбирането, че Божията сила е
много по-велика от силата на дявола, може да ни помага, когато изпитваме
противопоставяне в живота си. Помолете няколко ученика да споделят своите
размисли с класа.

Деянията 13:14-43
Павел разказва историята на израилтяните и свидетелства, че Исус Христос
идва като изпълнение на Божиите обещания
Поканете учениците да си помислят за допусната грешка, която биха искали
да се върнат назад и да изтрият. Обяснете, че понякога противопоставянето,
на което сме изложени, се случва поради собствените ни греховни избори.
Докато изучават Деянията 13:14-43, поканете учениците да търсят принципи,
които могат да им помогнат да преодолеят това противопоставяне.

Обобщете Деянията 13:14-37, като обясните, че Павел и Варнава напускат
Кипър и отплават за Перга Памфилийска (в днешна Турция), след като един от
спътниците им, Йоан, решава да ги напусне и да се върне у дома. Павел и
Варнава продължават до Антиохия Писидийска (да не се бърка с Антиохия в
Сирия, от където започват мисията си). Там, в Господния ден, Павел застава
пред хората в синагогата и разказва събития от израилтянската история. След
това Павел свидетелства за Исус Христос като за обещания Спасител
на Израил.

Поканете учениците да прочетат Деянията 13:26-34 наум, като потърсят
какво учи Павел за Исус Христос.

• Какво иска Павел да разберат хората в синагогата относно Исус Христос?
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Поканете един от учениците да прочете на глас Деянията 13:38-39. Помолете
класа да следят текста и да потърсят благословията, която според учението на
Павел можем да получим чрез Единението на Исус Христос.

• Каква благословия можем да получим поради Исус Христос и Неговото
Единение? (Като използвате думите на учениците, напишете на дъската
следната истина: Можем да бъдем опростени за греховете си и да
бъдем оправдани чрез Единението на Исус Христос.)

Обяснете, че думата оправдани, както е използвана в стих 39, означава „да
бъдем освободени (или оправдани) от наказание за грях и да (бъдем обявени
за невинни)“ (Ръководство към Писанията, „Оправдание, оправдавам“,
scriptures.lds.org). Когато човек бъде оправдан чрез Единението на Исус
Христос, връзката му с Бог отново е наред.

• Как Единението на Исус Христос ни позволява да бъдем оправдани от
греховете ни?

За да помогнете на учениците да разберат учението, поканете един от тях да
прочете на глас следното изявление от старейшина Д. Тод Кристоферсън от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„Исус Христос страда и даде живота Си, за да извърши Единението за греха.
Силата на Неговото Единение може да заличи последствията от греха в нас.
Когато се покайваме, Неговата единителна благодат ни оправдава и
пречиства (вж. 3 Нефи 27:16-20). Това е като да не сме се поддали, да не
сме се огънали под изкушението“ („Той и те да бъдат в нас“, Лиахона,
ноем. 2002 г., с. 71).

• Какво трябва да правим, за да бъдем опростени за греховете ни и
оправдани посредством Единението на Исус Христос?

• Кои са някои хора в Писанията, на които са опростени греховете и са
оправдани посредством Единението на Исус Христос? (Някои примери
може да са Павел, Алма младши и Енос.)

Нека учениците изпеят първите два куплета на химна „Така удивен съм“
(Химни, № 118). Насърчете ги, докато пеят, да търсят по какъв начин авторът
на химна изразява благодарността си за Единението и опрощението на
Спасителя.

Помолете учениците да отговорят на следния въпрос в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията, или на лист хартия.

• Какви чувства изпитвате към Исус Христос, когато си мислите как
Неговото Единение прави възможно да бъдете опростени за греховете ви?

След като сте им дали достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са написали. Насърчете учениците да следват всеки подтик,
който получат от Светия Дух, за да получат опрощение и оправдание
посредством Единението на Исус Христос.
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Обобщете Деянията 13:40-43, като обясните, че след проповедта на Павел,
много езичници молят Павел да ги учи отново на следващия Господен ден.

Деянията 13:44-52
Павел и Варнава проповядват смело, въпреки нарастващото преследване
Обяснете, че на следващия Господен ден почти целият град идва да чуе Павел
и Варнава как проповядват Божието слово (вж. Деянията 13:44).

Разделете учениците по двойки и ги поканете да прочетат Деянията 13:44-52
заедно. Кажете на единия ученик във всяка двойка да потърси отношението и
действията на юдеите, а другият ученик да потърси отношението и
действията на езичниците, докато хората са събрани, за да чуят Павел и
Варнава. Насърчете учениците да прочетат и Joseph Smith Translation в
стих 48, бележка под линия a. Когато учениците приключат четенето,
помолете всяка двойка да сравнят и съпоставят действията и поведението на
юдеите с действията и отношението на езичниците.

• Какви благословии получават хората, които желаят да слушат Павел и
неговите колеги?

Деянията 14
Павел и Варнава извършват чудеса, докато проповядват Евангелието сред
продължаващо гонение
Напишете следния въпрос на дъската: Защо Господ позволява на добрите хора да
имат трудни изпитания?

Докато изучават Деянията 14, помолете учениците да потърсят един
принцип, който може да им помогне да разберат начин, по който да
отговорят на този въпрос.

Обяснете, че Деянията 14:1-21 описва някои от изпитанията, които имат
Павел и Варнава, докато продължават да проповядват. Поканете няколко
ученика да прочетат на глас следните стихове и после помолете класа да
следят текста, като потърсят изпитанията, на които са изложени
мисионерите.

1. Деянията 14:1-2 (Невярващите юдеи подбуждат езичниците да са против
Павел и Варнава.)

2. Деянията 14:8-18 (След като Павел изцелява един сакат мъж, хората в
Листра смятат Павел и Варнава за гръцки богове и се опитват да им
принесат жертви.)

3. Деянията 14:19-20 (Павел е пребит с камъни и се съживява.)

• Какви изпитания трябва да изтърпят Павел и Варнава?

• Какво бихте си мислили, ако бяхте с Павел и Варнава по време на тези
изпитания?

Поканете ученик да прочете Деянията 14:22 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво учи Павел относно изпитанията.
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Помагайте на учениците да откриват учения и принципи
Една от целите на Писанията е да се преподават ученията и принципите на Евангелието.
Откриването на учения и принципи в Писанията е един от Основните елементи на
преподаването и изучаването на Евангелието. Научаването как да ги откриваме изисква
концентрирани усилия и практика. Когато бъдат открити ученията и принципите, нека
бъдат казани ясно и просто, за да може те да бъдат ясни за учениците.

• На какъв принцип ни учи Павел в този стих? (Макар че учениците може да
използват различни думи, те трябва да открият следния принцип: Когато с
вяра преминаваме през изпитания, ще бъдем подготвени да влезем
в селестиалното царство.)

• По какви начини според вас издържането на изпитания с вяра може да ни
подготви за селестиалното царство?

Помолете учениците да обмислят благословиите, които са получили те или
техни познати, като са преминали с вяра през изпитания. Поканете някои
ученици да споделят преживяванията си. Напомнете на учениците, че не е
необходимо да споделят преживявания, които са твърде свещени или лични.
Може да споделяте лични преживявания, които могат да онагледят този
принцип и да свидетелствате за истинността му.

Насърчете учениците да обмислят истините, които откриха в Деянията 13 и
14, и да изберат една, която да им помага при повечето изпитания. Раздайте
на всеки ученик малко картонче или листче и поканете учениците да
напишат на картончето принципа, който са избрали. Насърчете учениците да
го сложат на място, където ще го виждат често (огледало, шкафчето им в
училище и т.н.), за да им дава сила и кураж, когато са изправени пред
изпитания.
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Деянията 15
Въведение
Някои членове на Църквата от Юдея казват на
обърналите се езичници в Антиохия, че трябва да бъдат
обрязани, за да бъдат спасени. Павел и Варнава отнасят
проблема до апостолите в Йерусалим. По време на едно
събитие, наречено апостолския събор в Йерусалим
(около 49-50 г. сл. Хр.), Петър свидетелства, че Бог ще спаси

верните юдеи и езичници, независимо от това дали са
обрязани. Апостолите изпращат писма до членове на
Църквата, за да обяснят, че обрязването не е необходимо
за спасение. Павел избира Сила за свой мисионерски
колега и се отправя на втората си мисия.

Предложения за преподаване
Деянията 15:1-29
Чрез вдъхновен съвет, Петър и останалите апостоли преценят, че обрязването
вече не се изисква от Господ
Поканете учениците да направят на дъската списък на няколко важни
решения, които трябва да вземат сега и в бъдеще.

• С кого говорите, когато трябва да вземате важни решения? Защо говорите
с тях?

• Защо е разумно да се търси Божията помощ преди вземането на решения?

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Деянията 15, които
могат да ги насочват, когато искат да узнаят Божията воля за тях.

Обяснете, че докато Павел и Варнава са на посещение при светиите в
Антиохия, някои юдеи от Юдея, които са станали християни, отправят някои
твърдения относно това какво трябва да направят езичниците, които са се
обърнали, за да бъдат спасени.

Поканете един ученик да прочете Деянията 15:1 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво твърдят тези мъже от Юдея, че трябва да
направят обърнатите езичници, за да бъдат спасени.

• Какво твърдят тези мъже, че трябва да направят обърнатите езичници, за
да бъдат спасени?

Обяснете, че като част от завета, сключен с Авраам, Бог заповядва всички
мъже, които сключват завет с Него, да бъдат обрязани. „Обрязването било
извършвано чрез отрязване на „краекожието“ на мъжките деца, както и на
възрастни мъже“ (Ръководство към Писанията, „Обрязване“,
scriptures.lds.org). Обрязването е постановено като знак или напомняне за
завета, който хората са сключили с Бог.

Поканете един ученик да прочете Деянията 15:2-3 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва, след като Павел и Варнава чуват,
че тези мъже твърдят, че обърнатите езичници трябва да бъдат обрязани.
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• Според стих 2, какво се случва, когато тези мъже казват, че новите членове
на Църквата трябва да бъдат обрязани?

• Какво решават членовете на Църквата в Антиохия, че трябва да се
направи?

Поканете един ученик да прочете Деянията 15:4-6 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво се случва, когато Павел и останалите
пристигат в Йерусалим.

• След като Павел и Варнава разказват за преживяванията си по споделянето
на Евангелието с езичниците, какво считат някои от обърнатите фарисеи,
че трябва да направят обърнатите езичници, за да бъдат спасени?

• Според стих 6, за какво се събират апостолите и старейшините?

Напишете следните въпроси на дъската или ги раздайте на учениците
на лист хартия:

Деянията 15:7-11
1. Кой става да говори?
2. Какво според вас има предвид Петър, когато казва, че Бог „не прави никаква разлика

между нас (обърнатите юдеи) и тях (обърнатите езичници)“?
3. Кои изрази в стихове 8, 9 и 11 сочат, че не е нужно обърнатите езичници да бъдат

обрязани, за да бъдат спасени?

Разделете класа по двойки. Поканете учениците да прочетат Деянията 15:7-11
с партньорите си, като потърсят отговори на изброените въпроси. Преди да
започнат да четат, обяснете, че изразът „след многото разисквания“ в стих 7
означава, че апостолите са обсъждали разпалено темата за обрязването.

След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
отговорите си с класа. След като учениците отговорят на първия въпрос,
напомнете им, че Петър в този момент е старшият апостол на земята и
следователно е упълномощен да говори от името на Господ.

• Кой е един от начините да узнаваме волята на Господ? (Учениците трябва
да открият следната истина: Можем да узнаваме Господната воля чрез
Неговите живи пророци и апостоли. Напишете тази истина на
дъската.)

• По какви начини живите апостоли ни помагат да узнаваме откровенията,
които са получили?

Помолете един ученик да прочете Деянията 15:12-15 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят как множеството отговаря на
изявлението на Петър, че обрязването вече не е необходимо за спасение.

• Как отвръща множеството на изявлението на Петър?

• Какво правят Павел и Варнава, за да потвърдят изявлението на Петър, че
не е нужно езичниците да бъдат обрязвани?
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• Според стих 15, с чии думи Яков казва, че е в съгласие изявлението на
Петър (Симеон)?

Може да обясните, че Петър председателства на събора и изглежда Яков също
има важна роля там. Яков е полубрат на Исус Христос и първи епископ на
Църквата в Йерусалим. Обобщете Деянията 15:16-18, като обясните, че Яков
цитира Амос 9:11-12, за да покаже, че изявлението на Петър е в съгласие с
думите на пророците, според записаното в Писанията.

• Въз основа на казаното от Яков, по кой друг начин можем да узнаем волята
на Господ? (Макар че учениците може да използват различни думи, те
трябва да открият следната истина: Можем да узнаваме Господната
воля чрез изучаването на Писанията. Напишете тази истина на
дъската.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 15:19-20 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Яков, че трябва да правят
църковните ръководители. Обяснете, че думата мнение в стих 19 означава
предложение или препоръка (вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973, том 2, с.143).

• Какъв съвет отправя Яков относно това какво да правят църковните
ръководители за езичниците? (Яков препоръчва църковните ръководители
„да не (ги) отегчава(т)“ (стих 19) или да не правят спазването на
Евангелието по-трудно за обърнатите езичници и да не изискват от тях да
извършват ритуали от закона на Моисей, преди да се присъединят към
Църквата. Като казва това, Яков подкрепя решението, взето преди това
от Петър.)

• Според стих 20 какво мисли Яков относно това кои части от закона на
Моисей все още трябва да бъдат спазвани от обърнатите езичници?
(Забраните относно извършването на сексуално прегрешение,
консумирането на меса, принасяни като жертви на идоли и
консумирането на кръв.)

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
15:22-27. Помолете класа да следят текста, като потърсят решението на съвета.

• Какво решават апостолите да направят? (Да изпратят послание до
членовете на Църквата, в което да заявят, че обрязването не е нужно за
спасение.)

• Защо според вас апостолите решават да изпратят църковни ръководители
като Павел и Сила, за да предадат посланието? (Учениците може да имат
различни отговори, но една от причините е да се провери, че изявлението
идва посредством единодушното решение на апостолите. Отбележете, че
Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли следват
същите практики и днес, за да предоставят вдъхновено напътствие на
членовете на Църквата.)

• Каква истина можем да научим от този разказ за това как църковните
ръководители получават вдъхновение относно трудни проблеми? (След
като учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Като се
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съветват заедно и търсят откровение от Бог, църковните
ръководители получават вдъхновение относно трудни проблеми.)

За да помогнете на учениците да разберат как тази истина се отнася за
Църквата днес, поканете един от учениците да прочете следното изказване на
старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Същите тези принципи се следват и днес във възстановената Църква на
Исус Христос. Президентът на Църквата може да обявява или интерпретира
учения въз основа на откровение дадено лично на него (напр. вж. У. и
З. 138). Изявления, засягащи учението могат да се правят от общия съвет на
кворумите на Първото президентство и Дванадесетте апостоли (напр. вж.
Официално изявление 2). Обсъжданията на съвета често включват

разглеждането на откъси от канонизираните Писания, ученията на църковните
ръководители и практики в миналото. Но накрая, точно както в новозаветната Църква,
целта не е просто съгласие сред членовете на съвета, а откровение от Бог. Този процес
включва както разума, така и вярата, за да могат да бъдат разбрани намерението и волята
Господни“ („Христовото учение“, Лиахона, май 2012 г., с. 88).

• Защо според вас е важно църковните ръководители да се съветват често
заедно, когато търсят откровение от Бог?

Помагайте на учениците да разбират значението на учения и принципи
След като учениците открият учения и принципи в Писанията, отделете време да обсъдите
тези истини по начин, който да помогне на учениците да ги разберат по-добре. По време
на тези обсъждания насърчавайте учениците да изследват връзката между откритите
истини и другите евангелски принципи. Те трябва да откриват и начини да прилагат тези
истини в живота си.

Помолете един ученик да прочете Деянията 15:28-29 на глас. Помолете класа
да следят текста, търсейки какво написват апостолите и старейшините в
посланието до членовете на Църквата.

• Какво написват апостолите и старейшините в посланието до членовете на
Църквата?

• В стих 28 какво означава изразът „да не възлагаме никое друго бреме,
освен следните необходими неща“? (Не се налага хората да се подчиняват
на никакви допълнителни изисквания, които са дошли от хората, а не
от Бог.)

• Съгласно стих 28 по какъв начин апостолите узнават Божията воля относно
изискванията за обърнатите езичници?

Отбележете, че Светият Дух вдъхновява апостолите, докато те се съветват
заедно. Той също така предоставя потвърждаващо доказателство, че
решението им е правилно.

• Въз основата на това как църковните ръководители узнават волята
Господна, съгласно записаното в стих 28, как можем да узнаем Господната
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воля? (Учениците може да използват различни думи, но трябва да
разберат, че можем да узнаваме Господната воля чрез вдъхновението
на Светия Дух. Напишете тази истина на дъската.)

Поканете учениците да разгледат истините на дъската.

• Как тези истини могат да ни помагат, когато трябва да вземаме важни
решения?

• Според тези истини, какво трябва да правим, за да узнаваме
Господната воля?

• Кога се е случвало да почувствате, че сте узнали Господната воля, като сте
следвали тези истини?

Насърчете учениците да изучават словата на съвременните пророци и
Писанията. Обяснете, че като го правят, могат да узнаят Господната воля чрез
Светия Дух при вземането на важни решения.

Деянията 15:30-41
Павел и останалите предават посланието на апостолите на членовете в
Антиохия
Обобщете Деянията 15:30-41, като обясните, че няколко църковни
ръководители предават посланието на апостолите на членовете на Църквата в
Антиохия. След като проповядват в Антиохия, Павел моли Варнава да дойде с
него, за да посетят всички места, на които са проповядвали Евангелието.
Варнава иска да вземе Марк с тях, но Павел отказва. След известен спор между
двамата църковни ръководители, Варнава решава да вземе Марк със себе си,
така че Павел избира Сила за колега на мисията и се отправя на втората си
мисия. Обяснете, че не се счита за грях да не се съгласиш с останалите. Обаче,
вместо да се караме, трябва да се стремим заедно да намираме разрешения на
споровете. (Научаваме във 2 Тимотей 4:11, че проблемът между Павел и Марк
по-късно бива разрешен.)

Приключете урока, като свидетелствате за истините, които откриха
учениците в Деянията 15.
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Деянията 16
Въведение
Светият Дух насочва Павел и неговите колеги да
проповядват Евангелието в Македония (северна Гърция).
Една жена на име Лидия приема тяхното послание и е
кръстена. След като Павел прогонва зъл дух от една

слугиня, той и Сила са бити и хвърлени в затвора. Същата
нощ те по чудо биват избавени от затвора, след което
кръщават началника на затвора и неговото домочадие.

Предложения за преподаване
Деянията 16:1-15
Павел и колегата му проповядват Евангелието в Македония
Напишете на дъската следното изявление на президент Томас С. Монсън. (Това
изявление се намира в „The Spirit Giveth Life“, Ensign, юни 1997 г., с. 5.)

„Никога не отлагайте подтик“ (президент Томас С. Монсън).

• Подтик се отнася за чувства или впечатления, които получаваме от Светия
Дух, за да кажем или направим нещо. Какво може да се случи, ако човек
отложи вслушването в подтик?

Докато изучават Деянията 16, поканете учениците да потърсят един принцип,
който може да им помогне да разберат важността на това да се вслушваме в
подтиците на Светия Дух.

Обобщете Деянията 16:1-5, като обясните, че Павел, Сила и един обърнат
езичник, на име Тимотей, отпътуват до няколко клона на Църквата, за да
обявят решения, които църковните ръководители в Йерусалим са взели и
които засягат цялата Църква и ще укрепят във вярата членовете на Църквата.

Поканете един ученик да прочете Деянията 16:6-10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят по какъв начин Павел и колегите му (вероятно в
това число и Лука) знаят къде да отидат по време на пътуванията си.

• По какъв начин Павел и колегите му знаят къде не трябва да отиват? Как
знаят къде трябва да отидат?

• Какво вижда Павел във видение?

• Как реагират Павел и колегите му на видението на Павел?

Обобщете Деянията 16:11-13, като обясните, че Павел и Сила пътуват в
продължение на много дни, докато стигнат до град Филипи в Македония.
(Може да поканите учениците да отворят Ръководство към Писанията, карта
13, „Мисионерските пътувания на апостол Павел“ и да намерят Филипи.) В
Господния ден те напускат града, за да се молят до брега на една река и
започват да говорят с жените, събрали се там.
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Помолете един ученик да прочете Деянията 16:14-15 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как откликва една жена на име Лидия на
ученията на Павел. (Може да обясните, че изразът „продавачка на морави
платове“ (стих 14) се отнася за факта, че Лидия продава морава боя, която е
много скъпа, и вероятно сочи, че Лидия е богата и влиятелна жена.)

• Как откликва Лидия на ученията на Павел? (Може да обясните, че внимава
означава, че тя обръща внимание на словата му или че се вслушва в тях.)

• Кои изрази в Деянията 16:14 показват, че Лидия е готова да приеме
Евангелието?

• Какъв принцип можем да научим от преживяването на Павел относно това
какво може да се случи, ако следваме откровение? (Учениците може да
използват различни думи, но трябва да разберат, че ако следваме
откровението от Бог, можем да бъдем насочвани към онези, които
са готови да приемат Евангелието. Запишете този принцип на дъската.)

Отбележете, че като следваме откровение, можем да помогнем и на другите
да започнат или да продължат процеса по подготвянето им да приемат
Евангелието.

За да помогнете на учениците да разберат по-добре този принцип, поканете
един от тях да прочете следното заявление от старейшина Далин Х. Оукс от
Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да чуят какво трябва да
правим, за да бъдем насочвани към хората, които вече са готови да приемат
Евангелието.

„Трябва да се молим за помощ и насоки от Господ, за да можем да бъдем
инструменти в ръцете Му за човека, който е готов сега – този, на когото Той
иска да помогнем днес. После трябва да бъдем нащрек, за да чуем и се
вслушаме в подтиците на Неговия Дух относно това как да действаме.

Тези подтици ще дойдат. Знаем от безброй лични свидетелства, че по Негов
начин и когато Той прецени, Господ подготвя хора, за да приемат Неговото

Евангелие. Тези хора търсят и когато ние се стараем да открием кои са те, Господ ще
отговори на молитвите им, като отговори на нашите. Той ще подтиква и насочва онези,
които желаят и искрено търсят напътствие относно как, къде, кога и с кого да споделят
Евангелието Му“ („Sharing the Gospel“, Ensign, ноем. 2001 г., с. 8).

• Според старейшина Оукс, какво трябва да правим, за да бъдем насочвани
към хората, които са готови да приемат Евангелието?

Може да споделите ваше преживяване, при което вслушването в подтиците на
Духа ви е отвело към някой, който е бил готов да приеме Евангелието или как
някой друг се е вслушал в подтиците на Духа и те са го отвели, за да намери
вас, когато сте били готови да приемете Евангелието. Помолете няколко
ученика да споделят случай, при който те или техен познат са били насочени
към някой, който е бил готов да приеме Евангелието.
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Поканете учениците да обмислят как, къде, кога и с кого могат да споделят
Евангелието. Насърчете ги да записват всички подтици, които получават, и да
продължават да се молят за напътствие.

Деянията 16:16-40
Павел и Сила са хвърлени в затвора и после са освободени
Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Деянията
16:16-19. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво прави Павел,
когато среща една „слугиня“ (стих 16), която е обладана от зъл дух. Може да
обясните, че врачуването е процесът на предсказване или предричане на
бъдещето посредством суеверни средства.

• Какво прави Павел накрая на злия дух, който е обладал момичето?

• Какъв проблем имат господарите на момичето в града, след като Павел
прогонва злия дух от нея?

Обобщете Деянията 16:20-24, като обясните, че мъжете, които вече не
можели да печелят от момичето, отвели Павел и Сила пред „градските съдии“
(стих 20) и заявили, че Павел и Сила са учили хората да не спазват римския
закон. По нареждане на съдиите Павел и Сила били бити и хвърлени в
затвора, а краката им били завързани, за да не могат да вървят.

За да помогнете на учениците да разберат съдържанието на Деянията
16:25-36, разделете учениците по двойки и раздайте на всяка двойка лист
хартия. Начертайте следната таблица на дъската и помолете всяка двойка да
нарисуват таблицата на листа си.

Деянията 16:25 Деянията 16:26 Деянията 16:27-28

Деянията 16:29-30 Деянията 16:31-32 Деянията 16:33-34

Задачи при разделяне на малки групи
Разделянето на класа на малки групи може да предостави възможност на повече ученици
да вземат участие. Давайте ясни указания относно това какво трябва да правят учениците
по време на дейността. Определянето на ограничено време, през което да работят, също
може да помогне на учениците да не се отклоняват. Дългите дейности по групи често водят
до групи, които са готови по различно време и това може да доведе до безредие.
Помагайте на учениците да не се разсейват и да се възползват максимално от задачата,
като следите дейността, ходейки от група на група.

Поканете всяка двойка да прочете на глас стиховете в таблицата и после да се
редуват при рисуването на опростени рисунки, които да символизират всяка
от шестте групи стихове (единият ученик от всяка двойка може да нарисува
рисунки за първите три групи стихове, а другият да нарисува за останалите
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три групи стихове). След като измине достатъчно време, поканете учениците
да покажат и накратко да обяснят рисунките си на друга двойка ученици или
на целия клас.

За да помогнете на учениците да задълбочат разбирането си върху Деянията
16:25-36, задайте следните въпроси:

• Как отговарят Павел и Сила на въпроса на началника на затвора за начина,
по който може да бъде спасен?

• Какво прави началникът на затвора, за да покаже вярата си в Исус
Христос?

• Какъв принцип можем да научим от Деянията 16:31-33 за това, което
трябва да правим, за да получим спасение? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Спасението
изисква да повярваме в Исус Христос и да покажем вярата си в Него,
като бъдем кръстени.)

Обяснете, че спасение означава „да бъдеш спасен както от физическа, така и от
духовна смърт“ (вж. Ръководство към Писанията, „Salvation“,
scriptures.lds.org).

• По какъв начин, като бъдем кръстени, показваме вярата си в Исус
Христос?

• Освен да бъдем кръстени, кои са другите начини, по които можем да
показваме вярата си в Исус Христос?

Обобщете Деянията 16:35-40, като обясните, че съдиите пращат вест на
началника на затвора да освободи Павел и Сила. Павел отказва да тръгне,
защото знае правата си на римски гражданин и знае, че са се отнесли
несправедливо с него. Било противозаконно да се бие римлянин, без първо да
се проведе съд. Когато съдиите откриват, че Павел и Сила са римляни, те се
уплашват, защото знаят, че ако техните началници открият, че са се държали
по такъв начин с римски гражданин, ще бъдат наказани, дори и със смърт.
Съдиите идват в затвора, освобождават Павел и Сила и ги молят да
напуснат града.

Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени в Деянията 16.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Използвайте приложената таблица, за да прегледате стиховете за овладяване
на Писанията, които учениците са изучили до момента през тази учебна
година. Прочетете на глас въпроса или проблема в лявата колонка на
таблицата и поканете учениците да открият стиха за овладяване от
Писанията, който може да даде отговор (отговорите се намират в дясната
колонка на таблицата). Може да четете на глас въпросите или проблемите в
разбъркан ред. След като учениците намерят стих, попитайте ги по какъв
начин този стих за овладяване може да помогне на човек с такъв проблем.
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Страх ме е да живея съгласно вярванията ми. Притеснявам се какво ще си мислят
другите за мен.

Maтей
5:14–16

Чувствам се смазан от моите изпитания и трудности. Maтей
11:28-30

Защо пророкът може да получава откровения за цялата Църква? Maтей
16:15–19

Обичам Небесния Отец, но точно сега ми е трудно да обичам един приятел. Бог
наистина ли очаква да обичам и него?

Матей
22:36–39

Знам, че като носител на свещеничеството имам задължението да отслужа мисия
там, където ме призове Господ, но се боя да съм далече от всички познати и да съм
самотен.

Матей
28:19–20

Как знаем, че Исус Христос наистина е бил възкресен с физическо тяло от плът
и кости?

Лука
24:36–39

Кръщението наистина ли е необходимо, за да живеем с Бог? Йоан 3:5

Някои хора казват, че няма значение дали ще избера да следвам Исус Христос или
някого другиго. Стига да съм добър човек, ще отида в рая.

Йоан
14:6

Кой е най-добрият начин да покажа на Господ, че Го обичам? Йоан
14:15

Защо има значение дали познавам Небесния Отец и Исус Христос? Йоан
17:3

Какво трябва да направя, за да получа дара на Светия Дух? Деянията
2:36–38

Имало ли е някой в библейски времена, който да е знаел и да е пророкувал, че ще
има Възстановяване на Евангелието в последните дни?

Деянията
3:19–21
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Деянията 17
Въведение
След като напускат Филипи, Павел и Сила преподават
Евангелието в Солун и Берия. Преследването от страна на
неверниците в тези градове принуждава Павел да избяга

в Атина, където, на Ареопага, той учи хората относно
истинското естество на Бог.

Предложения за преподаване
Деянията 17:1-15
Някои юдеи в Солун се опитват да спрат Павел да не проповядва Евангелието
Приканете учениците да обяснят какъв съвет биха дали на хората в следните
ситуации:

1. Един млад мъж, който е член на Църквата, слуша как един член на
Кворума на дванадесетте апостоли говори за важността на брака и
семейството в плана на Небесния Отец. Някои от приятелите на младия
мъж изразяват несъгласието си с ученията на апостола. Младият мъж иска
да узнае за себе си дали ученията на апостола са истинни.

2. Една млада жена се съмнява във важността на освещаването на Господния
ден. Повечето от нейните приятели прекарват неделите в пазаруване и сън
и не се занимават с ходене на църква. Нейната майка ѝ обяснява
благословиите, които могат да дойдат от почитането на Господ в неделя,
но младата жена все още намира за трудно да повярва, че освещаването на
Господния ден е важно.

Поканете учениците да потърсят принципи, докато изучават Деянията 17,
които да им помогнат да узнаят за себе си истинността на получаваните от
Господните служители послания.

Обяснете, че Павел и Сила заминават за Солун, където преподават в
юдейската синагога. (Може да поканите учениците да намерят Солун в
Ръководство към Писанията, карта 13, „Мисионерските пътувания на апостол
Павел“.) Поканете един ученик да прочете Деянията 17:1-3 на глас. Поканете
учениците да следят текста, като потърсят какво използва Павел, за да
учи юдеите.

• Какво използва Павел, за да учи юдеите?

Обяснете, че поясняваше (стих 3) означава да показва или заявява. Павел
използва стихове от Писанията, за да заяви или покаже, че Исус е Христос.

Поканете един ученик да прочете Деянията 17:4-5 на глас и помолете класа да
потърсят как реагират хората в Солун на ученията на Павел.

• Как се различават реакциите на хората по отношение ученията на Павел?

Обобщете Деянията 17:6-9, като обясните, че една тълпа от неверници се
опитва да намери Павел и Сила. Когато не успяват да ги намерят, тълпата
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отива до управителите на Солун и заявява, че ученията на Павел заплашват
властта на Цезар.

Помолете един ученик да прочете Деянията 17:10-12 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят къде избягват Павел и Сила. Поканете
учениците да споделят това, което са открили.

• Според стих 12 как реагират юдеите в Берия на ученията на Павел?

Напишете следното непълно уравнение на дъската:

__________________________ + _____________________________ = Вяра

• Според стих 11, какво правят най-напред хората, което довежда до вярата
им в ученията на Павел? (След като учениците отговорят, напишете на
дъската следното твърдение като първа част на уравнението: Те приемат
учението на Павел без всякакъв предразсъдък.)

За да помогнете на учениците да разберат какво означава да „прие(мат)
учението без всякакъв предразсъдък“, донесете в клас една топка и помолете
двама ученика да излязат отпред. Помолете един от тях да се приготви да
хване топката и кажете на другия ученик да хвърли топката към първия
ученик. След това попитайте класа как са разбрали, че първият ученик е бил
готов да хване топката.

След това поканете първия ученик да покаже, че не е готов да хване топката и
да застане по този начин, когато другият ученик отново хвърли топката.
Помолете другия ученик да хвърли топката (като внимава да не причини
нараняване). Попитайте класа как са разбрали, че първият ученик не е бил
готов да хване топката. Кажете на двамата ученика да се върнат на местата си.

Поканете класа да покажат как би изглеждало да са готови да приемат словата
на Божиите служители. След това ги помолете да покажат как би изглеждало
да не са готови да приемат словата на Божиите служители. (Например,
учениците може да затворят Писанията си, да говорят с ученика до себе си
или да се разсейват с електронни устройства.)

• Освен външния израз, какво може да се случва в сърцето и ума на човек,
който е готов да приеме евангелско послание?

Насочете вниманието на учениците към второто празно място в уравнението
на дъската.

• Според стих 11, какво още правят хората, което довежда до вярата им в
ученията на Павел? (След като учениците отговорят, напишете на дъската
следното твърдение като втора част на уравнението: Те изследвали
ежедневно Писанията, за да разберат словата на Павел.)

• Какъв принцип можем да научим от Деянията 17:10-12, който може да
усилва вярата ни в словата на Божиите служители? (Учениците могат да
използват различни думи, но се уверете, че те разпознават следния
принцип: Ако изцяло приемем словата на Божиите служители и
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изследваме ежедневно Писанията, тогава вярата ни в техните слова
ще бъде усилвана.)

Преразгледайте ситуациите, описани в началото на урока.

• По какъв начин този принцип може да помогне на хората в тези ситуации?

• По какви начини ежедневното изучаване на Писанията може да влияе на
способността ни да вярваме на истината?

Поканете учениците да си припомнят случаи, когато са видели за себе си
истинността на този принцип. Може да поканите някои от тях да споделят
преживяванията си.

Насърчете учениците да приемат казаното от пророците, ръководителите,
учителите и родителите „без предразсъдък“ и да четат ежедневно Писанията.

Обобщете Деянията 17:13-15, като обясните, че когато юдеите в Солун чуват,
че Павел проповядва в Берия, те отиват, за да предизвикат хората в Берия.
Павел отново трябва да бяга, затова отива в Атина.

Деянията 17:16-34
Павел проповядва на Ареопага
Поканете учениците да отворят в Ръководство към Писанията на фотография
29, „Атина“. Отбележете, че тази снимка показва един от няколкото храма в
Атина, използвани за почитането на фалшиви богове. В тези храмове има
ръчно изработени статуи на тези богове. Отвън има олтари, на които се
принасяли жертви на тези фалшиви богове.

Обобщете Деянията 17:16-21, като обясните, че Павел е сериозно загрижен за
идолопоклонничеството в Атина и проповядва там в синагогите и на
пазарите. След това философите канят Павел да обясни неговото „ново
учение“ (стих 19) на съдебния съвет, който се събира в Ареопага.

Помолете един ученик да прочете Деянията 17:22-23 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво забелязва Павел на един от
атинските олтари.

• Какво забелязва Павел на един от атинските олтари?

Обяснете, че стих 22 описва, че Павел хвали атиняните, като им казва, че те са
„много набожни“, т.е., че са „най-вярващи“ или „старателни в божествените
неща“ (Acts 17:22, бележка под линия a). Олтарът „на непознатия Бог“ (стих
23) е опитът на атиняните да умилостивят един непознат бог или бог, чието
име е неизвестно. Те очевидно не искали да обидят или пренебрегнат
никой бог.

Отбележете последното изречение на Деянията 17:23 и попитайте:

• Защо Павел споменава този олтар „на непознатия бог“? (Той го използва,
за да представи идеята за истинния Бог, Небесния Отец, Богът, Когото те
не познават.)

Разделете учениците по двойки или на малки групи. Поканете всяка група да
потърсят в Деянията 17:24-31 колкото може повече истини, които могат да
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намерят, относно Бога, Който е непознат за хората в Атина. Докато те четат,
избройте на дъската всеки от стиховете (24-31). След като измине достатъчно
време, поканете няколко ученика да излязат на дъската, за да напишат една
истина, която са намерили, до номера на стиха, в който са я намерили. (За да
помогнете на учениците да намерят една истина в Деянията 17:27, може да се
наложи да ги насочите към Joseph Smith Translation в Acts 17:27, бележка под
линия b.)

Също така, може да предложите на учениците да отбелязват всяка от
истините в Писанията си. Някои от истините, които ще напишат на дъската,
може да са следните:

Стих 24: Бог създаде света.

Стих 25: Бог дава живот на всички неща.

Стих 26: Бог ръководи всичко живо.

Стих 27: Ако желаем да търсим Бог, ще открием, че Той не е далеч
от нас.

Стих 28: Ние сме Божии чеда.

Стих 29: Създадени сме по Божие подобие.

Стих 30: Бог заповядва на всички да се покаят.

Стих 31: Бог ще ни съди; Бог ще вдигне всички хора от мъртвите.

Поканете учениците да изберат една истина на дъската, която има специално
значение за тях. Помолете няколко от тях да споделят коя истина са избрали и
защо тя е специална за тях.

Вземане на решение какво да се преподава
Когато решавате на кои учения и принципи да наблегнете в даден урок, търсете насока от
Светия Дух, опитвайте се да правите преценка на намерението на вдъхновения автор,
както и кои истини са основни учения и водещи до обръщане във вярата принципи и
вземайте предвид нуждите на учениците.

Посочете учението „Негов род сме“.

• Какво означава да бъдем Божий „род“? (Ние всички сме духовни чеда на
Небесния Отец.)

• Защо е толкова важно да разбираме това учение? (Може да ни помогне да
разпознаем безкрайната си стойност за Небесния Отец и потенциала ни да
сме като Него.)

• Какви проблеми или объркване може да възникнат, ако не разбираме
това учение?

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
класа да чуят защо трябва да помним първо и най-вече, че сме Божии чеда.
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„Внимавайте как се характеризирате. Не се определяйте с някое временно
качество. Единственото качество, което трябва да ни характеризира е, че
сме синове или дъщери на Бог. Този факт надхвърля всички други
отличителни белези, в това число раса, професия, физически черти,
постижения или дори религиозна принадлежност“ („How to Define
Yourself“, New Era, юни 2013 г., с. 48).

• Защо е важно да помним първо и най-вече, че сме Божии чеда?

Позовете се на принципа „Ако желаем да търсим Бог, ще открием, че Той не е
далеч от всеки един от нас“.

• По какви начини можем да се стремим да познаем и да се доближаваме
до Бог?

• По какъв начин нашето разбиране на връзката ни с Бог засяга желанието
ни да Го търсим?

• Кога сте усещали, че Небесният Отец е близо до вас?

Помагайте на учениците да чувстват истинността и важността на
ученията и принципите
След като учениците открият и разберат евангелски учения и принципи в Писанията, те
могат чрез Духа да почувстват истината и важността в тях. Един от начините да помогнете
на учениците да направят това е да ги насърчавате да обмислят и споделят лични
преживявания, свързани с учението или принципа.

Обобщете Деянията 17:32-34, като обясните, че атиняните имат смесени
реакции на споменаването на Павел „за възкресението на мъртвите“ (стих 32).
Някои от тях се подиграват на Павел, други искат да чуят още, а някои хора
започват да вярват.

Може да свидетелствате, че учениците могат да познаят и разберат Бог,
въпреки че Той е непознат за много хора. Поканете учениците да напишат На
познатия Бог на един лист хартия или на картонче и да изброят начините, по
които ще се стремят да развиват връзката с Бог. Насърчете ги да поставят това
листче на място, където то ще им напомня за целите им.
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УРОК 95

Деянията 18-19
Въведение
Павел е отхвърлен от много от юдеите в Коринт, но има
успех сред езичниците. Едно праведно семейство, Акила
и Прискила, помагат на Аполос да разбере Божия път.

Павел проповядва за Светия Дух, извършва чудеса и
избягва от една размирна тълпа в театъра в Ефес.

Предложения за преподаване
Деянията 18:1-17
Павел проповядва в Коринт
Напишете следните въпроси на дъската и поканете учениците да запишат
отговорите си в тетрадките си или в дневниците си за изучаване на
Писанията:

• Кои са някои от начините, по които сте участвали в Господното дело?

• Какви изпитания сте имали, докато сте се опитвали да вършите
Господното дело?

Помолете няколко ученика да споделят отговорите си. Докато изучават
Деянията 18, поканете учениците да потърсят принцип, който може да им
помага, когато се опитват да вършат Господното дело.

Обобщете Деянията 18:1-4, като обясните, че Павел напуска Атина и
отпътува за Коринт, където проповядва в синагогата за Исус Христос. (Може
да поканите учениците да отворят Ръководство към Писанията, карта 13,
„Мисионерските пътувания на апостол Павел“ и да намерят Атина и Коринт.)

Поканете един ученик да прочете Деянията 18:5-6 на глас. Поканете класа да
следят текста, като търсят през какви изпитания преминава Павел, докато учи
относно Исус Христос юдеите в Коринт.

• През какви изпитания преминава Павел?

• Какво планира да направи Павел поради това, че юдеите в синагогата
отхвърлят посланието му?

Поканете един ученик да прочете Деянията 18:7-10 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво от това, което се случва, може да е
насърчило Павел.

• Какво от случилото се може да е насърчило Павел?

• Според стих 10, какво обещава Господ на Павел, ако проповядва
Евангелието?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това, което ще
направи Господ за онези, които достойно вършат Неговото дело?
(Учениците могат да използват различни думи, но се уверете, че те
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разпознават следния принцип: Ако живеем достойно, Господ ще бъде с
нас, когато вършим Неговото дело.)

• Защо е важно да знаете, че Господ ще бъде с вас, докато вършите
делото Му?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Томас С. Монсън:

„Някои от вас може да са свенливи по природа или да се считат
неподходящи да отговарят утвърдително на дадено призование. Помнете, че
това … е Господното дело и когато изпълняваме Господното поръчение, ние
имаме право на Господната помощ. Помнете, че Господ ще подкрепи този,
чиито плещи носят товара“ („Да учим, да вършим, да бъдем“, Лиахона,
ноем. 2008 г., с. 62).

• Кога се е случвало Господ да е с вас, докато вършите делото Му? Как
знаехте, че Той е с вас?

Обобщете Деянията 18:11-17, като обясните, че Павел продължава да
проповядва в Коринт в продължение на година и половина (и вероятно
написва посланието си до Солуняните през това време). Докато е в Коринт,
някои юдеи се опитват да осъдят Павел заради ученията му, но управителят
отказва да се занимава с това.

Деянията 18:18-28
Акила и Прискила, помагат на Аполос да разбере Божия път
Обобщете Деянията 18:18-23, като обясните, че съпрузите Акила и Прискила
придружават Павел до Ефес. След като оставя двойката в Ефес, Павел заминава
за района на Йерусалим и после на север до Антиохия. В Антиохия той
продължава второто си мисионерско пътуване, което продължава три години
и обхваща 3 000 мили (около 4 828 км). След известно време той заминава от
Антиох и започва третото си мисионерско пътуване, при което отива до
клоновете, които е установил преди това и укрепва членовете.

Помолете един ученик да прочете Деянията 18:24-25 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво се случва в Ефес, след като Павел
си тръгва.

• Какво се случва в Ефес, след като Павел си тръгва?

• Какво вече разбира Аполос относно „Господния път“? (стих 25).

• Какво познание липсва на Аполос? (Като „познаваше само Йоановото
кръщение“ (стих 25), на Аполос му липсва разбиране за пълнотата на
Евангелието на Спасителя.)

Поканете ученик да прочете Деянията 18:26 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво правят Акила и Прискила, когато чуват учението
на Аполос.

• Какво правят Акила и Прискила, когато чуват учението на Аполос?
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• Какво означава, че те „му изложиха по-точно Божия път“? (стих 26).
(Акила и Прискила учат Аполос повече за Исус Христос и Неговото
Евангелие, което допълва знанието и разбирането на Аполос.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 18:27-28 на глас. Помолете класа
да следят текста, като търсят доказателства, че Акила и Прискила помагат на
Аполос да разбере по-добре Божия път.

• Кои изрази в тези стихове показват, че Акила и Прискила помагат на
Аполос да разбере по-добре Божия път?

Деянията 19:1-20
Павел дава дара на Светия Дух и извършва чудеса
Обяснете, че след като Павел пътува до различни места, той се връща в Ефес.
Поканете един ученик да прочете Деянията 19:2-6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как Павел помага на хората в Ефес да разберат
по-добре Божия път.

• Кое учение Павел помага на учениците в Ефес да разберат по-добре?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление, публикувано
под ръководството на Пророка Джозеф Смит, и помолете класа да чуят защо
тези хора трябва да бъдат повторно кръстени:

„Изглежда … някой отклонил се юдеин е кръщавал подобно на Йоан (Кръстител), но е
забравил да ги уведоми, че следва още едно кръщение чрез името на Исус Христос: да
бъдат кръстени с огън и светия Дух; което показва на тези нови членове, че тяхното първо
кръщение е нелегално и когато те научават това, те с радост се кръщават отново и след
като биват положени ръце върху тях, те получават даровете, съгласно обещанието“
(„Baptism“, уводна статия, публикувана в Times and Seasons, 1 септ. 1842 г., с. 904;
спелуването осъвременено; Джозеф Смит е редакторът на изданието).

• Защо някои хора в Ефес трябвало да бъдат повторно кръстени?

• Кои истини за кръщението можем да научим от Деянията 19:2-6? (Макар
учениците да използват различни думи, помогнете им да разберат
следните истини: Кръщението трябва да бъде извършено от
упълномощен Божий служител. За да може кръщението да бъде
пълно, то трябва да бъде съпроводено от приемане на Светия Дух.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление от Пророка
Джозеф Смит:

„Със същия успех можете да кръстите и чувал пясък вместо човек, ако това
не е сторено предвид опрощение на греховете и получаване на Светия Дух.
Кръщението с вода е само половин кръщение и не струва нищо без другата
половина – която е кръщението със Светия Дух“ (Учения на президентите на
Църквата: Джозеф Смит 2008 г., с. 102).
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Обобщете Деянията 19:7-10, като обясните, че Павел продължава да
проповядва в Ефес повече от две години.

Помолете един ученик да прочете Деянията 19:11-12 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какви чудеса се случват в Ефес, докато Павел
е там.

• Какви чудеса извършва Бог чрез Павел?

• Каква истина за това, което прави Бог чрез упълномощените си служители,
можем да научим от тази история? (Учениците трябва да посочат със свои
думи истина, подобна на следната: Един от начините, по които Бог
изявява силата Си, е чрез упълномощените Му служители.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 19:13-16 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво се случва, когато няколко юдеи се
опитват да изгонват зли духове подобно на Павел.

• Какво се случва, когато седемте синове на главния свещеник се опитват да
изгонят един зъл дух?

• Кого признава злият дух? Кого не признава злият дух?

• Защо злият дух не признава синовете на Скева? (Защото те не са
упълномощени да служат в името на Исус Христос.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 19:17-20 на глас. Помолете класа
да следят текста и да намерят какво правят много хора, след като научават за
това събитие. Обяснете, че „магии“ (стих 19) се отнася за магьосничество и
други зли практики.

• Какво правят много хора след това събитие, за да покажат, че вярват в Исус
Христос? (Те признават и изоставят злите си навици, като изгарят книгите
си, свързани с тези навици.)

• Какви принципи можем да научим от тези стихове относно това как да
показваме вярата си в Исус Христос? (Учениците могат да използват
различни думи, но се уверете, че те разпознават следния принцип: Като
изповядваме и изоставяме грешни практики, ние изявяваме вярата
си в Исус Христос.)

• Какви жертви може да се налага да правим, за да изоставим грях, който
сме признали?

Свидетелствайте за важността на изразяването на вярата ни в Исус Христос не
само чрез признаване на греховете ни, но и чрез изоставянето на всичко,
което може да доведе до връщането ни към тези грехове.

Поканете учениците да си помислят дали има нещо в живота им, което Господ
би искал да изоставят. Насърчете ги да действат според всички подтици,
получени по време на този урок.
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Помагайте на учениците да прилагат учения и принципи
Предоставяйте на учениците възможности да обмислят ситуацията си и да измислят
конкретни начини, по които да могат да прилагат принцип или учение. Когато на
учениците се предоставя време, за да размишляват и обмислят как да прилагат лично за
себе си даден принцип, Духът може да ги напътства.

Деянията 19:21-41
Почитащите фалшивата богиня Артемида говорят против Павел и причиняват
размирици в града
Обобщете Деянията 19:21-41, като обясните, че част от икономиката на Ефес
е водена от почитането на Артемида, която е фалшива римска богиня.
Проповядването на Павел против почитането на фалшиви богове води до това
занаятчиите, които изработват храмове и статуи на Артемида, да настроят
хората против Павел. Хората се събират в градския театър (който може да
събере до 24 000 души) насред вълнение и безпорядък. Павел желае да говори
на тълпата, но е убеден от някои от учениците и правителствените
ръководители да не влиза в театъра. Градският писар накрая успокоява
тълпата и тя се разпръсва. Отбележете, че защитата на Павел е пример за това
как Божиите дела няма да бъдат осуетени, дори и като има нечестиви
протести спрямо тях. (Точно по това време в Ефес (около 57 г. сл. Хр.) Павел
написва 1 Коринтяните.)

Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени в този урок.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Деянията 13-19 (Раздел
19)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Деянията 13-19 (Раздел 19), не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се съсредоточава само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Деянията 13-14)
Докато учениците учеха за случката между Павел и Варнава и един магьосник, те научиха, че Божията сила е
много по-велика от силата на дявола. Докато Павел проповядва относно Спасителя и изпитанията, учениците
научиха следните принципи: Можем да бъдем опростени за греховете си и да бъдем оправдани чрез Единението
на Исус Христос. Когато с вяра преминаваме през изпитания, ще бъдем подготвени да влезем в селестиалното
царство.

Ден 2 (Деянията 15)
Докато учениците учеха по какъв начин църковните ръководители вземат заедно решения, те научиха, че можем
да узнаваме волята на Господ чрез Неговите живи пророци и апостоли, чрез изучаване на Писанията и чрез
вдъхновение от Светия Дух. Те научиха и, че като се съветват заедно и търсят откровение от Бог, църковните
ръководители получават вдъхновение относно трудни проблеми.

Ден 3 (Деянията 16-17)
От историята за мисията на Павел и Сила учениците научиха следните истини: Като следваме откровението,
дадено от Бог, можем да бъдем насочвани към хората, които вече са готови да приемат Евангелието.
Спасението изисква да повярваме в Исус Христос, а ние показваме вярата си в Него, като бъдем кръстени. Ако
приемаме ученията на Божиите служители без предразсъдъци и изследваме ежедневно Писанията, тогава вярата
ни в техните слова ще бъде усилвана.

Ден 4 (Деянията 18-19)
Чрез Господните уверения към Павел, когато той се чувства разочарован от хората в Коринт, учениците научиха,
че ако живеем достойно, Господ ще бъде с нас, когато вършим Неговото дело. Докато учиха за проповядването и
изцеленията, извършени от Павел в Ефес, учениците научиха следното: За да бъде валидно, кръщението трябва
да бъде извършено от упълномощен Божий служител. За да може кръщението да бъде пълно, то трябва да бъде
съпроводено от получаване на Светия Дух. Един от начините, по които Бог изявява Своята сила, е чрез
упълномощените Си служители. Като изповядваме и изоставяме грешни практики, ние изявяваме вярата си в
Исус Христос.
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Въведение
В Ареопага в Атина Павел учи хората за естеството на Бог. Този урок може да
помогне на учениците да разберат някои от чертите на Небесния Отец и
тяхната връзка с Него.

Предложения за преподаване
Деянията 17:16-34
Павел проповядва в Ареопага
Поканете учениците да отворят в Ръководство към Писанията на фотография
29, „Атина“. Отбележете, че тази снимка показва един от няколкото храма в
Атина, използвани за почитането на фалшиви богове. В тези храмове има
ръчно изработени статуи на тези богове. Отвън има олтари, на които се
принасяли жертви на тези фалшиви богове.

Обяснете, че за да защитят Павел от една враждебна група юдеи в Солун,
членовете на Църквата го изпращат в Атина (вж. Деянията 17:13-15). В
Деянията 17:16-21 четем, че Павел е сериозно загрижен за
идолопоклонничеството в Атина и проповядва там в синагогите и на
пазарите. След това философите канят Павел да обясни неговото „ново
учение“ (Деянията 17:19) на съдебния съвет, който се събира в Ареопага.

Помолете един ученик да прочете Деянията 17:22-23 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво забелязва Павел на един от
атинските олтари.

• Какво забелязва Павел на един от атинските олтари?

Обяснете, че Деянията 17:22 описва, че Павел хвали атиняните, като им казва,
че те са „много набожни“, т.е., че са „най-вярващи“ или „старателни в
божествените неща“ (Acts 17:22, бележка под линия a). Олтарът „на
непознатия Бог“ (Деянията 17:23) е опитът на атиняните да умилостивят един
непознат бог или бог, чието име е неизвестно. Те очевидно не искали да
обидят или пренебрегнат никой бог.

Отбележете последното изречение на Деянията 17:23 и попитайте:

• Защо Павел споменава този олтар „на непознатия бог“? (Той го използва,
за да представи идеята за истинния Бог, Небесния Отец, Богът, когото те
не познават.)

Разделете учениците по двойки или на малки групи. Поканете всяка група да
потърсят в Деянията 17:24-31 колкото може повече истини, които могат да
намерят, относно Бога, който е непознат за хората в Атина. Докато те четат,
избройте на дъската всеки от стиховете (24-31).

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да излязат на
дъската, за да напишат една истина, която са намерили, до номера на стиха, в
който са я намерили. (За да помогнете на учениците да намерят една истина в
Деянията 17:27, може да се наложи да ги насочите към Joseph Smith
Translation в Acts 17:27, бележка под линия b.)
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Също така, може да предложите на учениците да отбелязват всяка от
истините в Писанията си. Някои от истините, които ще напишат на дъската,
може да са следните:

Стих 24: Бог създаде света.

Стих 25: Бог дава живот на всички неща.

Стих 26: Бог ръководи всичко живо.

Стих 27: Ако желаем да търсим Бог, ще открием, че Той не е далеч
от нас.

Стих 28: Ние сме Божии чеда.

Стих 29: Създадени сме по Божие подобие.

Стих 30: Бог заповядва на всички да се покаят.

Стих 31: Бог ще ни съди; Бог ще вдигне всички хора от мъртвите.

Поканете учениците да изберат една истина на дъската, която има специално
значение за тях. Помолете няколко от тях да споделят коя истина са избрали и
защо тя е специална за тях.

Посочете истината в Деянията 17:28: „Негов род сме“.

• Какво означава да бъдем Божий „род“? (Ние всички сме духовни чеда на
Небесния Отец.)

• Защо е толкова важно да разбираме това учение? (Може да ни помогне да
разпознаем безкрайната си ценност пред Небесния Отец и потенциала ни
да сме като Него.)

• Какви проблеми или объркване може да възникнат, ако не разбираме
това учение?

Ако е възможно, раздайте на учениците копие на следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли. Поканете
един ученик да го прочете на глас. Помолете класа да чуят защо трябва да
гледаме на себе си първо и най-вече като на Божии чеда.

„Внимавайте как се характеризирате. Не се определяйте с някое временно
качество. Единственото качество, което трябва да ни характеризира е, че
сме синове или дъщери на Бог. Този факт надхвърля всички други
отличителни белези, в това число раса, професия, физически черти,
постижения или дори религиозна принадлежност“ („How to Define
Yourself“, New Era, юни 2013 г., с. 48).

• Защо е важно да помним първо и най-вече, че сме Божии чеда?

Позовете се на истината в Деянията 17:27: „Ако желаем да търсим Бог, ще
открием, че Той не е далеч от всеки един от нас“.

• По какви начини можем да се стремим да познаваме и да се доближаваме
до Бог?
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• По какъв начин нашето разбиране на връзката ни с Бог засяга желанието
ни да Го търсим?

• Кога сте усещали, че Небесният Отец е близо до вас?

Обобщете Деянията 17:32-34, като обясните, че атиняните имат смесени
реакции на споменаването на Павел „за възкресението на мъртвите“
(Деянията 17:32). Някои от тях се подиграват на Павел, други искат да чуят
още, а някои хора повярват.

Може да свидетелствате, че учениците могат да познаят и разберат Бог,
въпреки че Той е непознат за много хора. Поканете учениците да напишат На
познатия Бог на един лист хартия или на картонче и да изброят начините, по
които ще се стремят да развиват връзката с Бог. Насърчете ги да поставят това
листче на място, където то ще им напомня за целите им.

Следващ раздел (Деянията 20 – Римляните 7)
Обяснете на учениците, че в следващия раздел ще намерят отговорите на
въпросите „Кого вдига от мъртвите Павел?“ и „Какви са обстоятелствата
около смъртта на този човек?“ Поканете ги да си представят, че са погрешно
арестувани, че са претърпели корабокрушение на един остров и после са
ухапани от змия. Попитайте ги какво според тях биха научили от такива
изпитания. Помолете учениците да потърсят един цар, който казва на Павел
по време на съдебен процес: „Още малко и ще ме убедиш да стана
християнин“ (Деянията 26:28). Насърчете ги, докато изучават останалата част
от Деянията на апостолите, да следят как предизвикателствата могат да ни
помагат да се доближаваме повече до Спасителя. Кажете им, че ще четат и
част от едно писмо, което апостол Павел пише на членовете на Църквата
в Рим.
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УРОК 96

Деянията 20-22
Въведение
Павел проповядва Евангелието в Мала Азия (днешна
Турция), а докато е в Милет, един град близо до Ефес,
той предупреждава за едно бъдещо вероотстъпничество и
насърчава свещеническите ръководители да поучават
членовете на Църквата. След това заминава за

Йерусалим, където е преследван и арестуван. Докато стои
на стъпалата на крепостта Антония (гарнизон, в който
отсядат римските войски), Павел споделя историята за
обръщането си във вярата.

Предложения за преподаване
Деянията 20:1-21:40
Павел служи в Мала Азия и отпътува за Йерусалим, където е бит и арестуван
Помолете учениците да си помислят за случай, когато е трябвало да напуснат
за няколко дни, седмици или месеци близки, приятели или други хора, за
които са загрижени.

• Какви чувства изпитвахте вие или хората, които бяха с вас, преди да
тръгнете?

• Какво си казахте преди да се разделите?

Обяснете, че по време на третото си мисионерско пътуване Павел прекарва
време в Македония, Гърция и Мала Азия. По време на това пътуване той се
чувства подтикнат да се върне в Йерусалим. Докато пътува, той спира, за да
проповядва и да се сбогува с членовете на Църквата, които са по пътя му.
Вечерта преди заминаването му от Троада, в Господния ден (неделя), Павел и
учениците се събират, за да вземат от причастието (вж. Деянията 20:7). След
това Павел говори със светиите до късно вечерта.

Поканете един ученик да прочете Деянията 20:9-12 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво се случва на един млад мъж на име Евтих,
след като заспива по време на проповедта на Павел.

• Какво се случва на Евтих?

• Какво прави Павел, за да изрази обич и загриженост към този млад мъж?

• По какъв начин действията на Павел отразяват служението на Спасителя?

Обяснете, че като част от третото мисионерско пътуване на Павел, той
прекарва три години в Ефес, трудейки се сред хората там. Обобщете Деянията
20:13-17, като обясните, че по пътя си към Йерусалим Павел спира в Милет,
непосредствено до Ефес, и праща вест на църковните ръководители в Ефес да
се срещнат с него.

Помолете един ученик да прочете Деянията 20:18-23 на глас. Помолете класа
да следят текста и да открият какво обяснява Павел за службата си.

• Как описва Павел мисионерската си служба?
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• Какво може да означава твърдението на Павел, че „не се въздържа(л) да
израз(и) всичко“ (стих 20) на хората, които учи?

• Според стих 23 какво е готов Павел да изпита като Господен служител?

Обяснете, че Павел е особено силно изложен на опасност в Йерусалим, където
юдейските ръководители гледат на него като на предател, поради усилията му
да проповядва Евангелието на Исус Христос.

• Според стих 22, защо Павел желае да се върне в Йерусалим?

Задавайте въпроси, които помагат на учениците да разбират
съдържанието на стиховете в Писанията
Задаването на въпроси, които помагат на учениците да анализират откъси в Писанията,
може да разшири разбирането на учениците за Писанията. Такива въпроси могат да
помогнат за поясняването на значението на думи или изрази и да помогнат на учениците
да намерят по-голям смисъл в подробностите на историята. Така учениците ще бъдат
подготвени да откриват учения и принципи.

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас Деянията 20:24-27.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво е подготвен Павел да
прави като Господен служител.

• Според стих 24, какво е подготвен да върши Павел като Господен
служител?

• Какво чувство казва Павел, че изпитвал, когато вършел това, което му
казвал Господ?

• Какво можем да научим от примера на Павел за служба? (Учениците могат
да използват различни думи, но трябва да разпознават следната истина:
Истинските Господни служители с вяра вършат задълженията си и,
като правят това, изпитват радост.)

• Какво означава за вас с вяра да изпълнявате задълженията си?

• Как можем да прилагаме тази истина в нашия живот?

Поканете учениците да споделят случай, когато те или техен познат са
избрали да служат на Господ с цялата си енергия и сила и са изпитали
силна радост.

Напомнете на учениците, че Павел посещава ръководителите на Църквата в
Ефес за последен път преди да замине за Йерусалим.

• Ако бяхте на мястото на Павел и знаехте, че няма повече да видите
ръководителите на Църквата в Ефес, какъв съвет бихте им дали преди да си
тръгнете?

Помолете учениците да прочетат Деянията 20:28-31 наум, като потърсят
предупрежденията на Павел към тези църковни ръководители.

• За какво предупреждава Павел тези ръководители?
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Обяснете, че Павел използва вълци като метафора за неверни хора, които ще
измамят верни членове на Църквата.

• Каква дума използваме, за да опишем състоянието на онези, които се
отвръщат от истината и се стремят да отклонят други хора от истината?
(Вероотстъпничество. Обяснете, че Павел предупреждава църковните
ръководители за бъдещо вероотстъпничество вътре в самата Църква.)

Помолете един ученик да прочете Деянията 20:36-38 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как реагират църковните ръководители,
когато Павел си тръгва. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обобщете Деянията 21:1-10, като обясните, че Павел продължава пътуването
си до Йерусалим и спира в различни райони, за да прекара време по пътя с
членове на Църквата. Когато Павел спира в един град на име Тир, някои
ученици, очевидно загрижени за безопасността на Павел, съветват Павел да не
отива в Йерусалим (вж. Деянията 21:4).

В Цезария един пророк на име Агав пророкува относно това, което ще се
случи на Павел в Йерусалим. Поканете ученик да прочете Деянията 21:11 на
глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво пророкува Агав.
(Може да обясните, че думата пояс означава „колан“.) Поканете учениците да
споделят какво са открили.

Помолете един ученик да прочете Деянията 21:12-14 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят как Павел и спътниците му
реагират на пророчеството.

• Как реагират спътниците на Павел на това пророчество?

• Как реагира Павел на това пророчество? Какво ви ви прави впечатление в
отговора на Павел?

• Какви принципи можем да научим от примера на Павел относно това да
бъдем истински служители на Господ? (Учениците могат да използват
различни думи, но бъдете сигурни, че те разпознават следната истина:
Истинските служители на Господ желаят да вършат Божията воля
независимо от това какво ще им струва това.)

Поканете учениците да си помислят за видовете служба, които може да бъдем
помолени да вършим като служители на Господ.

• Кога се е случвало да желаете да вършите Божията воля, независимо от
това колко щеше да ви струва това? Защо желаехте да го направите?

Помолете един от учениците да прочете на глас следното обобщение на
Деянията 21:17-40.

Павел пристига в Йерусалим и се отчита за мисионерската си служба пред
местните църковни ръководители. Павел отива в храма и когато една група
юдеи, които познават Павел от мисионерските му пътувания, го виждат, те
заявяват, че Павел е лъжеучител, който проповядва против закона на Моисей
и незаконно вкарва езичници в храма. Поради това обвинение една тълпа
извежда Павел от храма и започва да го бие. Римски войници се намесват и го
отвеждат на съд. Докато е на стъпалата на крепостта Антония (вж.
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Ръководство към писанията, карта 12, „Йерусалим по времето на Исус“),
Павел запитва войниците дали може да говори на хората.

Деянията 22:1-30
Павел разказва обръщането си във вярата и свидетелства за Исус Христос
Напишете на дъската израза обърнат във вярата и обяснете, че да се обърнеш
означава да се промениш. Попитайте учениците как може да бъде променяна
водата, за да бъде използвана за различни цели. (Например, водата може да
бъде превърната в лед.) Помолете учениците да си помислят за вида промяна,
който води до обръщане във вярата.

Поканете един ученик да прочете Деянията 22:1-5 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как се описва Павел, докато говори на юдеите от
стъпалата на крепостта Антония в Йерусалим.

• Какъв е Павел преди да бъде обърнат във вярата и да стане ученик на Исус
Христос?

ПНапишете следните въпроси и препратки към Писанията на дъската или ги
раздайте на лист на учениците. Разделете учениците на пет групи и дайте на
всяка група по един от въпросите. Помолете учениците наум да прочетат
стиховете, които съответстват на възложените им въпроси и после да
отговорят на въпросите в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията.

1. Как описва Павел първоначалното си видение? (Деянията 22:6-9)

2. Какво трябвало Павел да направи според указанията? (Деянията
22:10-11)

3. Кого среща Павел в Дамаск и какво си възвръща Павел? (Деянията
22:12-13)

4. Какво пророкува Анания за Павел? (Деянията 22:14-15)

5. По какъв начин Павел показва вярата си в Исус Христос? (Деянията
9:18; 22:16)

След като измине достатъчно време, помолете учениците да споделят
отговорите си. Поканете няколко ученика да обобщят какво са научили
относно процеса на Павел по обръщане във вярата. (Може да обясните, че
между времето на първото видение на Павел и времето, когато той служи
като мисионер, той прекарва три години в Арабия, което вероятно е период
на духовна подготовка и растеж (вж. Галатяните 1:11-18.) После задайте
следните въпроси:

• По какви начини според вас Павел се променя поради обръщането си?

• Кое от случилото се позволява да настъпят тези промени?
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• На какво може да ни научи обръщането на Павел за начина, по който
можем да бъдем обърнати във вярата? (Учениците могат да използват
различни думи, но се уверете, че те разпознават следната истина: Като се
подчиняваме на словата на Исус Христос, можем да станем изцяло
обърнати във вярата.)

• По какъв начин този принцип може да помогне на човек, който иска да
бъде обърнат?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на сестра Бони
Л. Оскарсън, обща президентка на Младите жени, в което тя обяснява
разликата между притежаването на свидетелство за Евангелието и това да
бъдем наистина обърнати в него:

„Истинското обръщане във вярата е повече от знание за Евангелските
принципи и означава повече от това да имаме свидетелство за тези
принципи. Възможно е да имаме свидетелство за Евангелието и да не
живеем съгласно него. Да бъдем истински обърнати във вярата означава
нашите постъпки да са в съгласие с нашите вярвания. …

… Обръщането във вярата става, като постъпваме съгласно праведните
принципи, които учим в нашите домове и в Образователната система на Църквата.
Обръщането във вярата става, като живеем чист и добродетелен живот и се радваме на
спътничеството на Светия Дух“ („Бъдете обърнати във вярата“, Лиахона, ноем. 2013 г., с.
76, 78).

Прочетете на глас следния въпрос или го напишете на дъската: Как мога да
стана изцяло обърнат в Евангелието? Поканете ги да запишат своите отговори
в тетрадките си или в дневниците си за изучаване на Писанията.

Обобщете Деянията 22:17-30, като обясните, че Павел казва на слушателите
си, че след обръщането му във вярата Господ го изпраща далеч от Йерусалим,
за да бъде мисионер сред езичниците. Слушателите след това заявяват, че
Павел трябва да бъде осъден на смърт. Павел е изправен пред хилядника на
римската армия в Йерусалим, който решава, че Павел трябва да бъде бичуван,
наказание, обикновено използвано с цел унижение и получаване на сведения
от престъпници. Обаче, когато хилядникът научава, че Павел е римски
гражданин, той решава да не го бичува, защото римският закон не позволява
да се връзва или бичува римски гражданин, който е „неосъден“ (стих 25).
Вместо това, той го изправя пред юдейския управляващ съвет, Синедриона.

Приключете, като споделите свидетелството си относно принципите,
преподадени в Деянията 20-22.
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Деянията 23-26
Въведение
Юдейските ръководители разпитват Павел, а една група
юдеи заговорничи да го убие. Павел е отведен в Цезарея,
където се защитава от фалшивите обвинения пред

няколко римски ръководители. Той разказва за
обръщането си във вярата и свидетелства за Исус
Христос.

Предложения за преподаване
Деянията 23-25
Павел е преследван, съден и хвърлен в затвора
Преди урока напишете на лист хартия: Божиите заповеди и благословии.
Използвайте тиксо или канап, за да оградите част от стаята, и поставете листа
на пода в този участък. Когато започне урока, помолете един ученик да
застане на мястото, което представлява Божиите заповеди и благословии.

• Когато се доближаваме до Бог и спазваме Неговите заповеди и учения, кои
са някои от благословиите, които можем да получим?

Поканете ученика да излезе от това място, което представлява Божиите
заповеди и благословии.

• Кои са някои от влиянията на света, които може да подмамят човек да се
отвърне от заповедите и ученията на Бог и да спре да живее според тях?

• Какво може да се случи, когато хората се отдалечат от Бог?

Благодарете на ученика и го поканете да си седне на мястото. Помолете
учениците да си помислят в коя посока са насочени и колко близо или далеч
от Небесния Отец се чувстват. Докато изучават Деянията 23-26, поканете
учениците да потърсят истини, които да им помагат, когато почувстват, че са
се отдалечили от Бог и Неговите благословии.

Напомнете на учениците, че Павел е арестуван пред храма в Йерусалим и е
изправен пред юдейски ръководители (вж. Деянията 21:30-33; 22:23-30).
Обобщете Деянията 23:1-10, като обясните, че Павел е подложен на разпит от
тези юдейски ръководители и е хвърлен в затвора.

Поканете ученик да прочете Деянията 23:11 на глас. Помолете класа да следят
текста и да намерят какво се случва, докато Павел е в затвора. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Какво казва Господ на Павел, докато е в затвора?

Напомнете на учениците за обещанието, записано в Деянията 18:9-10, че
Господ ще бъде с Павел и ще го закриля, докато върши Господното дело.
Поканете учениците да отбележат израза „Господ застана до него“ и да
напишат Деянията 18:9-10, като препратка в полето до стих 11.

Помолете един ученик да прочете следното обобщение на глас:
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В Деянията 23:12-25:27 научаваме, че хилядникът, който е арестувал Павел, го изпраща в
Цезарея, за да го предпази от една група юдеи, които искат да го убият. Павел заявява
пред римския управител Феликс, че е невинен. Въпреки че е убеден в невинността на
Павел, Феликс продължава да държи Павел под домашен адрес в продължение на две
години. На мястото на Феликс като римски управител поставят Фест. Цар Ирод Агрипа,
който управлява една област на североизток от Галилейското езеро, посещава Фест и
пожелава да изслуша Павел. Павел е изправен пред цар Агрипа.

Деянията 26
Павел разказва за обръщането си във вярата и свидетелства пред цар Агрипа за
Исус Христос
Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Деянията 26:4–11.
Помолете класа да следят текста, като потърсят как Павел описва миналото си
пред цар Агрипа.

• Как Павел описва миналото си пред цар Агрипа?

Обяснете, че след това Павел разказва за видението си относно Спасителя.
Поканете един ученик да прочете Деянията 26:16-18 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят мисията, която Господ възлага на Павел по
пътя към Дамаск.

• Каква мисия възлага Господ на Павел? (Може да предложите на учениците
да отбележат изразите, които описват мисията, която Господ възлага
на Павел.)

Обяснете, че в този контекст думата наследство (стих 18) се отнася за влизане
в селестиалното царство на Бог.

• Какво може да помогне на човек да се отвърне от мрака и влиянието на
Сатана и да се обърне към светлината, заповедите и благословиите на Бог?

Поканете един ученик да прочете Деянията 26:19-23 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Павел, че е учил и юдеите, и
езичниците, че трябва да правят, за да получат споменатите в стих 18
благословии. Може да обясните, че изразът „вършат дела, които съответстват
на покаянието“ в стих 20 може да означава да живеят праведно, за да покажат,
че наистина са се покаяли.

• Според стих 20, какво учи Павел юдеите и езичниците, че трябва
да правят?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Ако се покаем и се
обърнем към Бог …

• Въз основа на прочетеното в стих 18, как бихте допълнили изречението на
дъската? (Обобщете отговорите на учениците, като довършите
изречението на дъската, за да се получи следното: Ако се покаем и се
обърнем към Бог, можем да преодолеем силата на Сатана в живота
ни, да получим опрощение на греховете си и да заслужим да влезем
в селестиалното царство.)
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Задавайте въпроси, които помагат на учениците да откриват учения и
принципи
Когато учениците развиват разбирането си за контекста и съдържанието на Писанията, ще
могат по-добре да откриват принципите и ученията в тях. Въпросите за анализ може да
помагат на учениците да си правят заключения и да изразяват ясно принципите или
ученията, намерени в текста, който изучават.

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете един от тях
да прочете на глас следното изявление на старейшина Нийл Л. Андерсън от
Кворума на дванадесетте апостоли (може да раздадете на учениците копие на
това изявление):

„Когато извършваме грях, ние се отвръщаме от Бог. Когато се покайваме, се
обръщаме отново към Него.

Поканата за покаяние рядко се отправя със суров глас, а по-скоро с любяща
молба да се обърнем и да се „за-върнем“ при Бог“ (вж. Еламан 7:17). Тя е
призив на един любящ Отец и Неговия Единороден Син да бъдем повече,
отколкото сме, да достигаме по-висш начин на живот, да се променяме и да

чувстваме щастието от спазването на заповедите“ („Покайте се … за да може да ви
изцеля“, Лиахона, ноем. 2009 г., с. 40).

• Според старейшина Андерсън, какво можем да постигнем, ако се покаем и
се обърнем към Небесния Отец и Исус Христос?

Докато продължават да изучават Деянията 26, поканете учениците да търсят
какво попречва на Фест и цар Агрипа да се покаят, обърнат към Бог и да бъдат
обърнати във вярата към Исус Христос. Напишете следното недовършено
твърдение на дъската: За да бъдем обърнати във вярата към Исус Христос …

Разделете учениците по двойки. Нека учениците прочетат Деянията 26:24-28
с партньорите си. Помолете ги да открият и сравнят начините, по които Фест
и цар Агрипа реагират на ученията на Павел и свидетелството му за
Спасителя. Докато учениците четат и обсъждат с партньорите си, препишете
следната таблица на дъската (не включвайте написаното под всяко заглавие):

Реакции към ученията на Павел

Фест Цар Агрипа

Говори на висок глас

Казва, че Павел не е на
себе си

Обвинява Павел, че е луд

Почти се убеждава да стане
християнин
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След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да излязат на
дъската, за да напишат какво са намерили (отговорите трябва да са подобни
на изразите в таблицата по-горе).

• Какво разкрива реакцията на Фест относно мнението му за ученията на
Павел? (Добавете думата Неверие към отговорите на учениците под
заглавието „Фест“.)

• Според стих 27, какво казва Павел, че знае относно цар Агрипа? (Добавете
вярва в пророците под заглавието „цар Агрипа“.)

• Какво можем да научим от коментара на Агрипа към Павел относно
отдадеността на Агрипа да бъде християнин (вж. стих 28)? (Добавете Не
желае цялостна отдаденост под заглавието „цар Агрипа“.)

Поканете един ученик да прочете Деянията 26:29 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят как реагира Павел на коментара на цар Агрипа,
че почти е убеден да стане християнин.

• Какво желае Павел за царя и всички, които са чули ученията му?

• Какво според вас попречва на Фест да бъде обърнат във вярата към Исус
Христос?

• Какво според вас попречва на цар Агрипа да бъде обърнат във вярата?

• Какво можем да научим от Фест и цар Агрипа относно това, което трябва
да правим, за да бъдем обърнати във вярата към Исус Христос? (Учениците
могат да използват различни думи, но се уверете, че те разпознават
следния принцип: За да бъдем обърнати във вярата към Исус Христос,
трябва да изберем да повярваме в Евангелието и да бъдем напълно
решени да живеем според него.)

За да помогнете на учениците да разберат този принцип, поканете един от тях
да прочете следната история от президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото
президентство:

„Двама млади братя стояли на върха на малка скала, която се извисявала
над кристалните води на едно синьо езеро. Това било популярно място за
гмуркане и братята често говорили за това да скочат – както са виждали да
го правят други.

Макар и двамата да искали да скочат, никой не желаел да бъде първи.
Височината на скалата не била толкова голяма, но на двете момчета им се

струвало, че тя се увеличава всеки път, когато се накланяли напред и куражът им бързо
изчезвал.

Накрая, един от братята пристъпил към ръба на скалата и решително се придвижил
напред. В този момент брат му прошепнал: „Може би трябва да изчакаме до
следващото лято“.

Инерцията на брат му обаче вече го дърпала напред. „Братко – отговорил той – поех
ангажимент!“
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Той цопнал във водата и се издигнал бързо на повърхността с победен вик. Вторият брат
незабавно го последвал. След това и двамата се смели на последните думи на първото
момче преди да се гмурне: „Братко, поех ангажимент“.

Поемането на ангажимент е като гмуркането във вода. Или сте отдадени на това или не.
Или се придвижвате напред или стоите неподвижно. Няма половинчати работи. …

Онези, които са само донякъде отдадени, може да очакват само донякъде да получат
благословиите на свидетелство, радост и мир. Небесните отвори може само донякъде да
се отворят над тях. …

До известна степен на всеки от нас му предстои да вземе решение, гледайки отгоре водата.
Моля се да имаме вярата, да се придвижваме напред, да се изправяме пред страховете и
съмненията си с кураж и да си казваме: „Поех ангажимент!“ („Brother, I’m Committed“,
Ensign, юли 2011 г., с. 4, 5).

• По какъв начин отдадеността да живеем според Евангелието е подобно на
гмуркането във вода?

• Според президент Ухтдорф, защо е важно да бъдем изцяло отдадени,
вместо да сме „донякъде“ отдадени да живеем според Евангелието?

• По какъв начин вашата отдаденост да спазвате дадена заповед или
принцип на Евангелието, ви е помагало да усилите обръщането си във
вярата към Исус Христос? (Също може да споделите ваше собствено
преживяване.)

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията списък от заповеди или евангелски принципи, които мислят, че
изцяло спазват. Помолете ги да си помислят за всички принципи на
Евангелието, които считат, че „малко“, но не „много“ (Деянията 26:29)
спазват в живота си. Поканете учениците да си напишат цел какво могат да
правят, за да увеличават разбирането си и отдадеността си на един от тези
принципи. Насърчете учениците да се молят за помощ, докато се стремят да
бъдат обърнати във вярата към Исус Христос, като живеят по-пълно според
Евангелието.

Обобщете Деянията 26:30-32, като обясните, че Фест и цар Агрипа намират
Павел за невинен и биха го освободили, но тъй като Павел обжалва случая си
пред Цезар, те са длъжни да го изпратят в Рим.

Приключете, като свидетелствате за принципите, преподадени в
Деянията 23-26.
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Деянията 27-28
Въведение
Докато пътува до Рим като затворник, Павел претърпява
корабокрушение и попада на един остров. На острова той
е ухапан от змия, но не пострадва и изцелява мнозина,

които са болни. В крайна сметка Павел е заведен в Рим,
където живее под домашен арест в продължение на две
години и преподава и свидетелства за Исус Христос.

Предложения за преподаване
Деянията 27
Павел претърпява корабокрушение на път към Рим
Преди началото на часа, напишете на дъската следните изречения. (Тези
изречения се намират в За укрепването на младежите (книжка, 2011 г.), с. 4,
11, 16.)

„Избягвайте чести срещи с един и същ човек“.

„Не посещавайте, не гледайте и не участвайте в нищо, което по някакъв
начин е вулгарно, неморално, свързано с насилие или порнография“.

„Ако ваши приятели настояват да вършите неща, които са грешни, бъдете
човек, който отстоява правилното, дори ако го правите сам“.

Помолете един от учениците да прочете на глас изреченията, написани на
дъската.

• Защо някои младежи може да изберат да не се вслушват в тези
предупреждения и съвети?

Докато изучават Деянията 27, поканете учениците да търсят истини, които да
им помогнат да усилят вярата си да се вслушват в предупрежденията и съвета
на Господните служители.

Напомнете на учениците, че Павел е фалшиво обвинен в държавна измяна и е
хвърлен в затвора. Павел обжалва случая си пред Цезар в Рим, което е негово
право като римски гражданин. Обобщете Деянията 27:1-8, като обясните, че
Павел пътува с други затворници с кораб до Рим под надзора на един римски
стотник (римски военен офицер, който командва 50 до 100 мъже). След като
плават в продължение на много дни, те спират на едно пристанище на остров
Крит. Докато напускат пристанището, Павел предупреждава хората на
кораба, че не трябва да продължават пътуването си.

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:9-10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво е нещото, което Павел знае, че ще се случи,
ако той и останалите на кораба продължат пътуването си до Рим. Може да
обясните, че думата пост в този контекст означава доброволно въздържане от
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храна. В този случай „постът“ вероятно се отнася за юдейския свят ден,
наречен деня на Помирението, който бележи началото на сезона, по време на
който принципно се счита за опасно да се пътува из Средиземно море, поради
силни бури.

• Според стих 10, какво предупреждение и пророчество отправя Павел
относно това, което ще се случи, ако продължат пътуването си?

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:11-12 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как реагират римския стотник и другите на
кораба на предупреждението на Павел.

• Вместо да се вслуша в предупреждението на Павел, на кого се доверява
стотникът?

• Защо според вас може да е било по-лесно за стотника да повярва на
собственика на кораба, вместо на Павел?

• Според стих 12, защо повечето хора на кораба пренебрегват
предупреждението на Павел? (При нужда може да обясните
непознатите думи.)

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Деянията 27:13-21.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво се случва, когато
корабът продължава към Рим.

• Какво се случва, когато корабът продължава към Рим?

• След като виждат, че „подухна южен вятър“ (стих 13), какво може да са си
помислили хората на кораба относно Павел и отправеното от него
предупреждение?

• Според стих 20, какви са настроенията сред хората на кораба по време
на бурята?

• Според илюстрираното от Павел в стих 21, какъв принцип можем да
научим относно това, което може да се случи, ако пренебрегнем
предупрежденията и съвета на Господните служители? (Макар че
учениците може да използват различни изрази, те трябва да разпознават
следния принцип: Ако пренебрегваме предупрежденията и съветите
от Господните служители, тогава се излагаме на опасност. Напишете
този принцип на дъската. Обяснете, че опасността може да включва
лишаване от благословии, които иначе сме щели да получим.)

Прегледайте с учениците причините, поради които стотникът и другите хора
на кораба пренебрегват предупреждението и съвета на Павел (вж. Деянията
27:11-12).

• По какъв начин хората днес може да имат подобни извинения да
пренебрегват предупрежденията и съветите на Господните служители?

Като използвате За укрепването на младежите или скорошни речи от обща
конференция, предоставете примери за предупреждения и съвети на пророци,
които считате за подходящи за учениците.
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• На какви опасности може да се излагат хората, ако пренебрегват такива
предупреждения и съвети от пророците?

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:22-26 на глас. Поканете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Павел на хората на кораба.

• Ако бяхте на кораба посред ужасна буря, какви думи от Павел биха ви
утешили?

• Какво пророкува Павел, че ще се случи на хората и на кораба?

Обобщете Деянията 27:27-30, като обясните, че на 14-тата нощ от бурята
екипажът спуска четири котви в морето, за да предпази кораба от разбиране в
скалите. След това екипажът отива на палубата на кораба и действа все едно,
че ще спуска още котви. Обаче те всъщност планират да изоставят кораба и да
избягат на малка лодка, защото се боят, че корабът ще потъне.

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:31-32 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят предупреждението, което Павел дава на
стотника и войниците. Обяснете, че думата тези в стих 31 се отнася за хората
от екипажа на кораба, които се опитват да избягат.

• Какво предупреждение отправя Павел към стотника и войниците?

• Как реагират войниците на предупреждението и съвета на Павел? (Те се
вслушват в предупреждението и не позволяват на екипажа да избягат, като
прерязват въжетата на малката лодка и я оставят да отплава празна.)

Обяснете, че на следващата сутрин Павел умолява екипажа, които са постели,
да хапнат (вж. Деянията 27:33-34). Той отново ги уверява, че никой от тях
няма да умре.

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:35-36 на глас. Помолете класа
да следят текста.

• Как реагират от екипажа на съвета на Павел?

Обобщете Деянията 27:37-41, като обясните, че корабът се разбива, докато
плава към остров Малта. Поканете учениците да прочетат Деянията 27:42-44
наум, като потърсят какво се случва с хората на кораба.

• Какво се случва с хората на кораба?

Напомнете на учениците за пророчеството на Павел, записано в Деянията
27:22-26, че никой няма да загине, въпреки че ще загубят кораба.

• Какъв принцип можем да научим от тази история относно това, което
може да се случи, ако се вслушваме в съветите и предупрежденията на
Господните служители? (Учениците могат да открият принципи, подобни
на следния: Ако се вслушваме в съветите и предупрежденията на
Господните служители, тогава Господ ще изпълнява обещанията си
към нас. Ако се вслушваме в съветите и предупрежденията на
Господните служители, тогава можем да устояваме на опасностите,
които ни застрашават. Запишете тези принципи на дъската.)
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За да помогнете на учениците да разберат принципите, които откриха в
Деянията 27, поканете един ученик да прочете на глас следното изказване от
президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство:

„Всеки път в живота ми, когато съм избирал да отложа последването на
вдъхновен съвет или съм решавал, че съм изключение, съм разбирал, че съм
стъпил на погрешен път. Всеки път, когато съм слушал съвета на пророците,
чувствайки го потвърден чрез молитва и съм го следвал, съм откривал, че се
придвижвам към безопасността“ („Finding Safety in Counsel“, Ensign, май
1997 г., с. 25).

• По какъв начин вслушването в предупрежденията и вдъхновените съвети
на Господните служители ви е помагало да устоявате на опасностите,
които застрашават духовната и физическата ви безопасност? (Напомнете
на учениците, че могат да изучават съветите на днешните Господни
пророци в църковните списания, а също и в За укрепването на младежите.)

Поканете учениците да си помислят дали пренебрегват предупреждения или
съвети на Господните служители или да си помислят за начини, по които
по-добре могат да се вслушват в предупрежденията и съветите, които са
получили. Поканете учениците да напишат една цел за начин, по който ще се
вслушват по-добре в този съвет.

Деянията 28
Павел е отведен в Рим, където преподава за Исус Христос и свидетелства
за Него
Покажете на учениците снимка на торнадо или вихрушка (или нарисувайте
торнадо или вихрушка на дъската).

Обяснете, че старейшина Нийл Л.
Андерсън от Кворума на
дванадесетте апостоли говори за
трудностите и изпитанията в живота
като за „духовни вихрушки“ (вж.
„Духовни вихрушки“, Лиахона, май
2014 г., с. 18–21).

• Кои са някои от примерите за
изпитания и трудности, които
може да бъдат оприличени на
вихрушки?

Помолете учениците да потърсят
един принцип, докато изучават
Деянията 28, който може да им
помогне с вяра да издържат на
„духовните вихрушки“, пред които се изправят.

Обяснете, че в Деянията 28 четем за преживяванията на Павел на острова,
продължението на пътуването му до Рим и хвърлянето му в затвора в Рим.
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Разделете класа на три или повече групи, в зависимост от размера на вашия
клас. Възложете на всяка група един от следните откъси от Писанията:
Деянията 28:1–6; Деянията 28:7–14 и Деянията 28:16–24, като при нужда може
да възложите същия откъс на много групи. Поканете всяка група да изучат
възложения им откъс от Писанията и после да извършат следното (напишете
тези указания на дъската):

1. Нарисувайте рисунка или напишете заглавие на статия за вестник,
които обобщават събитията, описани във вашия откъс от Писанията.

2. Покажете на класа вашата рисунка или прочетете вашето заглавие и
обобщете събитията, описани във вашия откъс от Писанията.

След като измине достатъчно време, поканете всяка група да докладва пред
класа. (Ако има повече от три групи, поканете групите с повтарящи се откъси
от Писанията да споделят тяхната рисунка или заглавие и всички прозрения,
които са получили от четенето на възложените им стихове.)

• Какви изпитания има Павел, докато пътува към Рим и живее там?

Поканете един ученик да прочете Деянията 28:30-31 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят какво успява да прави Павел в Рим,
независимо че е под домашен арест. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

• Какво прави Павел, което показва, че той остава верен на Бог независимо
от изпитанията, които преживява?

• Какво добро идва от изпитанията, които преживява Павел, докато е по
море, докато преживява корабокрушението и докато е заточен в Рим?
(След като учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип:
Ако сме верни, Бог може да ни помага да превръщаме изпитанията
в благословии за нас и другите хора.)

• Кои са примерите за начини, по които Бог може да ни помага да
превръщаме изпитанията в благословии за нас и другите хора?

Задавайте въпроси, които помагат на учениците да разбират учения и
принципи
След като открият ученията и принципите, учениците трябва да ги разбират, преди да
могат смислено да ги прилагат. Задавайте въпроси, които ще доведат до по-ясно
разбиране на значението на конкретно учение или принцип, насърчавайте учениците да
обмислят учението или принципа в съвременен контекст или канете учениците да обяснят
разбирането си на учението или принципа.

• Кога се е случвало Бог да помогне на вас или ваш познат да превърнете
дадено изпитание в благословия за вас или за другите? (Също може да
споделите ваше собствено преживяване.)

УРОК 98

617



Насърчете учениците да следват примера на Павел и да изберат да останат
верни, когато имат изпитания, за да може Бог да им помага да превръщат тези
изпитания в благословия за тях и за другите.
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Въведение към
посланието на Павел към
Римляните
Защо да изучаваме тази книга?
Посланието към Римляните е най-дългото от посланията на Павел и се счита
от много хора за най-великото му послание. То съдържа най-цялостното му
обяснение на учението за оправданието чрез вяра в Исус Христос, вместо чрез
спазването на закона на Моисей. То съдържа много учения относно
спасението и практическото прилагане на тези учения в ежедневието.
Посредством изучаването си на тази книга, учениците могат да придобият
по-голямо разбиране за Единението на Исус Христос и за надеждата и мира,
които хората могат да намерят в Христос.

Кой написва тази книга?
Апостол Павел е автор на Посланието към Римляните (вж. Римляните 1:1).
При написването на това послание, Павел използва помощта на един писар,
Тертий, който пише собствения си поздрав към светиите в Рим към края на
посланието (вж. Римляните 16:22).

Кога и къде е написана книгата?
Павел написва посланието си към римляните от Коринт към края на третото
си мисионерско пътуване. Няколко подсказки намекват, че Павел написва
това послание през трите месеца на престоя си в Коринт (вж. Деянията 20:2-3;
терминът Гърция в тези стихове се отнася за Коринт), вероятно между 55 и 56
г. сл. Хр. (Вж. Bible Dictionary, „Pauline Epistles“.)

За кого е написано и защо?
Посланието към Римляните е адресирано към членовете на Църквата в Рим
(вж. Римляните 1:7). Началото на Църквата в Рим не е известно, но вероятно е
от деня на Петдесятница, когато юдеите, които били дошли от Рим, чули
проповядването на Петър (вж. Деянията 2:10). Въпреки че Павел още не ходил
в Рим, той праща поздрави до конкретни светии, които познава или от
предишно запознанство или посредством други, които са живели в Рим, като
Прискила и Акила (вж. Деянията 18:1-2, 18; Римляните 16:1-16, 21).

Изглежда, че има поне три основни причини Павел да изпрати Посланието до
Римляните:

(1) Да се подготви за бъдещото си пристигане в Рим. От години Павел желае да
проповядва Евангелието в Рим (вж. Деянията 19:21; Римляните 1:15; 15:23).
Той също се надява църквата в Рим да послужи като база, от която да може да
отслужи мисия в Испания (вж. Римляните 15:22-24, 28).
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(2) Да поясни и защити ученията си. Павел се излага на повтарящо се
противопоставяне от отделни лица, които не разбират или изопачават
неговите учения за закона на Моисей и вярата в Христос (вж. Деянията 13:45;
15:1-2; 21:27-28; Римляните 3:8; 2 Петрово 3:15-16). Павел очевидно има
причина да подозира, че такива погрешни разбирания са достигнали до
членовете на Църквата в Рим, затова пише, за да облекчи проблемите преди
пристигането си.

(3) Да насърчи единство между юдейските и езическите членове на Църквата.
Малко преди Павел да напише това послание, юдейските християни, които са
изгонени от Рим от император Клавдий (вж. Деянията 18:2) започват да се
завръщат в Рим и то в конгрегации, състоящи се основно от християни от
езически произход. Тази ситуация може да е подбудила известно напрежение
и да е създала проблеми между християните от юдейски и от езически
произход. Бидейки „апостол на езичниците“ (Римляните 11:13), Павел се
старае да интегрира новите членове от езичниците в Църквата; но като юдеин
(вж. Римляните 11:1), Павел изпитва и силно желание неговият народ да
приеме Евангелието. Павел насърчава единство в Църквата, като проповядва
как ученията на Евангелието се отнасят за всички светии (вж. Римляните
3:21-4:25; 11:13-36; 14:1-15:13).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
След встъпителното приветствие, посланието започва със заявяване на темата
му: „Благовестието Христово … е Божия сила за спасение на всеки, който
вярва“ в Исус Христос (Римляните 1:16–17).

Въпреки че Посланието към Римляните изиграва важна роля в историята на
християнството, то за съжаление е било и „източник на повече доктринално
неразбиране, погрешно тълкувание и проблеми от всяка една друга книга в
Библията“, според старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте
апостоли (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома (1965–1973), том 2, с. 211).
Дори сред ранните християни, писанията на Павел са считани за „трудни за
разбиране“ и ученията му понякога са изопачавани и представяни погрешно
(2 Петрово 3:15-16).

Изложение
Римляните 1-3 Павел обяснява учението за оправдаването чрез вяра в Исус
Христос. Павел определя тежкото състояние на греховност, пред което е
изправено цялото човечество и учи, че Божието разрешение на този проблем
за всички хора е Единението на Исус Христос. Чрез приемането с вяра на
Единението на Исус Христос цялото човечество може да бъде оправдано (му
бъде простено) и да получи спасение.

Римляните 4-8 Павел цитира примера на Авраам, за да илюстрира учението
за оправданието чрез вяра. Той разяснява учения за спасението и учи на това
как тези учения засягат живота на всички, които имат вяра в Христос.

Римляните 9-16 Павел пише за това колко е специален Израил, настоящото
отхвърляне на Евангелието и окончателното спасение. Павел съветва
членовете на Църквата, които са от юдейски и езически произход да живеят
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според Евангелието, за да има мир и единство в Църквата. Той умолява
светиите в Рим да продължават да спазват заповедите.
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Римляните 1–3
Въведение
Павел пише послание до светиите в Рим, заявявайки, че
Евангелието на Исус Христос е Божията сила за спасение.
Той обяснява, че никой не може да бъде спасен чрез

делата си; хората трябва да бъдат спасени чрез
благодатта на Исус Христос, която ни се предоставя чрез
Неговото Единение.

Предложения за преподаване
Римляните 1:1-17
Павел заявява, че Евангелието на Исус Христос е Божията сила за спасение
Прочетете следното заявление от старейшина Лари Еко Хоук от Седемдесетте.
Обяснете, че като млад мъж, старейшина Еко Хоук се записва в корпуса на
морската пехота на Съединените Щати.

„Запознах се с инструктора, който щеше да ни обучава, як, кален в битки
ветеран, когато той отвори врата с ритник и влезе, докато крещеше думи,
изпъстрени с ругатни.

След това ужасно встъпление той тръгна от края на помещението и
заставаше пред всеки един новобранец с въпроси. Без изключение
инструкторът методично откриваше във всеки един по нещо, което да осмее

на висок и просташки език. Той се движеше по редицата, а всеки пехотинец отговаряше
високо на въпроса му, както ни беше наредено: „Да“ или „Не, сержант“. … Когато дойде
моя ред, чух как той грабна брезентовата ми торба и изсипа съдържанието ѝ на матрака
зад мен. Той погледна нещата ми, после закрачи обратно към мен. Приготвих се за атаката
му. В ръка той държеше моята Книга на Мормон“ („Ела при Мене, о, доме Израилев“,
Лиахона, ноем. 2012 г., с. 32).

• Как бихте се чувствали, ако сте на мястото на старейшина Еко Хоук в тази
ситуация?

• Какво според вас щял да направи инструкторът?

• Били ли сте в ситуации, в които сте се безпокоили, че вярванията ви ще
бъдат подложени на подигравки? (Поканете няколко ученика да споделят
техните преживявания с класа.

Докато изучават Римляните 1, поканете учениците да потърсят истини, които
могат да им помагат, когато са подложени на подигравки или преследване
поради своите вярвания и стандарти.

Накратко представете книгата Римляните, като поканите един ученик да
прочете на глас следния абзац:
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Римляните е послание, което Павел написва до светиите в Рим, към края на
мисионерските си пътувания. Той пише на светиите в Рим, за да ги подготви за
пристигането си, за да поясни и защити ученията си и да насърчи единство между
членовете на Църквата от юдейски и езически произход. Рим, столицата на Римската
империя, е пропит от светски философии и трябва да е бил трудно място за
проповядването на Евангелието на Исус Христос.

Обобщете Римляните 1:1-14, като обясните, че Павел започва посланието си,
като свидетелства за Исус Христос и изразява желанието си да посети
светиите в Рим.

Помолете един ученик да прочете Римляните 1:15-17 на глас. Помолете класа
да следят текста и да потърсят на какво учи Павел светиите в Рим относно
Евангелието на Исус Христос.

• Какво казва Павел, че представлява Евангелието на Исус Христос?
(Учениците трябва да открият една следната истина: Евангелието на
Исус Христос е Божията сила за спасение на всеки, който упражнява
вяра в Исус Христос. Напишете тази истина на дъската. Може да
предложите на учениците да отбележат в Писанията си думите или
изразите, които учат на тази истина.)

• От какво ни позволява да бъдем спасени Евангелието на Исус Христос?
(Физическа и духовна смърт.)

• Защо трябва да упражняваме вяра в Исус Христос, за да получим
благословиите на спасение чрез Евангелието? (Исус Христос извърши
Единението, което прави възможно нашето спасение.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното обяснение за това какво
означава да вярваме в Исус Христос и да упражняваме вяра в Него:

Според начина, по който Павел използва термините вярване и вяра, те означават не само
мислено съгласие, че Исус Христос е Божият Син, но и цялостно приемане на и упование
на Него като Този, Който принесе Себе Си като Единение за нашите грехове. Това силно
упование води до живот, изпълнен с вяра, проявявана чрез това да се покайваме за
греховете, да бъдем кръстени и да се стараем да живеем съгласно ученията на Исус
Христос (вж. Деянията 16:30-33; Римляните 6:1-11; 1 Коринтяните 6:9-11). „Вяра(та) в Исус
Христос … се проявява в живот, подчинен на законите и обредите на Евангелието и
служба на Христа“ (Ръководство към Писанията, „Спасение“, scriptures.lds.org).

• Тъй като Павел знае, че Евангелието на Исус Христос е Божията сила за
спасение на всички, които повярват, какво мисли той относно
проповядването му? (Той не се срамува (вж. Римляните 1:16.)

• По какъв начин притежаването на свидетелство за силата на Евангелието
влияе на желанието ви да споделяте Евангелието с другите? (След като
учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип: Като
придобием свидетелство, че Евангелието на Исус Христос има
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силата да ни спаси, ние няма да се срамуваме да го споделяме с
другите.)

• По какъв начин този принцип може да ви помага, когато сте подложени на
преследване или подигравки заради вярванията ви?

Поканете един ученик да прочете на глас следния откъс от историята на
старейшина Еко Хоук и помолете класа да чуят как отговаря той на сержанта.

„Очаквах го да закрещи срещу мен; вместо това той се доближи и тихо
попита: „Ти мормон ли си?“

Както беше заповядано, аз извиках: „Да, сержант“.

И пак зачаках най-лошото. Вместо това той помълча, вдигна ръката, в която
държеше моята Книга на Мормон и с много кротък глас попита: „Вярваш ли
в тази книга?“

Отново извиках: „Да, сержант“ („Ела при Мене, о, доме Израилев“, с. 32).

• По какъв начин отговорът на старейшина Еко Хоук е добър пример за
принципа, който можем да научим в Римляните 1:16?

Обяснете, че вместо да подиграе старейшина Еко Хоук, инструкторът
внимателно връща Книгата на Мормон и продължава с редицата от
новобранци. Прочетете на глас остатъка от изказването на старейшина
Еко Хоук:

„Често съм се чудил защо онзи корав сержант от морската пехота тогава ме
пощади. Но съм благодарен, че можах без колебание да кажа: „Да, член
съм на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ и „Да,
знам, че Книгата на Мормон е истинна“. Това свидетелство е ценен дар,
даден ми чрез Светия Дух“ („Ела при Мене, о, доме Израилев“, с. 32).

• Кога се е случвало вие (или ваш познат) да покажете, че не се срамувате да
споделяте Евангелието на Исус Христос?

Поканете учениците да обмислят колко силни са според тях свидетелствата им
за Евангелието на Исус Христос и какво могат да направят, за да ги усилват.
Насърчете ги да си поставят за цел да правят това.

Римляните 1:18–3:23
Павел проповядва, че цялото човечество греши и не достига до Божията слава
Обяснете, че по времето на Павел някои християни от езически произход се
опитват да оправдаят безнравственото или греховното поведение, като
подчертават Божията милост и пренебрегват Неговата съвършена
справедливост. Също, някои християни от юдейски произход считат, че
спазването на закона на Моисей е необходимо за тяхното спасение. Павел се
опитва да коригира тези две погрешни схващания.
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Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Римляните
1:18-32. Поканете класа да следят текста, като потърсят греховете, за които
Павел казва, че преобладават по негово време. Може да помогнете на
учениците да дадат определение на думите и изразите в стихове 18-32, за да
им помогнете да разберат предупрежденията, които Павел дава на римските
светии. Например, може да зададете следния въпрос:

• В стих 25, какво според вас означава „да се покланят и да служат на
творението, а не на Твореца“?

Отбележете, че от Римляните 1:18-32 научаваме, че пророците и
апостолите ни учат относно това кое поведение и отношение е обидно
за Бог.

Обяснете, че изразите „измениха естествената употреба на тялото в
противоестествена“ в стих 26 и „оставиха естественото сношение с женския
пол“ в стих 27 се отнасят за хомосексуално поведение. Може да обясните, че
от самото начало и навсякъде в Писания, Господ заклеймява нарушенията на
закона за целомъдрието, включително хомосексуалното поведение.

Забележка: Темата за привличането към собствения пол изисква голяма
деликатност. Докато класът обсъжда тази тема, това трябва да се прави с
добрина, състрадание и уважение.

За да помогнете на учениците да разберат позицията на Църквата относно
хомосексуалното поведение, прочетете на глас следните изказвания:

„Хомосексуалното и лесбийско 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“ (За укрепването на младежите (книжка, 2011 г.), с. 36).

„Доктриналната позиция на Църквата е ясна: Сексуалната дейност следва да се
осъществява единствено между сключили брак мъж и жена. При все това, тази позиция
никога не трябва да се използва като оправдание за грубо отношение. Исус Христос,
Когото следваме, ясно осъжда сексуалния грях, но никога не е бил жесток. Действията Му
винаги са имали за цел да помогнат на човека, а не да го унизяват. …

Църквата прави разлика между привличането към същия пол и поведението въз основа на
това привличане. Макар да поддържа тезата, че чувствата и влеченията към същия пол
сами по себе си не са грях, хомосексуалните действия са в разрез с „доктринален
принцип, основан на Светите писания … че бракът между мъж и жена е основополагащ за
плана на Твореца за вечната съдба на Неговите чеда“ („Изявление на Първото
президентство относно еднополовия брак“,mormonnewsroom.org)“ („Привличане към
собствения пол“, Gospel Topics, http://www.mormonnovini.bg/теми/).

• Защо е важно да разбираме ученията на Господните пророци и апостоли
относно хомосексуалното поведение?
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• Как можем да оказваме милост и състрадание към хората, които изпитват
привличане към собствения си пол, като продължаваме да подкрепяме
позицията на Църквата относно хомосексуалното поведение?

Обобщете Римляните 2:1-3:8, като обясните, че Павел учи, че всички хора ще
бъдат съдени съгласно техните дела и показва, че неправедността на юдеите
идва от тяхното показно, но не и искрено спазване на закона на Моисей.

Поканете един ученик да прочете на глас Римляните 3:9-12, 23, като помолите
класа да потърсят кой според Павел е засегнат от греха.

• Кой според Павел е засегнат от греха? Какъв влияние имат греховете върху
нас? (След като учениците отговорят, запишете следната истина на
дъската: Всички отговорни хора съгрешават и се нуждаят от
Божието опрощение.)

• По какъв начин тази истина ни помага по-добре да разбираме защо се
нуждаем от Исус Христос?

Римляните 3:24-31
Цялото човечество може да бъде оправдано чрез приемането с вяра на
Единението на Христос
Обяснете, че в оставащите стихове от Римляните 3 Павел учи как Исус
Христос преодолява проблема, пред който сме изправени, а именно, че Бог не
може да приеме греха и че всеки отговорен човек извършва грях. За да
разберат тези стихове, учениците трябва да разберат значението на следните
думи: оправдание („освобождаване от наказание за грях и обявяване на
невинност“ (Ръководство към Писанията, „Оправдание, оправдавам“
scriptures.lds.org), умилостивение (изкупителна жертва и източник на милост)
и благодат („божествено средство, което предоставя помощ или сила,
получавано чрез изобилната милост и любов на Исус Христос“ (Bible
Dictionary, „Grace“). Може да напишете определенията на тези думи на
дъската преди започването на урока или да раздадете на всеки ученик на лист
тези термини.

Даване на определения на трудни думи и изрази
Даването на определения на трудни думи и изрази може да бъде важна стъпка при
разбирането на съдържанието на Писанията и откриването на учения и принципи. Словата
на пророците, речниците, наръчниците за изучаване, бележките под линия и помагалата
за изучаване на Писанията често могат да помагат на учениците да разбират трудни думи
и изрази.

Поканете един от учениците да прочете на глас Римляните 3:24-26. Помолете
класа да следят текста и да открият как можем да станем достойни да бъдем в
Божието присъствие.

• Според Римляните 3:24, как биваме оправдани или обявени за достойни да
бъдем в Божието присъствие?
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Отбележете, че Joseph Smith Translation на Romans 3:24 променя думата даром
на само (вж. бележка под линия a). Обяснете, че независимо от това колко
добро вършим в този живот, не можем със собствени сили да спечелим или
заслужим спасение, защото, както учи Павел, ние всички сме съгрешили и
следователно не заслужаваме спасение (вж. Римляните 3:23). Ние сме спасени
само чрез Божията благодат – Неговата божествена и упълномощаваща сила
(вж. също Мороний 10:32-33).

• Съгласно стих 26, кого оправдава Бог посредством благодат? (Онези, които
вярват в Исус.)

Напомнете на учениците как Павел използва думите вярване и вяра, според
обсъденото по-рано в урока.

• На какъв принцип учат тези стихове относно резултата от приемането с
вяра на Единението на Исус Христос? (Учениците могат да открият
принцип, подобен на следния: Чрез приемането с вяра на Единението
на Исус Христос цялото човечество може да бъде оправдано и да
получи спасение.)

• Как можем да показваме приемане с вяра на Единението на Спасителя?

Поканете учениците да обмислят нуждата си от Спасителя Исус Христос и
какво могат да правят, за да може с повече вяра да приемат Неговото
Единение. Поканете ги да запишат чувствата си в тетрадките или в
дневниците си за изучаване на Писанията. Помолете няколко ученика да
споделят своите чувства и свидетелства за Спасителя.

Обобщете Римляните 3:27-30, като обясните, че Павел повторно набляга на
това, че човек бива оправдан чрез вяра в Исус Христос, а не чрез спазването си
на закона на Моисей.
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Римляните 4–7
Въведение
Павел обяснява как Авраам е оправдан чрез благодат.
След това Павел описва благословиите, които идват при
онези, които са оправдани и учи, че кръщението

символизира това, че ставаме мъртви за греха и живи
в Христа.

Предложения за преподаване
Римляните 4-5
Павел обяснява как Авраам е оправдан чрез благодат
Нарисувайте и препишете на дъската следната рисунка и следните изрази.

Поканете учениците да си представят, че умират от жажда в пустинята и че на
върха на един близък хълм има бутилка с вода.

• Кое от следните неща ще ви спаси: (a) вашето вярване, че водата може да
ви спаси, (б) вашите усилия да стигнете до водата и да я изпиете или
(в) самата вода? (Не казвайте дали отговорите на учениците са верни.)

Обяснете, че този пример може да ни помогне да разберем ученията на Павел
в Римляните 4-7 относно това как вярата, делата и благодатта се отнасят към
учението за оправданието. (Напомнете на учениците, че ученията на Павел
относно оправданието бяха представени в Римляните 1-3.)

• Според ученията на Павел в Римляните 1-3, какво означава да бъдем
оправдани? (Да бъдем освободени от наказание за грях и да бъдем обявени
за невинни.)

Предоставете контекста за Римляните 4, като обясните, че някои от светиите
от юдейски произход в Рим прекаляват с важността на това, че са оправдани
поради собствените си усилия и закона на Моисей.

• По какъв начин днес някои хора може да имат подобно погрешно
разбиране за оправдаването?

• Кой вариант на дъската би могъл да представлява идеята, че можем да
бъдем спасени чрез нашите дела? (Напишете (Дела) до вариант Б.)
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Обяснете, че Павел се опитва да коригира погрешното разбиране,
съществуващо тогава, като напомня на юдеите за древния патриарх Авраам, за
когото много юдеи мислят, че е бил оправдан.

Помолете един ученик да прочете на глас Joseph Smith Translation, Romans
4:2–5 (в the Bible appendix). Помолете класа да следят текста и да открият защо
Авраам е считан за праведен.

• От какво не е оправдан Авраам? („Законът на делата“.)

• Съгласно ученията на Павел, записани в Римляните 1-3, защо не можем да
бъдем оправдани от закона на делата? (Павел учи, че „всички съгрешиха и
не заслужават да се прославят от Бога“ (Римляните 3:23). За да бъдем
оправдани от закона на делата, се изисква никога да не грешим.)

Обяснете, че както е записано в Римляните 4:6-8, Павел цитира цар Давид, за
да може допълнително да покаже, че само делата ни не ни оправдават и не ни
правят невинни.

За да обобщите Римляните 4:9-15, поканете един ученик да прочете на глас
следния абзац:

За да дискредитира идеята, че само онези, които са обрязани и спазват закона на Моисей,
могат да получат благословиите за верните, Павел учи, че Авраам е получил
благословиите за своята вярност преди да бъде обрязан и че обрязването е знак за
неговата вярност. Авраам продължава да бъде верен след като сключва завет с Бог и е
обрязан. По този начин Авраам става бащата на всички верни, независимо дали са
необрязани (езичниците) или обрязани (юдеите).

Поканете един ученик да прочете на глас Joseph Smith Translation в Romans
4:16, бележка под линия a, и помолете класа да потърсят едно по-цялостно
обяснение за това как можем да бъдем оправдани.

• Как можем да бъдем оправдани? (Учениците трябва да открият учение,
подобно на следното: Ние можем да бъдем оправдани чрез вяра и
дела посредством благодат.)

Напомнете на учениците, че благодат се отнася за благословиите, милостта,
помощта и силата, които са налични за нас поради Единението на Исус
Христос.

• Кой от написаните на дъската варианти може да представлява Единението
и благодатта на Исус Христос? Кой вариант би могъл да представлява
нашата вяра в Него? (След като учениците отговорят, напишете
(Единението и благодатта на Исус Христос) до вариант В и (Вяра) до
вариант A.)

• Ако бяхме в тази ситуация, бихме ли могли да бъдем спасени чрез вярата и
усилията ни, ако нямаше вода? (Не.) По какъв начин водата в този случай е
подобна на Единението и благодатта на Исус Христос?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:
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„Спасението не може да бъде закупено с подчинение, то е закупено чрез
кръвта на Божия Син (вж. Деянията 20:28). …

Благодатта е Божий дар и желанието ни да спазваме всички Божии
заповеди е като протягане на ръка, за да получим този свят дар от Небесния
ни Отец“ („Дарът на благодатта“, Лиахона, май 2015 г., с. 109, 110).

Отбележете, че макар и ситуацията, показана на дъската да ни помага да
разберем как вярата, делата и благодатта ни помагат да бъдем оправдани, тя
не илюстрира всички начини, по които можем да получим благодатта на
Спасителя. Исус Христос не само предоставя животоспасяващата вода, която
представлява Неговата благодат, която ни оправдава и пречиства от греха; Той
също така ни помага да имаме вярата и силата, от които се нуждаем, за да се
сдобием с водата или да придобием Неговата благодат. Можем да бъдем
благословени от тази благодат преди, по време и след като упражним вяра в
Него и вършим добри дела.

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Силата на Единението прави покаянието възможно и … ни укрепва да
виждаме, постъпваме правилно и да ставаме добри, по начини, които
никога не бихме могли да открием или изпълним с ограничените си
смъртни възможности“ („Ето защо, те успокоиха страховете си“, Лиахона,
май 2015 г., с. 47).

• По какъв начин благодатта на Спасителя ни помага да упражняваме вяра в
Него и да вършим добри дела?

• Кои са някои от делата, които можем да вършим, за да засвидетелстваме
нашата вяра в Христос и да бъдем оправдани чрез Неговата благодат? (Да
се покайваме и подчиняваме на заповедите и да получим обредите на
Евангелието.)

Поканете учениците да се разделят на групи по двама или трима и да си
обяснят един на друг по какъв начин вярата и праведните дела ни помагат да
получим благодатта на Спасителя, за да можем да бъдем оправдани.
(Учениците трябва да разбират, че вярата в Господ Исус Христос и в Неговата
сила да ни спаси, ще ни мотивира да получим необходимите обреди и да се
подчиняваме на Божиите заповеди, което ни позволява да бъдем оправдани
чрез благодатта на Спасителя.)

Обобщете Римляните 5, като обясните, че Павел учи за мира, който идва при
онези, които достигнат до Христовата благодат чрез вяра (вж. стихове 1–2).
Той също така обяснява, че благодатта, която ни се предоставя поради
Единението на Исус Христос, е повече от достатъчна, за да преодолеем
последиците на Падението.
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Римляните 6-7
Павел ни учи как да се освободим от греха и да получим вечен живот
Попитайте учениците как биха реагирали в следната ситуация:

Вашият приятел планира някой ден да отслужи мисия, но в момента взема
решения, които са в разрез с Господните стандарти. Когато изразите
загриженост за поведението на вашия приятел, той казва: „Не е проблем.
Поради Единението винаги мога да се покая преди моята мисия“.

Обяснете, че някои хора умишлено престъпват Божиите заповеди, като
планират да се покаят по-късно, като например преди да отидат в храма или
да служат на мисия. Поканете учениците, докато изучават Римляните 6, да
потърсят защо това отношение показва сериозно неразбиране на учението за
благодатта.

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да прочете заедно
Римляните 6:1-6, 11-12 на глас и да обсъдят по какъв начин ученията на Павел
могат да коригират мисленето на техния приятел. След като сте им дали
достатъчно време, попитайте:

• Как реагира Павел на погрешното схващане, че благодатта на Спасителя
автоматично ще ни освободи от греховете ни?

• Какво според вас означава да сме „умрели спрямо греха“ (стих 2) и да сме
се „погреба(ли) с Него да участваме в смърт“ (стих 4)?

• Какво символизира според тези стихове кръщението чрез потапяне?
(Докато учениците отговарят, помогнете им да открият следното учение:
Кръщението чрез пълно потапяне може да символизира нашата
смърт в греха и началото на един нов духовен живот.)

Обяснете, че новият духовен живот, който започваме, когато сме кръстени,
включва опрощение на нашите грехове и обещанието да спазваме Божиите
заповеди.

За да подготвите учениците да открият допълнителни принципи в
Римляните 6, покажете малка сума пари.

• Кой плаща заплатата на служителите? Защо работодателите не плащат
заплатата на служителите на другите работодатели?

Поканете учениците да прочетат Римляните 6:13 наум, като потърсят двамата
„работодатели“ или господари, на които човек може да се покорява и да
служи. (Може да обясните, че предоставяйте в този стих означава да се
покорим на или да служим на. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Нарисувайте следната схема на дъската:
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Заплатата за греха Божията заплата

Поканете учениците да прочетат Римляните 6:14-23 наум. Помолете
половината да потърсят „заплатите“ (стих 23) или последствията от греха, а
другата половина да потърсят Божията заплата. След като измине достатъчно
време, помолете няколко ученика да излязат на дъската и да напишат в
таблицата какво са намерили. (Под „Заплата за греха“ учениците трябва да
напишат Смърт (вж. стихове 16, 21, 23], а под „Божията заплата“ трябва да
напишат Праведност (вж. стих 16), Святост (вж. стихове 19, 22), Вечен живот
(вж. стих 22, стих 23.) Обяснете, че смъртта като заплата за греха се отнася за
„отделяне от Бога и Неговото влияние“ и означава „да умреш за нещата,
които съставляват праведността“ (Ръководство към Писанията, „Смърт,
духовна“, scriptures.lds.org).

• Какъв принцип можем да научим от Римляните 6:16 относно
последствията от покоряването на греха? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да разпознават следния принцип: Ако се
покорим на греха, ще станем слуги на греха.)

• По какъв начин покоряването на греха ни прави слуги на този грях?

Поканете учениците да обмислят случаи, когато нечие покоряване на греха е
довело до загуба на свобода.

Позовете се на списъка под „Божията заплата“.

• Какви са ползите от служенето на праведността, вместо на греха?

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Павел относно това как
да станем освободени от греха и да получим дара на вечния живот? (Макар
че учениците може да използват различни думи, те трябва да открият
следния принцип: Ако се покорим на Бог, можем да се освободим от
греха и да получим дара на вечния живот.

• По какви начини можем да се покорим на Бог?

• По какви начини сте почувствали свобода от греха, като сте се покорявали
на Бог?

Задавайте въпроси, които приканват към чувства и споделяне на
свидетелство
След като учениците разберат дадено учение или принцип, може да задавате въпроси,
които приканват учениците да размишляват относно духовните преживявания, свързани с
това учение или принцип и да почувстват по-дълбоко истинността и значимостта на тази
евангелска истина в живота им. Много пъти тези чувства пораждат по-силно желание в
учениците да спазват с вяра даден евангелски принцип.
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Свидетелствайте за важността да се покоряваме на Бог. Поканете учениците
да напишат една цел относно това как по-добре ще се покоряват на Бог.

Обобщете Римляните 7, като обясните, че Павел използва метафората за
брака, за да учи, че членовете на Църквата са освободени от закона на Моисей
и са се присъединили към Христос. Той също така пише за борбата между
„плътта“ (стих 18) или физическите апетити и „вътрешното естество“
(стих 22) или духовността.

Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени в този урок.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Деянията 20–Римляните 7
(Раздел 20)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване на
Писанията у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Деянията 20–Римляните 7 (раздел 20) няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който
вие преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Деянията 20-22)
От мисионерските пътувания на Павел учениците научиха, че истинските служители на Господ с вяра изпълняват
задълженията си и като правят това, изпитват радост. Те научиха и, че истинските служители на Господ желаят да
вършат Божията воля независимо от това какво ще им струва това. От разказа на Павел за неговото обръщане във
вярата учениците научиха, че като се подчиняваме на словата на Исус Христос, можем да станем изцяло
обърнати във вярата.

Ден 2 (Деянията 23-28)
Докато учениците изучаваха свидетелството на Павел пред цар Агрипа, те научиха, че ако се покайваме и се
обръщаме към Бог, можем да преодоляваме силата на Сатана в живота ни, да получаваме опрощение на
греховете си и да заслужим да влезем в селестиалното царство. Те откриха и истината, че за да бъдем обърнати
във вярата към Исус Христос, трябва да изберем да повярваме в Евангелието и да бъдем напълно решени да
живеем според него. От историята на пътуването на Павел до Рим учениците научиха, че ако сме верни, Бог
може да ни помага да превръщаме изпитанията си в благословии за себе си и за другите.

Ден 3 (Римляните 1-3)
В посланието на Павел до светиите в Рим учениците научиха следните истини: Като придобием свидетелство, че
Евангелието на Исус Христос има силата да ни спаси, ние няма да се срамуваме да го споделяме с другите.
Всички отговорни хора съгрешават и се нуждаят от Божието опрощение. Чрез приемането с вяра на Единението
на Исус Христос цялото човечество може да бъде оправдано и да получи спасение.

Ден 4 (Римляните 4-7)
От ученията на Павел към светиите в Рим учениците научиха, че посредством благодат ние сме оправдани чрез
вяра и дела. Те също така изучаваха следните истини: Кръщението чрез пълно потапяне може да символизира
нашата смърт в греха и началото на един нов духовен живот. Ако се предадем на греха, ще станем слуги на
греха. Ако се предадем на Бог, можем да се освободим от греха и да получим дара на вечния живот.

Въведение
В качеството си на затворник Павел е отведен през зимните месеци до Рим по
море. Преди да тръгне, Павел предупреждава, че плаването ще доведе до
„повреда и големи щети“ (Деянията 27:10). По време на една буря Павел
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пророкува, че макар че корабът ще бъде разрушен, хората на кораба ще
оцелеят. Пророчеството на Павел се осъществява.

Предложения за преподаване
Деянията 27
Павел претърпява корабокрушение на път към Рим
Преди началото на часа, напишете на дъската следните изречения. (Тези
изречения се намират в За укрепването на младежите (книжка, 2011 г.), с. 4,
11, 16.)

„Избягвайте чести срещи с един и същ човек“.

„Не посещавайте, не гледайте и не участвайте в нищо, което по някакъв
начин е вулгарно, неморално, свързано с насилие или порнография“.

„Ако ваши приятели настояват да вършите неща, които са грешни, бъдете
човек, който отстоява правилното, дори ако го правите сам“.

Помолете един от учениците да прочете на глас изреченията, написани на
дъската.

• Защо някои младежи може да изберат да не се вслушват в тези
предупреждения и съвети?

Поканете учениците да търсят истини, докато изучават Деянията 27, които да
им помогнат да усилят вярата си да се вслушват в предупрежденията и съвета
на Господните служители.

Напомнете на учениците, че Павел е несправедливо обвинен в държавна
измяна и е хвърлен в затвора. Той обжалва случая си пред Цезар в Рим, което е
негово право като римски гражданин. Обобщете Деянията 27:1-8, като
обясните, че Павел пътува с други затворници с кораб до Рим под надзора на
един римски стотник. След като плават в продължение на много дни, те
спират на едно пристанище на остров Крит. Докато напускат пристанището,
Павел предупреждава хората на кораба, че не трябва да продължават
пътуването си.

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:9-10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво предупреждава Павел, че ще се случи, ако
той и останалите на кораба продължат пътуването си до Рим. Може да
обясните, че думата пост, в смисъла, в който е използвана в стих 9, означава
доброволно въздържане от храна. В този случай „постът“ вероятно се отнася
за юдейския свят ден, наречен деня на Помирението, който бележи началото
на сезона, по време на който принципно се счита за опасно да се пътува из
Средиземно море, поради силни бури. Денят на помирението обикновено се
отбелязва в края на септември или началото на октомври. Обяснете, че
думата товара в стих 10 се отнася за каргото на кораба.
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• Според Деянията 27:10, какво предупреждение и пророчество отправя
Павел относно това това, което ще се случи, ако продължат пътуването си?

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:11-12 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят как реагират римския стотник и другите на
кораба на предупреждението на Павел.

• Защо според вас може да е било по-лесно за стотника да повярва на
собственика на кораба, вместо на Павел?

• Според стих 12, защо повечето хора на кораба пренебрегват
предупреждението на Павел?

Поканете няколко ученика да се редуват и прочетат на глас Деянията
27:13-21. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво се случва,
когато корабът продължава към Рим.

• Какво се случва, когато корабът продължава към Рим?

• Според стих 20, какво мислят за ситуацията си хората на кораба, докато
трае бурята?

• Какъв принцип можем да научим от стих 21 относно това какво може да се
случва, ако се вслушваме в съветите и предупрежденията на Господните
служители? (Макар учениците да използват различни изрази, те трябва да
разпознават следния принцип: Ако пренебрегваме предупрежденията
и съветите от Господните служители, тогава се излагаме на
опасност. Напишете този принцип на дъската. Обяснете, че опасността
може да включва лишаване от благословии, които иначе щяхме да
получим.)

Прегледайте с учениците причините, поради които стотникът и другите хора
на кораба пренебрегват предупреждението и съвета на Павел (вж. Деянията
27:11-12).

• По какъв начин хората днес може да имат подобни извинения да
пренебрегват предупрежденията и съветите на Господните служители?

Като използвате За укрепването на младежите или скорошни речи от обща
конференция, предоставете примери за предупреждения и съвети на пророци,
които считате за подходящи за учениците в класа ви.

• На какви опасности може да се изложат хората, ако пренебрегват такива
предупреждения и съвети от пророците?

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:22-26 на глас. Поканете класа
да следят текста, като потърсят какво казва Павел на хората на кораба.

• Ако бяхте на кораба посред ужасна буря, какви думи от Павел биха ви
утешили?

• Какво пророкува Павел, че ще се случи на кораба?

Обобщете Деянията 27:27-30, като обясните, че на 14-тата нощ на бурята
екипажът спуска четири котви в морето, за да предпази кораба да не се разбие
в скалите. След това екипажът отива на палубата на кораба и действа все едно,
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че ще спуска още котви. Обаче, те всъщност планират да изоставят кораба и
да избягат на малка лодка, защото се боят, че корабът ще потъне.

Поканете един ученик да прочете Деянията 27:31-32 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят предупреждението, което Павел дава на
стотника и войниците. Обяснете, че думата тези в стих 31 се отнася за хората
от екипажа на кораба, които се опитват да избягат.

• Какво предупреждение отправя Павел към стотника и войниците?

• Как реагират войниците на предупреждението и съвета на Павел? (Те се
вслушват в предупреждението и не позволяват на екипажа да избягат, като
прерязват въжетата на малката лодка и я оставят да отплава празна.)

Обобщете Деянията 27:33-44, като обясните, че Павел предлага на всички на
борда на кораба да хапнат малко храна, за да възвърнат силите си. По-късно
на същия ден корабът се разбива, докато плава към сушата, но всички хора се
спасяват благополучно. Напомнете на учениците за пророчеството на Павел,
записано в Деянията 27:22-26, че никой няма да загине, въпреки че ще
загубят кораба.

• Какъв принцип можем да научим от тази история относно това какво
може да се случва, ако се вслушваме в съветите и предупрежденията на
Господните служители? (Учениците може да посочат следните принципи:
Ако се вслушваме в съветите и предупрежденията на Господните
служители, Господ ще изпълнява обещанията си към нас. Ако се
вслушваме в съветите и предупрежденията на Господните
служители, можем да устояваме на опасностите, които ни
застрашават. Запишете тези принципи на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат принципите, които откриха в
Деянията 27, поканете един ученик да прочете на глас следното изказване от
президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство:

„Всеки път в живота ми, когато съм избирал да отложа последването на
вдъхновен съвет или съм решавал, че съм изключение, съм разбирал, че съм
стъпил на погрешен път. Всеки път, когато съм се вслушвал в съвета на
пророците, чувствайки го потвърден чрез молитва и съм го следвал, съм
откривал, че се придвижвам към безопасността“ („Finding Safety in
Counsel“, Ensign, май 1997 г., с. 25).

• По какъв начин вслушването в предупрежденията и съветите на
Господните служители ви е помагало да устоявате на опасностите, които
застрашават духовната и физическата ви безопасност?

Поканете учениците да си помислят дали пренебрегват предупреждения или
съвети на Господните служители или да си помислят за начини, по които
по-добре могат да се вслушват в предупрежденията и съветите, които са
получили. Поканете учениците да напишат една цел относно това как ще се
вслушват по-добре в този съвет.
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Следващ раздел (Римляните 8–1 Коринтяните 6)
Обяснете на учениците, че докато изучават Римляните 8-16 и 1 Коринтяните
1-6 през следващата седмица, те ще научат за мъдрия съвет, който апостол
Павел дава на членовете на Църквата в Рим и Коринт, за да им помогне да се
доближават до Бог в един нечестив и размирен свят. Насърчете ги да търсят
отговори на следните въпроси: Защо физическите ни тела са подобни на храм?
По какъв начин членовете на Църквата трябва да разрешават несъгласията си
един с друг?
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УРОК 101

Римляните 8–11
Въведение
Павел учи относно благословиите да бъдем духовно
родени отново и да се покоряваме на волята на
Небесния Отец. Той също така учи относно отхвърлянето

от страна на Израил на Божия завет и относно
разпространяването на Евангелието сред езичниците.

Предложения за преподаване
Римляните 8
Павел описва благословиите на това да сме духовно родени отново
Започнете урока, като зададете следните въпроси:

• Какво е наследство?

• Ако можехте да наследите нечии притежания, чии притежания бихте
избрали и защо?

• Принципно кой наследява притежанията на даден човек?

Помолете учениците да обмислят благословиите, които човек може да получи
като наследник на всичко, което притежава Небесният Отец. Поканете
учениците да търсят, докато изучават Римляните 8:1-18, какво трябва да
правим, за да наследим всичко, което има Небесният Отец.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Римляните 8:1,
5-7, 13. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво учи Павел
относно ходенето „по плът“ или покоряването на склонността да вършим грях
и ходенето „по Дух“ (стих 5).

• Какво означава да сме „плътски“? (стих 6). (Да наблягаме на
задоволяването на страстите и желанията на физическото тяло.)

• Какво означава „копнежът на Духа“? (стих 6).

Обяснете, че да се „умъртвяват порочните навици на тялото“ (стих 13)
означава да премахнем или намалим слабостите, изкушенията и греховете,
свързани с нашите смъртни тела (вж. стих 13, бележка под линия b; Мосия
3:19).

• Какъв принцип можем да научим от стих 13 относно това какво може да
ни помага да преодоляваме склонността на естествения човек да греши?
(Помогнете на учениците да открият следния принцип: Ако следваме
влиянието на Духа, можем да преодоляваме склонността на
естествения човек да греши. Запишете този принцип на дъската.)

Помолете един ученик да прочете Римляните 8:14-16 на глас. Помолете класа
да следят текста и да открият как говори Павел за онези, които следват Духа.

• Как говори Павел за онези, които следват Духа? (Обяснете, че думата
синове в този контекст означава и синове и дъщери (вж. У. и З. 25:1.)
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Отбележете израза „дух на осиновение“ (стих 15). Обяснете, че „нашият дух“
(стих 16), т.е. нашите духовни тела, е създаден от Небесния Отец, като това
прави всеки човек буквално духовно чедо на Небесния Отец. Обаче, хората
стават духовно родени отново като Негови синове и дъщери в евангелския
завет чрез сключването на завети с Бог посредством обреди и после
спазването на тези завети. Спътничеството на Светия Дух показва, че тези
хора са не само Божии духовни чеда поради сътворението си, но и че те са
Негови чеда на завета.

Помолете един ученик да прочете Римляните 8:17-18 на глас. Помолете класа
да следят текста, търсейки какво могат да станат Божиите чеда на завета.

• Какво могат да станат Божиите чеда на завета? (Напишете следния
принцип на дъската, като оставите празно мястото на думата верни: Ако
сме верни Божии чеда на завета, можем да станем сънаследници с
Исус Христос на всичко, което има Небесният Отец.)

• Какво е сънаследник? (Някой, който получава равно наследство с
останалите наследници.)

• Според стих 17, какво трябва да правят Божиите чеда на завета, за да
станат сънаследници с Христос?

Обяснете, че да „страдаме с (Исус Христос)“ (стих 17) не означава, че трябва
да изстрадаме това, което направи Спасителят като част от Неговата
изкупителна жертва. Вместо това, подобно на Спасителя, ние трябва да
отречем себе си от всяка безбожност, да спазваме заповедите и с вяра да
устоим на противопоставянето (вж. Матей 16:24; Превод на Джозеф Смит,
Матей 16:26 (в Ръководство към Писанията). Добавете думата верни, за да
довършите принципа на дъската. Начертайте на дъската таблица с три
колонки. Озаглавете първата колонка Изисквания, средната колонка
Противопоставяне и третата колонка Наследство. Избройте в подходящите
колонки отговорите на учениците на следните въпроси.

• Кои са някои от нещата, които сме задължени да правим, за да бъдем
считани за Божии верни заветни чеда?

• Кои са някои от примерите за противопоставяне, които може да
изпитваме, докато се стремим да живеем като верни заветни Божии чеда?

• Какви благословии можем да наследим от Небесния Отец, ако се стремим
да живеем като Негови верни заветни чеда? (Възможен отговор е, че
можем да станем подобни на Небесния Отец (вж. Romans 8:17, бележка
под линия а.)

Помолете учениците да обмислят списъците на дъската.

• След като прочетете ученията на Павел в стих 18, как според вас могат да
се сравнят изискванията за това да бъдем сънаследници с Христос в
благословиите? Защо?

Обяснете, че в Римляните 8:19-30 четем, че Павел учи, че Духът ни помага в
нашите слабости и ни помага да знаем за какво да се молим. Ние прочетохме
и, че Исус Христос бе призован в доземното съществуване да бъде Спасител на
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Божиите чеда (вж. Превод на Джозеф Смит, Римляните 8:29-30 (в Ръководство
към Писанията).

Забележка: В Римляните 8:29-30 думата предопредели означава да призове.
Учениците ще изучат някои от ученията на Павел относно
предопределението в урока за Ефесяните 1.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Римляните
8:28, 31-39. Помолете класа да следят текста, като потърсят истините, които
Павел учи относно Божията любов, във връзка с противопоставянето,
трудностите и изпитанията на смъртността. Отбележете, че Joseph Smith
Translation на Romans 8:31 замества израза „против нас“ с „надделее“ (вж.
стих 31, бележка под линия a).

• Какви истини можем да научим от тези стихове? (Учениците могат да
посочат различни истини, включително следните: Ако обичаме Бог,
всички неща ще работят заедно за наше добро. Чрез Исус Христос
можем да преодолеем всички предизвикателства и изпитания на
смъртността. Нищо не може да ни раздели от Божията любов, която
е видна в Единението на Исус Христос.)

• По какъв начин Исус Христос и Неговите учения могат да ни помагат да
преодоляваме предизвикателствата и изпитанията на смъртността?

• Като вземете предвид предизвикателствата и изпитанията на смъртността,
които сте преживели, кои твърдения в тези изрази ви правят
впечатление? Защо?

• Как сте почувствали Божията любов насред вашите предизвикателства и
изпитания?

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията какво са се почувствали подтикнати да направят, за да може
чрез Исус Христос да преодолеят предизвикателствата и трудностите си.
Насърчавайте ги да прилагат написаното от тях.

Задавайте въпроси и отправяйте покани, които насърчават прилагане
на наученото
В крайна сметка, целта на преподаването на Евангелието е да се помогне на учениците да
прилагат ученията и принципите, намиращи се в Писанията, да се обърнат във вярата и да
получават благословиите, обещани на онези, които са верни и се подчиняват на Бог.
Въпросите, които насърчават прилагането на практика, могат да изиграят важна роля за
това учениците да видят как могат да прилагат тези принципи в живота си.

Римляните 9-11
Павел учи относно отхвърлянето от страна на Израил на Божия завет и относно
разпространяването на Евангелието сред езичниците
Помолете учениците да си помислят как биха реагирали в следните ситуации:

1. Придружавате вашия епископ, за да посети един млад мъж, чието
семейство е активно в Църквата, но той не е. Когато вашият епископ мило
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се опитва да помогне на младия мъж да разбере последствията от това да
не живее според Евангелието, младият мъж казва: „Няма страшно. Кръстен
съм и родителите ми са активни. Бог няма да ме лиши от никоя
благословия“.

2. Наскоро сте се сприятелили с една млада жена от друго вероизповедание.
Тя ви пита за стандартите, според които живеете. След като описвате
няколко от Господните стандарти, тя казва: „Не разбирам защо правиш
всичко това. За да бъдеш спасен е достатъчно да вярваш в Исус Христос“.

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават Римляните 9-11,
които могат да им помогнат да разберат какво се изисква, за да получаваме
благословиите на Евангелието.

Поканете един ученик да прочете следното обяснение на ученията на Павел в
Римляните 9-11:

Според записаното в Римляните 9-11, Павел използва думите Израил и израилтяни вместо
юдеи при обсъждането на решенията, които са взели много юдеи. Божиите чеда на завета
понякога са наричани домът Израилев. В старозаветни времена Бог избира наследниците
на Яков, или Израил, да бъдат част от Неговия завет с Авраам (вж. Римляните 9:4-5), който
включва велики благословии, като например Евангелието, свещеническата власт, вечен
живот, вечно потомство, земя за наследство и отговорността да благославят света с
Евангелието.

Поканете един ученик да прочете Римляните 9:6, 8 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво учи Павел относно членовете на дома
Израилев.

• Какво мислите, че има предвид Павел, казвайки „не всички, които са от
Израил, духовно са израилтяни“? (стих 6). (Много юдеи погрешно мислят,
че фактът, че са потомци на Авраам, им гарантира благословиите на
завета.)

Обяснете, че в Римляните 9:25-30 четем, че езичниците, които се
присъединяват към Църквата може да получат всички благословии на завета и
да станат праведни чрез упражняването на вяра в Исус Христос.

Помолете няколко ученика поред да четат на глас от Римляните 9:31-33;
10:1-4. Помолете класа да следят текста, като потърсят как някои израилтяни
по времето на Павел се опитвали да станат праведни пред Бог. Обяснете, че
„закон за придобиване на правда“ (Римляните 9:31) се отнася за закона на
Моисей; „камъка, о който хората се спъват“ (Римляните 9:32, 33) е Исус
Христос; а „правдата, която е от Бога“ (Римляните 10:3) се отнася за Исус
Христос и Неговото Евангелие.

• Според Римляните 9:31-33, по какъв начин някои от израилтяните се
стремят да станат праведни пред Бог? (Като стриктно изпълняват
действията от закона на Моисей.)

• Според Римляните 10:3-4, какво са отхвърлили тези израилтяни? (Исус
Христос и праведността, която е възможна чрез Него.)
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Обяснете, че според записаното в Римляните 10:8-13, Павел обяснява по какъв
начин може да се придобие „правда, която е чрез вяра“ (Римляните 9:30).
Поканете няколко ученика да се редуват в четенето на Римляните 10:8-13 на
глас. Помолете класа да следят текста и да открият как да придобият това
състояние на праведност.

• Какво трябва да прави човек, за да получи праведността, която идва
от вярата?

Обяснете, че гръцката дума, преведена като изповядваш в стих 9, означава
открито признаване на приемането или завет, а гръцката дума, преведена
като повярваш, означава обещание за уповаване. Това силно уповаване на
Спасителя подтиква хората открито да признаят, че Го приемат по начини,
постановени от Него. Тези постановени начини включват подчинение на
Божиите заповеди, покаяние и получаването на спасителни обреди, като
например кръщение и дара на Светия Дух.

• Според ученията на Павел, какво трябва да правим, ако желаем да получим
благословиите на Божиите завети, включително спасение? (Помогнете на
учениците да открият следния принцип: Ако приемем и се
подчиняваме на Исус Христос и Неговото Евангелие, можем да
получим благословиите на Божиите завети и да бъдем спасени.
Запишете този принцип на дъската.)

Отбележете, че някои хора са използвали Римляните 10:9, 13, за да твърдят, че
да бъдем спасени е достатъчно устно да признаем, че вярваме в Исус Христос.
Напомнете на учениците за ситуациите, представени по-рано в
настоящия урок.

• По какъв начин истините в този урок ви помагат да отговорите в тези
ситуации?

Обобщете остатъка от Римляните 10-11, като обясните, че Павел учи, че
чуването на Божието слово е важно за развиването на вяра в Христос. Той
използва една аналогия за присаждането на клони от диво маслиново дърво,
което символизира осиновяването на езичниците в дома Израилев (вж. също
Яков 5:3-14). Той също така учи, че Евангелието отново ще бъде предложено
на юдеите.

Приключете, като свидетелствате за истините, обсъдени в този урок.
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Римляните 12-16
Въведение
Павел учи членовете на Църквата в Рим да представят на
Бог телата си като жива жертва и да се подчиняват на
Божиите заповеди. Павел също така учи светиите как да

насърчават мир, когато възникват трудности поради
лични предпочитания. В края на това послание Павел
предупреждава за онези, които се стремят да мамят.

Предложения за преподаване

Наблягайте на Основните подходи при преподаването и изучаването
на Евангелието
Докато преподавате, наблягайте на Основните подходи при преподаването и изучаването
на Евангелието, като например разбиране контекста и съдържанието на Писанията;
откриване, разбиране и усещане на истината и важността на евангелските учения и
принципи и прилагането на учения и принципи. Тези основни подходи не са методи, а
цели, които да постигате. Те създават един модел, който да следвате, за да посадите
Евангелието в умовете и сърцата на учениците.

Римляните 12-13
Павел учи светиите да представят на Бог телата си като жива жертва и да се
подчиняват на Божиите заповеди
Донесете в час два съда с различна форма и една чаша вода. Покажете водата
и единия съд.

• Ако излея водата в този съд, как ще се промени формата на водата? (Тя ще
заеме формата на съда.)

Излейте водата в съда. После излейте водата във втория съд и отбележете, че
водата отново заема формата на съда.

Обяснете, че в тази демонстрация водата символизира хората, а съдовете
символизират различните светски вярвания и практики.

• Какви опасности могат да дойдат в резултат на непрекъснатото нагаждане
към светските вярвания и практики?

Поканете един ученик да прочете Римляните 12:1-2 на глас. Помолете
учениците да следят текста и да намерят това, което Павел увещава да
направят членовете на Църквата в Рим.

• Какво увещава Павел тези членове на Църквата да направят?

Обяснете, че като увещава членовете на Църквата да представят телата си „в
жертва жива“ (стих 1), Павел прави сравнение с принасянето на жертви в
Стария завет. Тези животни били посветени приношения за Бог.

• Какво според вас има предвид Павел, когато пише: „да представите телата
си в жертва жива, свята … на Бог“? (стих 1). (Членовете на Църквата
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трябва да посветят изцяло себе си на Бог, като се откажат от греховните
желания.)

• Въз основа на увещанието на Павел в стихове 1-2, какво очаква Бог от нас?
(Помогнете на учениците да разпознаят следната истина: Бог очаква да
посветим живота си на Него и да не се придържаме към
стандартите на света. Напишете тази истина на дъската.)

Обяснете, че в Римляните 12-13 Павел учи членовете на Църквата на
много принципи, които биха им помогнали да посветят живота си на

Бог и да не се придържат към стандартите на света. За да помогнете на
учениците да изследват някои от тези принципи, разделете учениците на
групи по трима. Предоставете на всеки ученик един лист хартия, на който в
горната част са написани следните указания. (Преди да започне урокът,
оградете един от трите цитата от Писанията, написани на всеки лист. Всеки
ученик в групите трябва да получи лист с различен заграден цитат от
Писанията.)

Римляните 12:9-16 Римляните 12:17-21 Римляните 13:8-13

1. Прочетете цитата от Писанията, ограден най-горе на този лист.
2. Изберете едно от ученията на Павел в стиховете, които прочетохте, и го напишете в

полето по-долу. Напишете също как спазването на това учение може да ни помогне да
посветим живота си на Бог и да не се придържаме към стандартите на света. (Ако не
сте първият човек, който получава този лист, или добавете отдолу какво мислите под
това, което са написали преди вас, или напишете друго учение от заградените стихове.)

Обяснете на учениците, че ще разполагат с три минути, за да изпълнят
задачата, според указанията на техния лист. В края на трите минути ги
поканете да предадат листа на друг ученик в тяхната група. Повторете тази
дейност така, че всеки ученик да прочете и коментира всеки един от трите
откъса от Писанията. Всеки ученик трябва да си получи първоначалния лист.

Предоставете на учениците време, за да прегледат коментарите на техните
листове. Поканете няколко ученика да кажат нещо, което са научили относно
това как можем да посветим живота си на Бог и да се въздържаме от
придържане към стандартите на света.

Поканете един ученик да прочете Римляните 13:14 на глас. Помолете
учениците да следят текста и да намерят какво съветва Павел светиите, че
трябва да правят.

• Какво според вас има предвид Павел с израза „(да) се облечете с Господ
Исус Христос“?

• Как ни помагат ученията, които изучихме в Римляните 12-13, да ставаме
подобни на Исус Христос? (След като учениците отговорят, променете
истината, която е написана на дъската, за да се получи следното: Ако
посветим живота си на Бог и не се придържаме към стандартите на
света, можем да ставаме по-подобни на Исус Христос.)
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• По какъв начин Спасителят е пример за посвещаване на нечий живот на
Бог и липса на придържане към стандартите на света?

• Как можем да избегнем придържането към светските стандарти? (Може да
дадете конкретни примери, като например почитане на Господния ден,
стил на обличане или вероятно мнения относно културни или социални
теми, които са в разрез с евангелските принципи.)

Помолете учениците да си помислят за някой познат, който се стреми да
посвети живота си на Бог и да избягва придържането към стандартите
на света.

• За кого си помислихте? Защо?

• По какви начини този човек е станал по-подобен на Спасителя?

Поканете учениците да напишат в техните дневници за изучаване на
Писанията или тетрадки начин, по който могат да посветят живота си на Бог
и да избягват придържането към стандартите на света. Насърчавайте
учениците да прилагат написаното от тях.

Римляните 14:1-15:3
Павел съветва членовете на Църквата да избягват конфликти по отношение на
личните предпочитания
Помолете учениците да вдигнат ръка, ако отговорът им е положителен на
който и да е от следните въпроси. Може да промените някои от въпросите, за
да може по-добре да отразяват културната среда, в която живеете. Ако го
направите, изберете примери, които са въпрос на личен избор, а не на
подчинение на ясно определени заповеди. Отговорът на всички тези въпроси
трябва да е да.

• Приемливо ли е за светия от последните дни да (1) спазва вегетарианска
диета? (2) яде шоколад? (3) носи шорти на публично място? (4) използва
технологични средства в Господния ден? (5) участва в празненства, които
са свързани с други религиозни или културни традиции?

Обяснете, че макар някои видове поведение да са конкретно изисквани или
забранени от заповедите на Господ, други са оставени на избора и
предпочитанията на отделните членове на Църквата. Тези неща може да
включват някои избори в области като забавление, облекло, начин на
хранене, освещаване на Господния ден и родителски правила за децата. Господ
е предоставил стандарти и заповеди, които да насочват нашите избори по
такива въпроси, като например носенето на шорти, които са скромни, но
някои решения са оставени изцяло на личния избор. Понякога членовете
може да вземат някои решения по такива въпроси въз основа на вдъхновение,
конкретно съобразено със съответните ситуации или нужди.

Поканете учениците, докато изучават Римляните 14:1-15:3, да потърсят
истини, на които учи Павел относно това как трябва да се справяме с нещата в
Църквата, свързани с лични предпочитания.

Обобщете Римляните 14:1-5, като обясните, че едно от личните
предпочитания, пред което са изправени членовете на Църквата по времето
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на Павел, е личният начин на хранене. Някои хора не спазвали никакви
ограничения по отношение на храненето. Други се въздържали от месо и се
хранели само със зеленчуци, като продължение на диетичните закони
съгласно закона на Моисей, въпреки че тези ограничения вече не били
задължителни (вж. стих 2, бележка под линия а). Освен това, някои членове на
Църквата избират да продължат да спазват юдейските традиции, практики и
празници.

• Какви проблеми според вас биха възникнали в Църквата, ако членовете
вземали различни лични решения относно тези неща?

Поканете учениците да прочетат наум Римляните 14:3, като потърсят до
какви действия можело да доведат личните хранителни предпочитания при
някои от членовете на Църквата.

• Какви проблеми имали членовете на Църквата? (Някои членове на
Църквата презирали и осъждали другите членове, чиито избори се
различавали от техните.)

• Защо мислите, че се случвало това?

Напишете следните препратки към Писанията на дъската: Римляните
14:10–13, 15, 21. Поканете няколко ученика да се редуват в четенето на тези
стихове. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво учи Павел
членовете на Църквата да не правят относно този личен избор. Насочете
ученика, който ще прочете стих 15, да прочете и откъса от Joseph Smith
Translation на Romans 14:15 (в Romans 14:15, бележка под линия a).

• Въз основа на това, което учи Павел в стих 13, каква истина може да
научим относно това какво не трябва да правим по отношение на неща,
които не са конкретизирани от заповеди? (Отговорите на учениците
трябва да отразяват следната истина: Ние трябва да се въздържаме от
осъждане на изборите на другите за неща, които не са засегнати от
конкретни заповеди.)

• Защо е проблем, когато членове на Църквата презират или заклеймяват
други членове на Църквата, които вземат различни решения по
отношение на неща, за които никоя заповед не изисква, нито забранява
конкретно поведение?

Отбележете изразът „слага спънка или съблазън“ в стих 13. Обяснете, че това
е свързано с причиняването на духовно препъване или провал в усилията на
някого да вярва в Исус Христос и да живее според Неговото Евангелие.

• Как членовете на Църквата, консумиращи конкретни храни, могат да
повлияят на другите така, че те да се препънат духовно или да се провалят?

• Какво съветва Павел да правят членовете на Църквата, ако техният личен
избор за начин на хранене може духовно да нарани някой друг? (Павел
съветва светиите да се съобразяват с влиянието, което оказват върху
другите личните им навици и да желаят да изоставят действията, които
могат да доведат до духовното препъване на околните.)
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• Каква истина можем да научим от указанието на Павел относно
действията ни във връзка с неща, които не за засегнати от конкретни
заповеди? (Помогнете на учениците да разпознаят следната истина: За
нещата, които не са засегнати от конкретни заповеди, ние трябва да
взимаме под внимание начина, по който нашите избори влияят
върху другите. Забележка: Една подобна истина ще бъде обсъдена
по-задълбочено в 1 Коринтяните 8.)

Поканете един ученик да прочете Римляните 14:19 на глас. Помолете
учениците да следят текста и да намерят това, към което Павел насърчава
членовете на Църквата да се стремят.

• По какъв начин следването на съвета на Павел относно нещата, свързани с
лично предпочитание, повлияват на мира и поучението, които изпитват
заедно членовете на Църквата?

Напомнете на учениците за нещата, свързани с лично предпочитание, които
вече изброихте. Помолете учениците да опишат как членовете на Църквата
могат да следват съвета на Павел в такива случаи.

Римляните 15:4-16:27
Павел приключва посланието си към римляните
Обяснете, че когато Павел наближава края на своето послание, той
предоставя допълнителни съвети към членовете на Църквата в Рим. Поканете
един ученик да прочете Римляните 15:4 на глас. Помолете класа да следят
текста, като потърсят какво учи Павел относно причината за написване на
Писанията.

• Каква истина можем да научим от стих 4 относно причината за написване
на Писанията? (Отговорите на учениците трябва да отразяват следната
истина: Писанията са написани, за да ни учат и да ни дават
надежда.)

Обяснете, че след това Павел илюстрира тази истина, като цитира няколко
стиха от Стария завет, за да увери светиите, че мисионерската работа сред
езичниците е в съгласие с Божия план (вж. Римляните 15:9-12).

Обобщете остатъка от Римляните 15-16, като обясните, че Павел приключва
посланието си, като описва своите усилия да проповядва Евангелието. Той
също така предупреждава онези, които причиняват разделения, преподават
лъжливи учения и се стремят да мамят другите (вж. Римляните 16:17-18).

Завършете урока, като свидетелствате за обсъдените истини.
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Въведение към Първото
послание на Павел към
Коринтяните
Защо да изучаваме тази книга?
Членовете на ранната Църква, които живеят в Коринт, имат много проблеми,
съществуващи в днешния свят, като например липса на единство, фалшиви
учения и безнравственост. В 1 Коринтяните научаваме, че Павел учи тези
светии относно това как да насърчават единство в Църквата, как да научават
Божиите неща, относно ролята на физическото тяло като храм за Светия Дух,
естеството на духовните дарове, важността да се взема достойно причастието
и реалността на Възкресението. Посредством изучаването си на ученията на
Павел, както са записани в 1 Коринтяните, учениците могат да научат учения
и принципи, които ще им помагат да живеят праведно, независимо от
нечестието, което ги заобикаля.

Кой написва тази книга?
Първият стих на Първото послание към Коринтяните сочи, че то е изпратено
от апостол Павел и един ученик на име Состен, който вероятно е служил като
писар на Павел (вж. 1 Коринтяните 1:1). Въпреки че подробностите за ролята
на Состен са неизвестни, ясно е, че Павел е авторът на съдържанието на
посланието (вж. 1 Коринтяните 16:21-24).

Кога и къде е написана книгата?
Павел написва посланието, известно като 1 Коринтяните, към края на три
годишното му посещение на Ефес (по време на третата му мисия), което
вероятно приключва по някое време между 55 и 56 г. сл. Хр. (вж. Деянията
19:10; 20:31; Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

За кого е написана и защо?
Това послание е написано за членовете на Църквата в град Коринт. Павел
проповядва в Коринт в продължение на близо две години (вж. Деянията
18:1–18) и организира там клон на Църквата (вж. Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“). По-късно, докато Павел проповядва в Ефес по време на третото си
мисионерско пътуване, той получава известие от членове на Църквата в
Коринт. Той пише отговор до клона (вж. 1 Коринтяните 5:9), но за съжаление
това послание се изгубва и затова не е включено в нашите Писания. По-късно,
Павел получава друга вест от членовете на Църквата в Коринт относно
проблемите на Църквата там (вж. 1 Коринтяните 1:11), на която вест той
отговаря, като пише друго послание, което става известно като 1
Коринтяните. Така че, 1 Коринтяните всъщност е второто послание на Павел
към членовете в Коринт.
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По времето на Павел Коринт е столица на римската провинция Ахая, която
обхваща по-голямата част от древна Гърция на юг от Македония. Тъй като е
заможен търговски център, Коринт привлича хора от цялата римска империя,
като това го прави един от най-разнородните в етническо отношение градове
в областта. Идолопоклонничеството преобладава в религиозната култура на
Коринт и в града има многобройни храмове и светилища. По време на
служението на Павел, коринтяните се славят с това, че са изключително
безнравствени. Например, твърди се, че в храма на Афродита се практикувала
ритуална проституция.

Първото послание на Павел към коринтяните изяснява, че на членовете на
Църквата им липсва единство и че някои езически вярвания и обичаи са
започнали да засягат спазването им на евангелските принципи и обреди (вж.
1 Коринтяните 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22). Павел пише на членовете на
Църквата в Коринт, за да им помогне за въпросите и проблемите им и за да
укрепи обърнатите във вярата, на които им е трудно да изоставят предишните
си вярвания и традиции.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Новият завет съдържа повече съвети и учения от Павел към членовете на
Църквата в Коринт, отколкото към който и да е друг клон. Всъщност, двете
послания на Павел към коринтяните съставляват една четвърт от всички
съществуващи писания на Павел.

В 1 Коринтяните научаваме, че Павел обяснява, че Исус Христос е изпълнил
закона на Моисей. Павел подчертава важността на „пазенето на Божиите
заповеди“ (1 Коринтяните 7:19) „под закона на Христос“ (1 Коринтяните 9:21),
за да се получат благословиите на спасението посредством Евангелието.

Изложение
1 Коринтяните 1-11 Павел предупреждава да няма разделения в Църквата и
подчертава важността на единството сред членовете на Църквата. Той
предупреждава членовете да избягват сексуалната безнравственост, учи, че
тялото е храм на Светия Дух и ги насърчава да имат самоконтрол. Той
отговаря на конкретни въпроси относно брака и мисионерската служба, а
също и относно обреда на причастието и дали е позволено или не да се ядат
жертвените меса, които са принесени на езически божества.

1 Коринтяните 12-14 Павел учи, че трябва да търсим даровете на Духа. Той
напомня на светиите в Коринт за важността на апостолите, пророците и
учителите и за загрижеността, която членовете трябва да имат един към друг.
Той набляга на важността на милосърдието над всички други духовни дарове.

1 Коринтяните 15-16 Павел свидетелства, че той застава заедно с многото
други хора, които са свидетели за възкресения Христос. Той учи, че всички ще
бъдат възкресени и че кръщението за мъртвите потвърждава истинността на
бъдещото Възкресение. Павел обяснява, че възкресените тела ще се
различават по степени на слава и че победата на Исус Христос над гроба
премахва жилото на смъртта. Павел организира набиране на помощи за
бедните светии в Йерусалим.

1 КОРИНТЯНИТЕ
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1 Коринтяните 1-2
Въведение
След като научава за проблеми, които имат членовете в
Коринт, Павел пише на тези членове и ги увещава да
прекратят споровете и да станат сплотени. Той обяснява

и че Бог призовава слабите и смирените да проповядват
Неговото Евангелие и че Божиите неща могат да бъдат
познати и разбрани единствено чрез Духа.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 1:1-16
Павел пише на светиите в Коринт и ги увещава да прекратят споровете и да
се сплотят
Покажете на класа снимка на семейство, спортен отбор и група приятели (или
напишете на дъската семейство, спортен отбор, група приятели).

• Какво може да причини разделения и спорове във всяка от тези групи?

• Как подобни разделения и спорове могат да засегнат дадено семейство,
отбор или група приятели?

• Как такива разделения и спорове сред членовете на Църквата засягат
Църквата?

Поканете учениците да потърсят при изучаването си на 1 Коринтяните 1 една
истина относно разделенията и споровете, която Павел преподава на светиите
в Коринт.

Поканете учениците да отворят библейска карта №13, „Мисионерските
пътувания на апостол Павел“ и да намерят на картата Коринт.

Помолете един ученик да прочете на глас следния абзац:

По време на второто си мисионерско пътуване Павел отпътува до един град на име Коринт,
където проповядва Евангелието. Много хора са кръстени по това време (вж. Деянията
18:1-18). По-късно, докато Павел проповядва в Ефес, той научава, че са възникнали
проблеми сред членовете на Църквата в Коринт поради това, че някои от новите членове
се връщали към предишните си вярвания и традиции на идолопоклонничество. Павел пише
на членовете на Църквата в Коринт, за да ги укрепи и да им напомни за тяхната обещание
да служат на Господ.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 1:1-2 на глас. Помолете
ученизите да следват текста, като потърсят по какъв начин се обръща Павел
към членовете на Църквата в Коринт.

• Как се обръща Павел към членовете на Църквата в Коринт?

• Според стих 1 каква позиция заема Павел в Църквата?
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Обобщете 1 Коринтяните 1:3-9, като обясните, че Павел казва на светиите в
Коринт, че благодари на Бог от тяхно име за благодатта, която са получили
чрез Исус Христос, която всякак ги е благославяла. Отбележете, че докато
Павел се обръща към светиите, той използва думи, показващи, че Небесният
Отец и Исус Христос са отделни личности (вж. стих 3).

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 1:10-11 на глас. Помолете
учениците да четат успоредно текста и да намерят какво увещава Павел
светиите в Коринт, че трябва да правят.

• Според 1 Коринтяните 1:10, какво очаква Господ да правим като членове
на Църквата? (Учениците трябва да изкажат със свои думи подобен на
следния принцип: Господ очаква ние като светии да бъдем сплотени
и да премахнем разделенията и споровете.)

• Какво можем да правим като членове на Църквата, за да премахнем
разделенията и споровете в нашите семейства? В нашите клонове?
(Напишете отговорите на учениците на дъската.)

• Какви благословии можем да получаваме, ако сме сплотени и прекратим
споровете?

• Кога се е случвало да сте благословени поради това, че сте сплотени като
клас, кворум, район или клон?

Насочете учениците към отговорите, написани на дъската и ги насърчете да
изберат начин, по който могат да премахнат разделенията и споровете и да си
поставят за цел да го извършат.

Обобщете 1 Коринтяните 1:12-16, като обясните, че светиите в Коринт се
делели на групи, в зависимост от това кой ги е кръстил. Възникнали спорове,
защото те считали, че статусът им в Църквата се определял от важността на
човека, който ги е кръстил.

1 Коринтяните 1:17-31
Павел учи, че Бог призовава слабите да проповядват Неговото Евангелие
Обяснете, че по времето на Павел в Коринт живеели много гърци. За тези
гърци били много важни философските идеи и светската мъдрост.

• Защо за човек, който цени светските философии, може да е трудно да
приеме Евангелието? (Може да прочетете 2 Нефи 9:28.)

Докато изучават 1 Коринтяните 1:17-31, поканете учениците да потърсят една
истина, която може да им помогне да разберат погрешимостта на светската
мъдрост.

Разделете учениците на четири групи. Възложете на всяка група по един от
следните откъси от Писанията: 1 Коринтяните 1:17–18; 1 Коринтяните
1:19–20; 1 Коринтяните 1:21–22; и 1 Коринтяните 1:23–24. Поканете
учениците да прочетат тези стихове в групите си, като потърсят по какъв
начин Павел сравнява светската и Божията мъдрост. Обяснете, че изразът
„защото Христос не ме е пратил да кръщавам“ в стих 17 предполага, че Павел
не е изпратен да гради репутация въз основа на броя нови членове, които
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може да постигне. Може да обясните и че изразите „мъдростта на мъдрите“ в
стих 19 и „светската мъдрост“ в стих 20 се отнасят за погрешните философски
традиции по това време.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете един ученик от всяка
група да обобщи за класа какво учи Павел светиите в Коринт относно
мъдростта. След като всички групи са споделили своите отговори, попитайте:

• Защо според вас невярващите считали посланието за Единението на Исус
Христос за наивно?

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 1:25. Помолете
учениците да четат успоредно текста, като потърсят какво учи Павел относно
човешката мъдрост, сравнена с Божията мъдрост. Обяснете, че Павел използва
изразите „Божието глупаво е по-мъдро от човеците“ и „Божието немощно е
по-силно от човеците“, за да опише Божията мъдрост и мощ. Бог не е глупав,
нито има слабости.

• Каква истина учи Павел относно човешката мъдрост, сравнена с Божията
мъдрост? (След като учениците отговорят, запишете следната истина на
дъската: Божията мъдрост е по-велика от човешката мъдрост.)

• По какви начини разбирането на тази истина може да повлияе на начина,
по който човек търси разрешения на проблемите си?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 1:26-27 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят кого избира Бог да проповядва Неговото
Евангелие.

• Кого избира Бог да проповядва Неговото Евангелие?

• Защо според вас Бог избира онези, които светът счита за глупави и слаби,
да проповядват Неговото Евангелие?

1 Коринтяните 2
Павел обяснява как научаваме Божиите неща
Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Бойд К. Пакър от Кворума на дванадесетте апостоли:

„До мен в самолета седеше отявлен атеист, който толкова настойчиво
държеше на това, че не вярва в Бог, че аз му споделих свидетелството си.
„Грешите – казах аз – има Бог. Аз знам, че Той е жив!“

Той възрази: „Не знаете. Никой не знае това! Не може да го знаете!“ Тъй
като аз не се отказвах, атеистът, който беше адвокат, зададе вероятно
най-важния въпрос относно свидетелството. „Добре – каза той с

презрителен, снизходителен тон – казвате, че знаете. Кажете ми как узнахте“.

Когато се опитах да отговоря, въпреки че имах високо академично образование, аз не
можех да кажа нищо. …

Когато използвах думите Дух и свидетелство, атеистът отговаряше: „Не знам за какво
говорите“. Думите молитва, проникновение и вяра бяха също толкова безсмислени за
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него. „Виждате ли – каза той – не знаете наистина. Ако знаехте, щяхте да можете да ми
кажете как сте узнали“.

Аз … не знаех какво да направя“ („The Candle of the Lord“, Ensign, ян. 1983 г., с. 51).

• Какво бихте казали на атеиста?

Докато изучават 1 Коринтяните 2, поканете учениците да потърсят една
истина, която ще им помогне да узнаят защо този човек не можел да разбере
президент Пакър и защо те могат да бъдат уверени в знанието си по духовни
въпроси.

Обобщете 1 Коринтяните 2:1-8, като обясните, че Павел казва на светиите в
Коринт, че той не използва светската мъдрост, за да ги убеди относно
Евангелието. Той ги учи чрез Духа, за да може да имат вяра в Бог. Павел им
казва и, че невярващите не могат да разберат Божиите тайнства.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас от
1 Коринтяните 2:9-16. Помолете учениците да следват текста, като потърсят
защо Павел казва, че някои хора могат да узнават и разбират „Божиите
дълбочини“ (стих 10), а други не могат.

• Според стихове 9-10 защо Павел и другите верни хора могат да разбират
Божиите неща?

• Според стих 14 защо някои хора не могат да разберат Божиите неща?

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това как можем да
узнаваме и разбираме Божиите неща? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Единственият
начин да знаем и разбираме Божиите неща е чрез Неговия Дух.)

Върнете се на историята на президент Пакър и обяснете, че президент Пакър
се почувствал вдъхновен да попита мъжа, седящ до него в самолета, какъв е
вкусът на солта. Поканете един ученик да прочете остатъка от историята на
президент Пакър.

„Разбира се, след няколко опита той не можа да го направи. Не можеше да
изрази само с думи това тъй-обикновено преживяване – вкусът на солта. Аз
отново му свидетелствах и казах: „Знам, че има Бог. Вие се присмяхте на
това свидетелство и казахте, че ако аз действително знаех, щях да мога да
ви кажа точно как съм го узнал. Приятелю мой, в духовен смисъл, аз съм
вкусил солта. Аз съм също толкова неспособен да ви предам с думи как съм

придобил това познание, както и вие да ми кажете какъв е вкусът на солта. Но пак ви
казвам: има Бог! Той наистина е жив! И само, защото Вие не знаете, не се опитвайте да ми
кажете, че аз не знам, защото знам!“

Когато се разделихме, аз го чух да измърмори: „Не ми трябва вашата религия като
патерица! Не ми трябва“.

От това преживяване насам, аз никога не съм се притеснявал или срамувал, че не мога да
обясня само с думи всичко, което знам духовно“ („The Candle of the Lord“, с. 52).
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Напишете на дъската Божиите неща и попитайте учениците кои Божии неща,
според тях, могат да бъдат узнавани и разбирани единствено чрез Духа.
Напишете техните отговори на дъската.

• Защо е важно да вярваме, че можем да узнаваме и разбираме Божиите
неща само чрез Неговия Дух?

Посочете на учениците списъка на дъската и ги поканете да споделят
преживяване, чрез което са узнали и разбрали чрез Духа едно от тези Божии
неща. Също бихте могли да споделите ваше собствено преживяване.

Канете учениците да споделят
Споделянето на прозрения и уместни преживявания помага на учениците да изяснят
разбирането си за учения и принципи. Когато учениците споделят такива преживявания,
Светият Дух често ги води до по-задълбочено разбиране и свидетелство за мислите, които
изразяват. Чрез силата на Светия Дух техните думи и преживявания могат да имат и
значително влияние върху сърцата и умовете на техните връстници.

Насърчавайте учениците да си мислят какво могат да правят, за да търсят
помощта на Духа, докато се опитват да узнават и разбират Божиите неща.

Завършете урока, като свидетелствате за изучаваните истини.
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УРОК 104

1 Коринтяните 3-4
Въведение
Павел обяснява на светиите в Коринт ролята на
мисионерите в изграждането на Божието царство. Той
учи, че техните конгрегации са местата, където може да
обитава Духът и ги увещава да не мислят, че някои хора

са по-добри от други. (Забележка: Учението, че нашите
физически тела са подобни на храмове, ще бъде
обхванато от урока върху 1 Коринтяните 6.)

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 3
Павел обяснява ролята на мисионерите и членовете на Църквата за
изграждането на Божието царство
Поканете учениците да си представят, че техен приятел се записва за
напреднал курс по математика, като например висша математика, но не е
взел предишните задължителни предмети, като например основи на алгебра.

• Колко добре ще се справи според вас вашият приятел с напредналия курс
по математика? Защо?

• Защо е необходимо да разбираме основните идеи по даден предмет, преди
да овладеем по-напредналите теми?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 3:1-3 на глас. Помолете
учениците да следят текста, като потърсят аналогията, която Павел използва,
за да покаже на светиите в Коринт, че те още не са готови за по-дълбоките
истини на Евангелието. Обяснете, че изразът „като на плътски“ в стих 1 се
отнася за естествения човек или за „човек, който избира да се влияе по-скоро
от страстите, желанията, апетитите и усещанията на плътта, отколкото от
подтиците на Светия Дух. Такъв човек може да разбере физическите, но не и
духовните неща“ (Guide to the Scriptures, „Natural Man“, scriptures.lds.org).

Напишете думите мляко и месо на дъската.

• Коя от тези храни бихте дали на бебе? Защо?

• Какво загатва изразът „невръстни в Христос“ в стих 1 относно духовната
зрялост на светиите в Коринт?

За да помогнете на учениците да разберат, че светиите още не били готови да
получат по-велики истини, напомнете им, че светиите в Коринт не били
сплотени и че някои от тях включвали езически вярвания и практики в
живота си според Евангелието. Обяснете, че Павел използва няколко
метафори, за да учи тези светии на важността да са сплотени, да коригира
погрешни вярвания и практики и да укрепва вярата им в Евангелието на Исус
Христос.

Разделете учениците на групи по трима. Възложете на всеки в
групата един от следните планове за преподаване. Раздайте на всеки

ученик лист с възложения му план за преподаване и предоставете на
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учениците няколко минути, за да го прочетат. След като измине достатъчно
време, поканете всеки ученик да използва плана, за да учи другите двама в
групата. (Ако не можете да имате групи от трима души, може да разделите
учениците по двойки и да възложите два плана за преподаване на един от
учениците във всяка двойка.)

Контролирайте груповата работа
По време на обсъжданията и задачите, възложени на малки групи, учениците може да се
разсеят от целта на дейността, да говорят за лични неща или да не са сериозни в усилията
си да учат. Бъдете активно ангажирани, като се движите от група на група и наблюдавате
дейността, за да помагате на учениците да не се разсейват и да извличат максимална
полза от задачата.

Първи ученик
Поканете групата си да си представят, че са посетили събрание за причастие, в което един
завърнал се мисионер говори за мисията си. По време на речта си той разказва, че е кръстил
няколко души. Седмица по-късно, една друга завърнала се мисионерка споделя в събранието
за причастие относно мисията си и разказва, че е учила много хора, които били кръстени след
нейното преместване в други райони.

• Как бихте отговорили, ако някой кажеше, че мисионерът, който е кръстил няколко души на
мисията си, е имал по-голям успех от мисионерката, чиито проучватели са били кръстени
чак след като тя напуснала района?

Напишете думите посадил и поливал на лист хартия и го покажете на групата си. Обяснете, че
Павел сравнява мисионерите с хора, които садят семена и поливат посевите. Напомнете на
групата си, че светиите в Коринт започват да се делят на групи, в зависимост от това кой ги е
кръстил. Те считат, че статусът им в Църквата се определя от важността на човека, който ги е
кръстил. (Вж. 1 Коринтяните 1:10-16.)

Редувайте се с членовете на вашата група при четенето на глас на 1 Коринтяните 3:4-9.
Помолете хората в групата да следят текста, като търсят какво казва Павел за мисионерите,
които учат и кръщават хората в Коринт.

• Според стих 5, какво казва Павел, че са с Аполос? (Посочете в стих 5 думата служители.)

• Според стихове 6-7, какво казва Павел относно мисионерите, които засаждат семената на
Евангелието, и мисионерите, които помагат на тези семена да пораснат?

Ако трябва, отбележете, че изразите „нито който сади е нещо, нито който напоява“ в стих 7 и
обяснете, че Павел използва тези изрази, за да учи на това, че нито една от тези роли не е
по-важна от Божията роля.

• Какво означава изразът „Господ прави да расте“ (стих 7)? (Бог, чрез Светия Дух, е този,
който предизвиква промените в сърцата на хората, които водят до обръщане във вярата, а
не онези, които ги учат и кръщават.)

• Каква истина можем да научим от 1 Коринтяните 3:6-7 относно нашата роля и Божията
роля при помагането на другите да се обърнат към Евангелието на Исус Христос? (След
като групата ви отговори, поканете ги да напишат следната истина в Писанията им до
1 Коринтяните 3:6-7: Въпреки че можем да помагаме на другите да научават за
Евангелието на Исус Христос, хората биват обърнати във вярата чрез силата на
Светия Дух.)
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Пояснете, че за да може хората да получат Светия Дух и да бъдат обърнати във вярата, трябва
да извършат своята част от работата, като упражняват вяра и спазват Божиите заповеди.

• По какъв начин според вас знанието за тази истина може да е помогнало на светиите в
Коринт да станат по-сплотени?

Попитайте групата си как тази истина може да им помогне да отговорят в ситуацията с двамата
завърнали се мисионери.

• Защо е важно да разбираме, че Светият Дух, а не собствената ни сила е това, което обръща
във вярата?

Втори ученик
Напишете думите основа на лист хартия и го покажете на групата си.

• Защо основата е важна част от сградата?

• Какво може да се случи, ако има проблем с основата?

Поканете един член на вашата група да прочете 1 Коринтяните 3:10 на глас и помолете
останалите от групата да потърсят какво казва Павел за мисионерските си усилия сред
коринтяните.

• Какво казва Павел, че е правил, докато се е трудил като мисионер в Коринт?

• Какво според вас има предвид Павел, когато казва „друг гради на нея“?

Поканете друг член на вашата група да прочете 1 Коринтяните 3:11 на глас и помолете
останалите от групата да потърсят каква основа полага Павел за светиите в Коринт.

• Каква основа полага Павел, докато учи в Коринт?

• Според стих 11, кой трябва да бъде основата в нашия живот? (Групата ви трябва да посочи
следната истина: Исус Христос е основата, на която трябва да градим. Може да
поканите групата си да отбележат тази истина в стих 11.)

• Как граденето върху основата на Исус Христос ни помага да издържаме на изкушенията и
изпитанията? (Вж. също Еламан 5:12.)

• Как можем да направим така, че животът ни да е изграден върху основата на Исус Христос?

Поканете един член на вашата група да сподели за човек, от чийто живот можем да разберем,
че е бил изграден върху основата на Исус Христос. Помолете този ученик да обясни как
изграждането върху основата на Христос е благословило този човек.

Поканете всеки член на групата да си постави цел, която да му помогне да гради върху
основата на Исус Христос.

Трети ученик
Напишете думите храм на лист хартия и го покажете на групата си. Обяснете, че Павел често
говори символично за храма. Според записаното в 1 Коринтяните 3:16-17, той използва
думата храм, за да говори за конгрегациите на Църквата.

Поканете член на групата ви да прочете на глас 1 Коринтяните 3:16-17. Помолете групата да
следят текста, като потърсят какво казва Павел, че трябва да разберат членовете на Църквата в
Коринт. Обяснете, че вие (стих 16) се отнася за конгрегациите на Църквата, и че изразът „ако
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някой оскверни Божия храм“ (стих 17) се отнася за всеки, който се опита да унищожи
Божия народ.

• Според стих 16, какво иска Павел да разберат членовете на Църквата за своите
конгрегации?

Въпреки че 1 Коринтяните 3:16-17 вероятно се отнася за тялото на Църквата като конгрегация,
тези стихове могат също да се прилагат за нашите физически тела.

• По какъв начин 1 Коринтяните 3:16-17 може да се прилага и за физическите ни тела?
Какви са последствията от омърсяването на телата ни?

Обобщете 1 Коринтяните 3:18-23, като обясните на групата си, че Павел учи светиите, че
истинската мъдрост е в Исус Христос, а светската мъдрост е „глупост пред Бога“ (стих 19).

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са научили в групите си и какво ще правят в резултат на
наученото.

1 Коринтяните 4
Павел казва на светиите в Коринт да не си мислят, че някои хора са по-добри
от други
Обяснете, че въз основа на съвета на Павел, записан в 1 Коринтяните 4:1-3,
изглежда някои членове на Църквата в Коринт са осъждали държанието на
Павел като мисионер и църковен ръководител. Те вероятно са се съмнявали в
неговата преценка или са мислели, че някой друг би могъл да се справи
по-добре.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 4:3-5 на глас. Помолете
учениците да следят текста и да открият как Павел отговаря на техните
критики.

• Как отговаря Павел на техните критики?

• Защо Павел не се безпокои от критиката от другите?

• Каква истина можем да научим от стих 5 за това как Господ ще ни съди?
(Учениците може да използват свои думи, но трябва да открият следната
истина: Господ ще ни съди справедливо, защото Той знае всички
неща, включително мислите и намеренията на сърцата ни.)

• По какъв начин вярата в тази истина може да помогне на човек, който е
съден несправедливо?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 4:6-7 на глас и помолете
останалите да потърсят какво учи Павел светиите относно техните
взаимоотношения с другите членове на Църквата, включително църковните
ръководители.

• Според стих 6, какво казва Павел на светиите да не правят, когато
забелязват различния между мисионерите и църковните ръководители?
(Не трябва да се „гордеят“ и да мислят, че някои хора са по-добри
от други.)
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• Въз основа на въпросите, записани в стих 7, кой дава на хората различни
таланти и способности?

• По какъв начин съветът на Павел може да ни помага, когато си мислим за
нашите църковни ръководители и учители?

Обобщете 1 Коринтяните 4:8-21, като обясните, че Павел казва на светиите в
Коринт, че апостолите на Исус Христос са призовани да страдат поради
нечестието на света. Светът счита апостолите и другите църковни
ръководители за „безумни“ (стих 10) поради стремежа да следват Христос.

Завършете урока, като свидетелствате за изучаваните истини.
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УРОК 105

1 Коринтяните 5-6
Въведение
Апостол Павел предупреждава светиите да не позволяват
на нечестиви хора да имат влияние върху тях. Той

предупреждава светиите да избягват безнравствените
философии и практики, преобладаващи в Коринт.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 5
Павел предупреждава светиите да не дружат с хора, които съзнателно избират
да грешат
Нарисувайте на дъската опростена рисунка на фруктиера с пресни плодове с
един изгнил плод в нея. Или може да покажете един изгнил плод.

• Какво ще се случи, ако оставите
изгнил плод във фруктиера с
други пресни плодове?

• Какво може да символизира
изгнилият плод в нашия живот?
(Влияния, които може да са
вредни за нас.)

Докато изучават 1 Коринтяните 5,
поканете учениците да потърсят
истини, които може да им помагат да
реагират по-добре на вредните
влияния в живота им.

Поканете един ученик да прочете
1 Коринтяните 5:1-2 на глас.
Помолете останалите ученици да следят текста, като потърсят една нечестива
практика сред светиите в Коринт.

• Каква нечестива практика съществува сред светиите в Коринт? (Обяснете,
че блудство се отнася за всяка сексуална връзка извън брака. Един от
членовете на Църквата в Коринт извършил сексуален грях с мащехата си.)

• Според стих 2, какъв съветва Павел църковните ръководители да направят
с този човек? (Обяснете, че изразът „да се отлъчи от вас“ в стих 2 означава,
че грешникът трябва да бъде отлъчен от Църквата.)

Отбележете, че църковните ръководители внимателно обмислят много
фактори, преди да наложат отлъчване или друга форма на църковно
наказание. Освен да обмислят доколко сериозно е прегрешението,
църковните ръководители вземат предвид различните цели на църковните
наказания: да се помогне на човек да се покае, да се предпазят онези, които
може да бъдат засегнати отрицателно от действията на този човек или от
разпространяването на убежденията на този човек, а също и да опазят
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чистотата на ученията на Църквата (вж. „Church Discipline“,
mormonnewsroom.org/articles/church-discipline).

Поканете някои от учениците да прочетат 1 Коринтяните 5:6-7 на глас и
поканете всеки един от класа да потърси аналогията, която Павел използва, за
да обясни защо този човек трябва да бъде отлъчен от Църквата.

• С какво сравнява Павел неразкаялите се грешници? (Обяснете, че кваста,
или маята, водят до разваляне или мухлясване на хляба.)

• Колко квас е необходим, за да засегне цялото тесто?

• Какво символизира цялото тесто? (Църквата на Исус Христос.)

• Как бихте обобщили значението на тази аналогия като принцип?
(Учениците трябва да изразят със свои думи следния принцип: Ако
избираме да имаме близки отношения с хора, които приемат и
подкрепят греха, може да бъдем повлияни от тяхното нечестие.
Напишете тази истина на дъската.)

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 5:9-11 на глас. Помолете
останалите ученици да следят текста, търсейки съвета, който Павел дава на
светиите от Коринт.

• Какво според Павел трябва да избягват светиите от Коринт?

За да помогнете на учениците да разберат по-добре съвета на Павел да не
поддържаме близки отношения с прелюбодейци или други, които приемат и
подкрепят греха, предоставете на учениците копие на следното изказване на
старейшина Нийл А. Максуел от Кворума на дванадесетте апостоли. Поканете
един ученик да го прочете на глас:

„Не поддържайте близки отношения с прелюбодейци – не защото сте
твърде добри за тях, а, както казва (К. С.) Луис, защото не сте достатъчно
добри. Запомнете, че лошите ситуации може да повлияят дори и на добрите
хора“ („The Stern but Sweet Seventh Commandment“, New Era, юни 1979
г., с. 42).

• По какъв начин близките отношения с хора, които се отдават на греха,
отслабват способността ни да правим праведни избори?

• Кои са някои от примерите за лоши ситуации, които може да повлияят
отрицателно на добрите хора?

• Какво може да правим, без да правим компромис с нашите стандарти, за да
помагаме на хората, които се отдават на греха? (Можем да се молим за тях,
да се държим мило и уважително с тях, като с Божии чеда и да даваме
праведен пример за спазване на заповедите.)

Поканете учениците с молитва да обмислят какво могат да правят, за да
оказват положително влияние върху околните хора, без да правят компромис
със стандартите си.
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Обобщете 1 Коринтяните 5:12-13, като обясните, че Павел учи, че Църквата
има отговорност да призовава членовете към покаяние и в някои случаи да
отлъчва (от Църквата) (стих 13) онези, които извършат сериозни
прегрешения.

1 Коринтяните 6
Павел учи светиите относно единството и закона за целомъдрието
Нарисувайте на дъската друга опростена рисунка, на която има фруктиера с
гнили плодове и един здрав плод сред тях. Поканете учениците да си помислят
дали някога са се чудили как да избягват греха, когато той ги заобикаля
отвсякъде. Отбележете, че това е предизвикателство, пред което са изправени
светиите в Коринт.

Докато учениците изучават
1 Коринтяните 6, ги поканете да
потърсят истините, които според
Павел могат да им помагат да живеят
по-праведно, въпреки че са
заобиколени от нечестиви влияния.

Обобщете 1 Коринтяните 6:1-8, като
обясните, че Павел съветва светиите
в Коринт да разчитат на
праведността при разрешаването на
споровете помежду си, вместо
веднага да се обръщат към
гражданските съдилища.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 6:9-11 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят греховните практики в Коринт, които
Павел учи членовете на Църквата да избягват.

• Какви видове греховно поведение Павел учи членовете на Църквата да
избягват?

• Според стих 11, какво напомня Павел на светиите за тях самите? (Много
нови членове от Коринт са участвали в тези греховни действия преди
присъединяването си към Църквата, но са се покаяли и са пречистени от
греховете си.)

Обяснете, че древният Коринт е известен с неморалните си практики и много
коринтяни подкрепят идеята, че телата ни са създадени за удоволствия.
Обобщете Joseph Smith Translation на 1 Коринтяните 6:12, като обясните, че
Павел е против философията, че няма правилно или грешно.

• По какъв начин идеите и практиките в Коринт са подобни на
тенденциите, които виждаме в света днес?

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:13. Помолете
класа да следят текста, като потърсите какво учи Павел относно целта на
нашите тела.
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• Какво учи Павел относно нашите тела? (Въпреки че много от коринтяните
очевидно вярват, че тялото е създадено само за физически удоволствия,
Павел коригира това схващане, като преподава, че телата ни са създадени,
за да се постигнат Господните цели.)

Обобщете 1 Коринтяните 6:14-17, като обясните, че онези, които се
присъединят към Църквата, стават едно с Христос, като духовни „членове“ на
Неговото тяло. Павел обяснява и, че сексуалната безнравственост е
несъвместима с духовната връзка с Исус Христос.

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:18. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво казва Павел на светиите от
Коринт, че трябва да правят. (Може да отбележите, че Joseph Smith Translation
на 1 Коринтяните 6:18 променя израза „вън от тялото“ на „против тялото
Христово“.)

• Какво казва Павел на светиите в Коринт, че трябва да правят?

• Каква истина преподава Павел относно хората, които извършват
прелюбодеяние? (Може да предложите на учениците да отбележат думите
в стих 18, които учат на следната истина: Хората, които извършват
прелюбодеяние, прегрешават срещу собственото си тяло.)

Обяснете, че Павел споделя причината, поради която прелюбодеянието или
сексуалната безнравственост, е грях „против (тяхното собствено) тяло“.

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:19. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят с какво Павел сравнява телата ни.

1 Коринтяните 6:19-20 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването
на стиховете за овладяване на Писанията ще помогне на учениците да

увеличават разбирането си за основните учения и да се подготвят да ги преподават на
другите. Може да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване на
Писанията по отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към
идеята за преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяване на
този откъс.

• С какво сравнява Павел телата ни?

Покажете снимка на храм.

• Каква е разликата между храм и която и да е друга сграда?

• Как бихте обобщили истината в стих 19? (Въпреки че учениците може да
използват различни изрази, те трябва да посочат следното учение:
Нашите тела са Божии храмове, в които може да обитава Духът.)

• По какъв начин разбирането, че телата ни са храмове, влияе на това как се
отнасяме към собствените си тела и тези на другите?

Помолете един ученик да прочете следното изявление на старейшина Д. Тод
Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете учениците да
се вслушват за допълнителни прозрения относно това как разбирането за тази
истина може да повлияе на начина, по който се отнасяме с телата си.
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„Като признаваме тези истини (от 1 Коринтяните 6:19–20) … , ние
определено няма да обезобразяваме тялото си, например с татуировки,
нито да го обезсилваме, например с наркотици, нито ще го омърсяваме,
например с прелюбодеяние, разврат или неприличие. … Тъй като нашето
тяло е инструментът на нашия дух, е важно да се грижим за него по
възможно най-добър начин. Трябва да осветим силите му да служи и

напредва делото Христово“ („Размисли относно посветения живот“, Лиахона, ноем. 2010
г., с. 17).

• Какво според вас има предвид Павел с израза „вие не сте свои си“ в стих
19?

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:20. Помолете
класа да следят текста и да открият защо телата ни не са наши собствени.

• Кой израз сочи защо телата ни не са наши собствени? (Обяснете, че
„купени с цена“ означава да сме изкупени чрез Единението на Исус
Христос.)

• Как бихте обобщили една истина от стихове 19-20? (След като учениците
отговорят, може да им предложите да запишат в Писанията си близо до
стихове 19-20 следната истина: Тъй като сме изкупени с цена чрез
Единението на Исус Христос, телата ни не са наши собствени.)

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Моля ви, никога не казвайте: „Кому причинява болка? Защо да не си
позволя малко свобода? Ще прегреша сега и после ще се покая“. Моля ви,
не бъдете толкова лекомислени и толкова жестоки! Не можете безнаказано
да „разпъват(е) втори път в себе си Божия Син“ (вж. Евреите 6:6). „Бягайте
от блудство“ (1 Коринтяните 6:18) – вика Павел – и избягвайте „(всичко)
подобно на това“ (У. и З. 59:6; курсив добавен) – допълва Учение и завети.

Защо? Една причина е неизмеримото страдание по дух и тяло, което Спасителят изтърпял
за света, за да можем ние да избягаме (вж. особено Учение и завети 19:15–20). Дължим
Му нещо за това. Наистина, ние сме Му безкрайно задължени за това“ („Personal
Purity“,Ensign, ноем. 1998 г., с. 76).

• По какъв начин, ако не забравяме истината, че телата ни не са наши
собствени, това влияе на изборите, които правим относно телата ни?

Насочете учениците към рисунката на дъската на пресния плод, заобиколен
от гнили плодове.

• По какъв начин разбирането на тези истини за нашите тела ни помага да
останем чисти, когато сме заобиколени от нечестие?

Свидетелствайте за истините, които обсъдихте. Поканете учениците да
обмислят подтиците, които може да са получили по време на урока и да
действат според тях.
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Овладяване на стихове от Писанията – 1 Коринтяните 6:19-20
Поканете учениците да напишат кратка реч, въз основата на 1 Коринтяните
6:19-20. Насърчете ги да включат следното: (1) обобщаващата информация
към този стих (тя е написана на картончето със стиховете за овладяване на
Писанията), (2) изложения принцип и (3) лично преживяване, което показва
истината, на която учи този стих. Може да поканите няколко ученика да
изнесат речите си пред класа. Насърчавайте учениците да се възползват от
предоставени възможности да изнесат речите си у дома или в Църквата.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Римляните 8–1 Коринтяните
6 (Раздел 21)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване на
Писанията у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Римляните 8-16 и 1 Коринтяните 1-6 (раздел 21), няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок.
Урокът, който вие преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте
подтиците на Светия Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Римляните 8-11)
От ученията на Павел към светиите в Рим относно това да сме духовно или плътски настроени, учениците
научиха, че ако следваме влиянието на Духа, можем да преодолеем склонността на естествения човек да греши.
Учениците откриха и следните истини: Ако сме верни Божии чеда на завета, можем да станем сънаследници с
Исус Христос на всичко, което има Небесният Отец. Ако обичаме Бог, всички неща ще работят заедно за наше
добро. Чрез Исус Христос можем да преодолеем всички предизвикателства и изпитания на смъртността. Ако
приемем и се подчиняваме на Исус Христос и Неговото Евангелие, можем да получим благословиите на
Божиите завети и да бъдем спасени.

Ден 2 (Римляните 12-16)
В Римляните 12-13 учениците откриха, че Бог очаква да посветим живота си на Него и да се въздържаме от това
да се влияем от света, и че ако правим това, можем да ставаме по-подобни на Исус Христос. В Римляните 14-15
учениците научиха, че що се отнася до нещата, които не са обхванати от конкретни заповеди, ние трябва да се
въздържаме от осъждането на чуждите избори и да се съобразяваме с това как нашите избори ще повлияят на
другите. Учениците научиха и че Писанията са написани, за да ни учат и ни дават надежда.

Ден 3 (1 Коринтяните 1–2)
В едно писмо до светиите в Коринт Павел засяга някои проблеми и въпроси. От писанията му учениците научиха,
че Господ очаква от нас като светии да сме единни и да премахваме разделенията и споровете и че можем да
узнаваме и разбираме Божиите неща единствено чрез Неговия Дух.

Ден 4 (1 Коринтяните 3-6)
В този урок учениците продължиха да изучават посланието на Павел към светиите в Коринт. От словата на Павел
учениците научиха следните истини: Въпреки че можем да помагаме на другите да научат за Евангелието на Исус
Христос, хората биват обърнати във вярата чрез силата на Светия Дух. Господ ще ни съди справедливо, защото
Той знае всички неща, включително мислите и намеренията на сърцата ни. Ако избираме да имаме близки
отношения с хора, които приемат и подкрепят греха, може да бъдем повлияни от тяхното нечестие.
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Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат как да избягват греха,
когато той ги заобикаля отвсякъде. Освен това, ще научат защо е важно да
пазим чисти телата си.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 6
Павел учи светиите относно единството и закона за целомъдрието
Нарисувайте на дъската друга опростена рисунка, на която има фруктиера с
гнили плодове и един здрав плод сред тях. Поканете учениците да си помислят
дали някога са се чудили как да избегнат греха, когато той ги заобикаля
отвсякъде.

Докато учениците изучават
1 Коринтяните 6, поканете ги да
потърсят истините, на които учи
Павел, които могат да им помагат да
живеят праведно, въпреки че са
заобиколени от нечестиви влияния.

Обобщете 1 Коринтяните 6:1-8, като
обясните, че Павел съветва светиите
в Коринт да разрешават праведно
споровете помежду си, вместо
веднага да се обръщат към
гражданските съдилища.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 6:9-11 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят греховните практики в Коринт, за които
Павел учи членовете на Църквата да избягват.

• Какви видове греховно поведение казва Павел на членовете на Църквата да
избягват?

• Според 1 Коринтяните 6:11, какво напомня Павел на светиите за тях
самите? (Много нови членове от Коринт са участвали в тези греховни
действия преди присъединяването си към Църквата, но са се покаяли и са
пречистени от греховете си.)

Обяснете, че древният Коринт е известен с безнравствеността си и много
коринтяни насърчават идеята, че телата ни са създадени за удоволствия.
Обобщете Joseph Smith Translation на 1 Коринтяните 6:12, като обясните, че
Павел е против философията, че няма правилно или грешно.

• По какъв начин идеите и практиките в Коринт са подобни на
тенденциите, които виждаме в света днес?

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:13. Помолете
класа да следят текста, като потърсите какво учи Павел относно целта на
нашите тела .
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• Какво учи Павел относно нашите тела? (Въпреки че много от коринтяните
очевидно вярват, че тялото е създадено само за физически удоволствия,
Павел коригира това схващане, като преподава, че телата ни са създадени,
за да се постигнат Господните цели.)

Обобщете 1 Коринтяните 6:14-17, като обясните, че онези, които се
присъединят към Църквата, стават едно с Христос, като духовни „членове“ на
Неговото тяло. Павел обяснява и, че сексуалната безнравственост е
несъвместима с духовната връзка с Исус Христос.

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:18. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво казва Павел на светиите в Коринт,
че трябва да правят. (Може да отбележите, че Joseph Smith Translation на
1 Коринтяните 6:18 променя израза „вън от тялото“ на „против тялото
Христово“.)

• Какво казва Павел на светиите в Коринт, че трябва да правят?

• Каква истина преподава Павел относно хората, които извършват
прелюбодеяние? (Може да предложите на учениците да отбележат думите
в стих 18, които учат на следната истина: Хората, които извършват
прелюбодеяние, прегрешават срещу собственото си тяло.)

Обяснете, че Павел учи след това на причината, поради която
прелюбодеянието или сексуалната безнравственост е грях „против (тяхното
собствено) тяло“.

Напомнете на учениците, че 1 Коринтяните 6:19-20 е откъс за овладяване на
Писанията. Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните
6:19. Помолете класа да следят текста, като потърсят с какво Павел сравнява
телата ни.

• С какво сравнява Павел телата ни?

Покажете снимка на храм.

• Каква е разликата между храм и която и да е друга сграда?

• Как бихте обобщили истината в стих 19? (Макар учениците да използват
различни изрази, те трябва да посочат следното учение: Нашите тела са
Божии храмове, в които може да обитава Духът.)

• По какъв начин разбирането, че телата ни са храмове, влияе на това как се
отнасяме към телата си и телата на другите?

Помолете един ученик да прочете следното изявление на старейшина Д. Тод
Кристоферсън от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да се
заслушат за допълнителни прозрения относно това как разбирането, че телата
ни са Божии храмове, може да повлияе на начина, по който се отнасяме с тях.
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„Като признаваме тези истини (от 1 Коринтяните 6:19–20) … , ние
определено няма да обезобразяваме тялото си, например с татуировки,
нито да го обезсилваме, например с наркотици, нито ще го омърсяваме,
например с прелюбодеяние, разврат или неприличие. … Тъй като нашето
тяло е инструментът на нашия дух, е важно да се грижим за него по
възможно най-добър начин. Трябва да осветим силите му да служи и

напредва делото Христово“ („Размисли относно посветения живот“, Лиахона, ноем. 2010
г., с. 17).

• Какво според вас има предвид Павел с израза „вие не сте свои си“ в
1 Коринтяните 6:19?

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 6:20. Помолете
класа да следят текста и да открият защо телата ни не са наши собствени.

• Кой израз сочи защо телата ни не са наши собствени? (Обяснете, че
„купени с цена“ означава да сме изкупени чрез Единението на Исус
Христос.)

• Как бихте обобщили една истина от стихове 19-20? (След като учениците
отговорят, помогнете им да разпознаят следната истина: Тъй като сме
изкупени с цена чрез Единението на Исус Христос, телата ни не са
наши собствени.)

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Моля ви, никога не казвайте: „Кому причинява болка? Защо да не си
позволя малко свобода? Ще прегреша сега и после ще се покая“. Моля ви,
не бъдете толкова лекомислени и толкова жестоки! Не можете безнаказано
да „разпъват(е) втори път в себе си Божия Син“ (вж. Евреите 6:6). „Бягайте
от блудство“ (1 Коринтяните 6:18) – вика Павел – и избягвайте „(всичко)
подобно на това“ (У. и З. 59:6; курсив добавен) – допълва Учение и завети.

Защо? Една причина е неизмеримото страдание по дух и тяло, което Спасителят изтърпял
за света, за да можем ние да избягаме (вж. особено У. и З. 19:15–20). Дължим Му нещо за
това. Наистина, ние сме Му безкрайно задължени за това“ („Personal Purity“, Ensign, ноем.
1998 г., с. 76).

• По какъв начин това да помним, че телата ни не са наши собствени, влияе
на изборите, които вземаме относно телата ни?

Насочете учениците към рисунката на дъската на пресния плод, заобиколен
от гнили плодове.

• По какъв начин разбирането на тези истини за нашите тела ни помага да
останем чисти, когато сме заобиколени от нечестие?

Свидетелствайте за истините, които обсъдихте. Поканете учениците да
обмислят подтиците, които може да са получили по време на урока и да
действат според тях.
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Следващ раздел (1 Коринтяните 7-14)
Обяснете на учениците, че на всеки от тях е даден от Небесния Отец поне
един духовен дар. Поканете ги да изучават следващия раздел, като потърсят
кои са някои от духовните дарове, които Небесният Отец дава на чедата Си.
Кажете им, че апостол Павел учи, че дори и да даде всичкото си имущество, за
да храни бедните и даде също и тялото си да бъде изгорено, ако няма един
конкретен духовен дар, ще е нищо. Поканете учениците да си помислят за
това какви дарове са им дадени.
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УРОК 106

1 Коринтяните 7-8
Въведение
Павел говори на семейните и несемейните членове на
Църквата в Коринт относно брака и мисионерската
работа. Във връзка с въпрос относно консумирането на
месо, предлагано на идоли, Павел съветва светиите да

помислят за влиянието на личните им действия върху
другите и за изоставянето на някои от действията им, ако
те може да препънат духовно някого.

Предложения за преподаване

Помагайте на учениците да изпълняват ролята си в учебния процес
Духовното учене изисква усилия и упражняване на свободен избор от страна на
изучаващия. За много ученици полагането на такива усилия да учат от Писанията може да
изглежда непознато и до известна степен трудно. Вие обаче, може да им помагате да
разбират, приемат и изпълняват ролята си в учебния процес. Когато учениците активно
изпълняват ролята си при изучаването на Евангелието, те отварят сърцата си за влиянието
на Светия Дух.

1 Коринтяните 7
Павел съветва семейните и несемейните членове на Църквата относно брака
Нарисувайте следната схема на дъската:

За да помогнете на учениците да разберат контекста на 1 Коринтяните 7, им
напомнете, че, подобно на нас, членовете на Църквата в Коринт са живели в
общество с объркващи и противоречащи си идеи относно брака и
физическата или сексуалната интимност.

• Въз основата на това, което си спомняте от изучаването ви на
1 Коринтяните 5-6, кои са някои от погрешните вярвания относно
сексуалните връзки, които преобладавали в Коринт?

След като учениците отговорят, напишете следното вляво от схемата, под
„Погрешно вярване:“ Приемливо е да имаш физическа интимност с който и
да е.

Обяснете, че членовете на Църквата в Коринт са написали писмо до апостол
Павел, в което го молят за указания относно Господния стандарт за сексуална
чистота.
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Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 7:1 на глас и помолете класа
да открият въпроса, който светиите в Коринт задават на Павел.

• Какво запитват Павел светиите в Коринт?

Обяснете, че изразът „добре е човек да не се докосва до жена“ в стих 1 сочи,
че светиите в Коринт са имали въпроси относно това кога и дали е уместна
физическата интимност. Някои може да са се съмнявали дори дали брачните
двойки трябва да имат физическа интимност. Напишете следното вдясно от
схемата, под „Погрешно вярване“: Физическата интимност не е приемлива
никога, дори и в рамките на брака.

Отбележете, че и двете погрешни вярвания, написани в схемата,
представляват крайни схващания, които се различават от Божия стандарт за
физическа интимност.

Помолете един от учениците да прочете 1 Коринтяните 7:2-3 на глас.
Помолете останалите да следят текста, като потърсят какво учи Павел относно
физическата интимност. (Може да помогнете на учениците да разберат, че
блудство се отнася за сексуални взаимоотношения извън брака, а дължимото
към нея сношение се отнася за любовта и интимността, изразявани между
съпруг и съпруга.)

Помолете един ученик да прочете следното изявление в За укрепването на
младежите:

„Физическата интимност между съпруга и съпругата 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 сексуалната интимност да е запазена само за брака“ (За
укрепването на младежите (брошура, 2011 г.), с. 35).

• Какво можем да научим от току-що прочетеното относно физическата
интимност? (След като учениците отговорят, запишете следната истина в
схемата под „Истина“: Физическата интимност между съпруга и
съпругата е постановена от Бог.)

Помолете един ученик да прочете следното изказване на президент Бойд К.
Пакър от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да чуят защо
интимността в брака е постановена от Бог.

„Силата на сътворението не е случайна част от плана на щастие; тя е планът
на щастие; тя е ключът към щастието.

Желанието на хората за физическа интимност е постоянно и много силно.
Нашето щастие в смъртния живот, нашата радост и възвисяване зависят от
това как реагираме на тези постоянни, силни физически желания“
(„Планът на щастие“, Лиахона, май 2015 г., с. 26).

• Кои са целите на физическата интимност между съпруга и съпругата?
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• Защо сътворението, способността да се създава смъртен живот, е толкова
важно в плана на Небесния Отец?

Обобщете 1 Коринтяните 7:4-24, като обясните, че Павел учи, че брачните
партньори принципно не трябва да се въздържат от брачни ласки един към
друг, че на овдовелите членове на Църквата е позволено да сключат отново
брак, ако желаят и че членовете на Църквата трябва да „останат с Бога“
независимо от обстоятелствата си. Също така, Павел не насърчава развода.

За да помогнете на учениците да открият една друга истина в
Писанията на Павел в 1 Коринтяните 7, разделете учениците на групи

по двама или трима и раздайте на всяка група копие на следния материал:

1 Коринтяните 7:12-17
В Коринт имало членове на Църквата, чиито брачни партньори не били християни.

• Какви трудности може да срещат брачните партньори от различни вероизповедания?

Прочетете на глас съвета на Павел към този вид семейства в 1 Коринтяните 7:12-17, като
търсите истините, на които учи Павел, които могат да помогнат на семействата в днешно
време, в които единият не е член на Църквата.

В полето по-долу обобщете какво казва Павел относно влиянието, което могат да окажат върху
близките си верните членове на Църквата: ____________________.

• Какви примери сте виждали, в които член на Църквата е имал положително влияние върху
близки, които или не са били членове на Църквата, или не са активни в Църквата?

След като сте им предоставили достатъчно време, помолете учениците да
споделят истината, която са открили в 1 Коринтяните 7:12-17. Учениците
може да използват различни думи, но трябва да изразят подобна на следната
истина: Верните последователи на Исус Христос имат освещаващо
влияние върху близките си.

Може да поканите няколко ученика да споделят примери за членове на
Църквата, които са имали положително влияние върху близки, които не са
членове на Църквата или не са активни в Църквата.

Обобщете 1 Коринтяните 7:25-40, като обясните, че Павел изказва мнението
си относно несемейните членове, които са „призовани в служението“
(Преводът на Джозеф Смит, 1 Коринтяните 7:29 (в Ръководство към
Писанията) и обяснете, че техните обстоятелства им позволяват да служат на
Господ „без разсейване“ (стих 35) или без материални грижи, свързани с
издържането на семейство. Обаче, той не им забранява да сключват брак.

1 Коринтяните 8
Павел отговаря на един въпрос относно консумирането на месо, принасяно
на идоли
Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Л. Том Пери от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„Прекарах кариерата си в областта на универсалните магазини. Тъй като
бях част от един управителен екип, за мен бе важно да общувам с местните
бизнес организации. Събиранията с повечето от тези организации винаги
започваха с час за коктейли (по време на който традиционно се предлагаха
алкохолни напитки). Това бе времето, когато да общуваме и се запознаваме
с хората, които бяха от организацията. Винаги съм се чувствал неудобно по

време на тези часове за общуване. В началото си поръчвах лимоново безалкохолно. Скоро
открих, че лимоновото безалкохолно изглежда подобно на много други питиета. Не можех
да създам впечатлението, че съм трезвеник с безцветна газирана напитка в ръка“ („The
Tradition of a Balanced, Righteous Life“, Ensign, авг. 2011 г., с. 48–49).

• Какво щеше да се случи, ако старейшина Пери бе продължил да пие
безцветна газирана напитка по времето за коктейли?

• Кои са някои други ситуации, в които нашият пример може да повлияе
отрицателно на другите, въпреки че не правим нищо лошо?

Обяснете, че членовете на Църквата в Коринт се чудели дали е приемливо да
консумират храна, която е принасяна на идоли или езически божества.

Отбележете, че Павел признава, че членовете на Църквата може да си мислят,
че това е приемливо, защото знаят, че езическите божества не съществуват
(вж. 1 Коринтяните 8:4-6).

Поканете ученик да прочете 1 Коринтяните 8:1 на глас и помолете учениците
да потърсят на какво учи Павел светиите от Коринт.

• Въпреки че хората знаели, че идолите не са истински, какво казва Павел,
че е по-важно от това, което знаят? (Любовта или милосърдието към
другите.)

• Според този стих, какъв може да бъде резултатът от това знание? (Да се
възгордеем или станем арогантни.) Какво може да се получи от
милосърдието? (Назидание или укрепване на себе си или на другите.)

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 8:7-10 на глас. Помолете
учениците да следят текста, като потърсят кога светиите в Коринт не
трябвало да ядат месото, което може да е жертвано на идоли. (Може да
помогнете на учениците да разберат, че слаба в тези стихове може да се
отнася за слабост в разбирането и че свобода (стих 9) се отнася за свободата на
членовете на Църквата да консумират месо, което може да е принесено в
жертва на идоли.)

• Според стих 9, при какви условия казва Павел, че не трябва да консумират
месото, принесено на идоли? (Ако това ще бъде спънка за някой със слабо
свидетелство или без познание за Евангелието.)

• Какъв пример дава Павел в стих 10 за един от начините, по които
консумирането на месо, принесено в жертва на идоли, може да бъде
спънка? (Ако член на Църквата, който е по-слаб във вярата, види друг член
да яде в трапезария, свързана с местен езически храм, членът с по-слаба
вяра, може да си помисли и, че няма никакъв проблем да се
почитат идоли.)
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Помолете един ученик да прочете на глас 1 Коринтяните 8:11-13. Поканете
останалите ученици да следят текста, като потърсят отговора на Павел на
въпроса за консумирането на храна, принасяна в жертва на идоли.

• Според стих 13, какво казва Павел, че би направил в тази ситуация? Защо?
(Помогнете на учениците да разберат, че съблазнява в този стих означава
да препъва духовно, да греши или да изгуби вяра.)

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това как да
можем да избягваме да караме другите да се препъват духовно? (След като
учениците отговорят, запишете на дъската следния принцип: Можем да
проявяваме милосърдие към другите, като избягваме действия,
които да ги карат да се препъват духовно.)

Използвайте истории, за да помагате на учениците да разбират
принципи
Историите може да помагат на учениците да разбират евангелски принципи, които са
били открити в даден откъс от Писанията. Като се дава пример за евангелски принцип в
съвременен контекст, историите могат да помагат на учениците да разбират и как даден
евангелски принцип се отнася за живота им, а също и да им помага да изпитват желание
да го прилагат.

Поканете един ученик да прочете остатъка от историята на старейшина
Пери. Помолете класа да чуят по какъв начин старейшина Пери прилага този
принцип:

„Реших да имам питие, което ясно да показва, че съм трезвеник. Отидох
при бармана и поисках чаша прясно мляко. Барманът никога не бе имал
такава поръчка. Той влезе в кухнята и ми намери чаша прясно мляко. Сега
разполагах с питие, което ясно се различаваше от алкохолните питиета на
другите. …

Прясното мляко стана моето питие по време на коктейлите. Скоро всички
разбраха, че съм мормон. Уважението, което ми оказаха, действително ме изненада, както
и едно интересно събитие, което започна да се случва. И други започнаха като мен да пият
коктейл от чисто прясно мляко!“ („The Tradition of a Balanced, Righteous Life“, с. 49).

• Кои са другите примери за това как можем да проявяваме милосърдие към
околните, като избягваме действия, които да ги карат да се препъват
духовно?

Свидетелствайте за истините, които учениците откриха днес и насърчете
учениците да търсят напътствието на Светия Дух, докато се стремят да живеят
според тези истини.
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УРОК 107

1 Коринтяните 9-10
Въведение
Павел отговаря на въпроси на светиите от Коринт относно
използването на църковни средства за осигуряването на
неговите материални нужди. Той обяснява, че целта на

проповядването му е да донесе спасение на Божиите
чеда. Той ги увещава да избягват греха, а също и да не
обиждат другите относно религиозните им убеждения.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 9
Павел проповядва Евангелието, за да може той и слушателите му да
бъдат спасени
Донесете в час будилник и го скрийте от учениците. Нагласете го да звънне
скоро след като започнете урока.

За да започнете урока, поканете учениците да си представят какво ще
представлява вечният живот. Помолете ги да запишат в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията защо желаят да получат вечен
живот. Може да помолите няколко ученика да прочетат пред класа това, което
са написали.

Към края на тази дейност будилникът трябва да звънне. Когато това се случи,
помолете един ученик да го намери и да го изключи.

• Как се почувствахте, когато чухте този звук?

Помолете учениците да си помислят дали някога им е било трудно да се
събудят от будилник и поради това да са пропуснали нещо важно. Поканете
няколко ученика да споделят примери.

Обяснете, че също както провалът ни да се събудим от будилник може да
доведе до това да пропуснем или дори да не постигнем важни неща, това, че
не сме успели да „се събудим“ в живота и да променим някои видове
поведение, може да ни попречи да постигнем едно от най-важните неща –
вечния живот.

Поканете учениците да потърсят принцип, докато изучават 1 Коринтяните 9,
който може да им помогне да узнаят как да постигнат вечен живот.

Поканете един ученик да прочете на глас следното обобщение на
1 Коринтяните 9:1-21:

Обобщение
Обобщаването ви помага да преминавате бързо през отделните части на откъса от
Писанията. Като обобщавате сегментите на откъса, вместо да ги прескачате, вие помагате
на учениците да имат както ясна представа за сюжета и контекста, така и основа за
намирането и разбирането на принципи или учения, които ще се появяват по-нататък в
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този откъс. Обобщаването помага и за опазването на целостта и последователността във
вдъхновеното послание на автора.

Павел отговаря на многобройни въпроси на светиите в Коринт. Той пише, че
макар и да има пълни основания да се издържа в материално отношение от
членовете на Църквата, той не е разчитал на тях за издръжката си. Павел
обяснява, че чрез нагласяне към различните обстоятелства, без да прави
компромис със стандартите на Евангелието, е успял да помогне на юдеи,
езичници и всеки друг, който е слаб в Евангелието, да приеме Евангелието.

Поканете ученик да прочете на глас 1 Коринтяните 9:17. Нека останалите
ученици да следят текста и да потърсят по какъв начин Павел проповядва
Евангелието. Може да обясните, че изразът „изпълнявам повереното ми
настойничество“ се отнася за това, че Павел изпълнява възложената му задача
да проповядва Евангелието.

• По какъв начин Павел проповядва Евангелието?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 9:22-23 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят защо Павел съзнателно проповядва
Евангелието.

• Защо Павел проповядва съзнателно Евангелието?

Поканете един ученик, който редовно се занимава с тренировки или уроци по
музикален инструмент, да излезе пред класа. Задайте на ученика следните
въпроси:

• Какво представлява тренировъчната ти програма?

• Имало ли е случай, когато си репетирал или си тренирал за конкретно
събитие или с конкретна цел? Как работата по конкретна цел те
мотивираше?

Благодарете на ученика и го поканете да заеме мястото си.

Помолете един ученик да прочете на глас 1 Коринтяните 9:24-25. Поканете
класа да следят текста, като потърсят спортното състезание, което използва
Павел, за да учи светиите в Коринт.

• За кое спортно състезание говори Павел?

• Какво качество според Павел е необходимо, за да може бегачите да
победят? (Обяснете, че да се „въздържа от всичко“ означава
упражняването на самоконтрол.)

• Какво представлява нетленният венец, за който Павел казва, че ще
издържи вечно? (Вечен живот.)

• Какъв принцип научаваме от стих 25 за това какво трябва да правим, за да
получим вечен живот? (Учениците ще дадат различни отговори, но се
уверете, че те разбират следния принцип: За да получим вечен живот,
ние трябва да се научим да упражняваме самоконтрол във всичко.
Напишете този принцип на дъската. Уверете се, че учениците разбират и,
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че макар и да е необходим самоконтрол, вечният живот в крайна сметка се
получава само „чрез заслугите, и милостта, и благодатта“ на Исус Христос
(2 Нефи 2:8), а не само чрез самоконтрол.)

• Защо според вас упражняването на самоконтрол е необходимо, за да
получим вечен живот?

Помолете един ученик да прочете на глас 1 Коринтяните 9:26-27. Поканете
класа да следят текста, като потърсят как Павел описва усилията си да
упражнява самоконтрол.

• Според стих 26, как Павел описва усилията си да получи вечен живот?
(Уверено и без пропилени усилия.)

• Според стих 27, какво според вас има предвид Павел, когато пише
„уморявам тялото си и го поробвам“?

За да помогнете на учениците да разберат какво има предвид Павел, поканете
един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Бригъм Йънг:

„Не можете да наследите вечен живот, освен ако апетитите ви не бъдат
подчинени на духа, който обитава във вас, онзи дух, който даде нашият
Отец в Небесата. Имам предвид Отец на вашите духове, на тези духове,
които Той постави в тези храмове. Храмовете трябва да бъдат подчинени
съвършено на духа или телата ви не могат да бъдат вдигнати да наследят
вечен живот. … Търсете усърдно, докато доведете всички до подчинение на

закона на Христос. …

… Ако духът се подчини на тялото, (духът) става покварен, но ако тялото се подчини на
духа, (тялото) става чисто и свято“ (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young
(1997 г.), с. 204–205).

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да помогнем на телата
си да се подчиняват на нашите духове?

1 Коринтяните 10
Павел предупреждава светиите в Коринт да избягват греха и нанасянето на
обиди към околните
Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Джеймз Е. Фауст от Първото президентство:

„Един от големите митове в живота е, когато (отделните хора) си мислят, че
са непобедими. Твърде много хора мислят, че са (направени) от стомана, че
са достатъчно силни да устоят на всяко изкушение. Те се залъгват, като си
мислят: „Това не може да ми се случи“ („It Can’t Happen to Me“, Ensign, май
2002 г., с. 46).
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• В кои ситуации хората може да се изложат на изкушение, мислейки си, че
са достатъчно силни, да му устоят? (Напишете отговорите на учениците на
дъската.)

Обяснете, че Павел споменава примери от израилтянската история, за да
предупреди светиите от Коринт относно изкушението и греха. Помолете един
от учениците да прочете 1 Коринтяните 10:1-5 на глас. Поканете останалите
да следят текста, като потърсят някои неща, които се случват на чедата
Израилеви по времето на Моисей и които би трябвало да ги направят
духовно силни.

• Кое от случващото се на чедата Израилеви би трябвало да ги направи
духовно силни? (Може да отбележите, че Павел посочва, че „духовна(та)
канара“ или Йехова е Христос (вж. също Второзаконие 32:3-4.)

• Според стих 5, какво е мнението на Бог относно поведението на много от
тези древни израилтяни?

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас 1 Коринтяните
10:6–11. Поканете класа да следят текста, като потърсят какво иска Павел да
научат светиите в Коринт от примера на древните израилтяни.

• Каква е целта на Павел в споделянето на примера на древните израилтяни?
(Павел иска да предупреди светиите в Коринт, за да избегнат повтарянето
на греховете на древните израилтяни.)

Поканете класа да се изправят и да прочетат заедно на глас 1 Коринтяните
10:12.

• Как бихте обобщили със свои думи посланието на Павел в стих 12?

Кажете на учениците да заемат местата си. Поканете един от учениците да
прочете на глас 1 Коринтяните 10:13. Помолете класа да следят текста, като
потърсят какво учи Павел относно изкушението.

• Какво учи Павел относно изкушението?

• Щом Бог не би допуснал да бъдем изкушавани повече от способността ни
да устояваме, защо древните израилтяни се поддават на изкушението?

Напишете следното незавършено изречение на дъската: Бог ще предостави
начин да избегнем изкушението, но ние трябва да …

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 10:14.
Помолете класа да следят текста и да намерят на какво учи Павел светиите в
Коринт, че трябва да правят.

• Какво според Павел трябва да правят светиите в Коринт?

• Какво ни учи стих 14 относно нашата роля при избягването на изкушение?
(Докато учениците отговарят, довършете истината на дъската, за да се
получи следното: Бог ще предостави начин да избегнем изкушението,
но ние трябва да изберем да се отделим от изкушението.)

Предложете на учениците да напишат Алма 13:28 в Писанията си до
1 Коринтяните 10:13-14. Помолете един ученик да прочете Алма 13:28 на глас.
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Поканете класа да следят текста и да потърсят какво можем да направим, за да
се отделим от изкушението.

• Според Алма 13:28, какво можем да направим, което да ни помогне да се
отделим от изкушението?

• По какъв начин, ако се смирим и бдим и се молим непрестанно, това може
да ни помогне да се отделим от изкушението?

Вдигнете едно копие на книжката За укрепването на младежите и помолете
учениците да обяснят как спазването на включените в тази книжка стандарти
ни помага да се отделим от изкушението.

Обяснете, че учениците може и да не успяват винаги да избегнат
изкушението. Поради това, ние трябва да решим сега как ще действаме,
когато се изправим пред изкушение. Помолете един ученик да прочете
следното изказване на президент Спенсър У. Кимбъл:

„Правилните решения се вземат най-лесно, когато го направим
предварително, имайки предвид крайни цели; това спестява много
безпокойство (по времето на вземане на решение), когато сме уморени и
силно изкушени. …

Развийте самодисциплина, така че все по-рядко да ви се налага да решавате
отново какво ще направите, когато сте изправени пред същото изкушение

отново и отново. За някои неща е достатъчно да вземете решение веднъж! …

Моментът да се прекратят злите неща е преди започването им. Тайната на добрия живот е
в предпазването и предотвратяването. Онези, които се поддават на злото, са обикновено
хората, които са се поставили в уязвима позиция“ (Teachings of Presidents of the Church:
Spencer W. Kimball (2006 г.), с. 108-109).

Споделете своето свидетелство за принципите, които учениците откриха днес.
Помолете учениците да помислят кои изкушения най-много ги затрудняват.
Поканете ги да помислят над следните въпроси:

• Какви промени бихте могли да направите, за да избегнете изкушението,
преди да се изправите пред него?

• Желаете ли да направите тези промени?

Поканете учениците да съставят план, който ще следват, за да избягват
изкушението. Насърчете ги да търсят помощ от Господ чрез молитва, докато
работят по осъществяването на своя план.

Обобщете 1 Коринтяните 10:15-33, като обясните, че Павел съветва светиите
в Коринт да уважават религиозните практики на другите, без да правят
компромис със своите, и отново повтаря, че проповядва, за да помогне на
мнозина да бъдат спасени.
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УРОК 108

1 Коринтяните 11
Въведение
Павел говори относно спорове сред светиите в Коринт,
свързани с религиозните традиции. Той подчертава, че
мъжете и жените имат вечна и божествена роля и са

важни един за друг в Господния план. Той също така учи
членовете на Църквата относно правилната подготовка за
вземане от причастието.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 11:1-16
Павел говори относно спорове, свързани с традициите по негово време
Покажете една снимка на брачна
двойка (например Млада двойка
отива в храма, Евангелски
произведения на изкуството (2009 г.),
№ 120; вж. също LDS.org). Прочетете
на глас следните твърдения, които
показват какво мислят някои хора
относно брака:

1. „Успехът в кариерата ми е
най-важен за мен. Не искам да
раздвоявам вниманието си между
целите в кариерата ми и
моя брак“.

2. „Не искам да се обвързвам в
дългосрочна връзка. Притеснявам
се, че може да взема решение, за
което по-късно ще съжалявам“.

3. „Бракът ще ме върже. Няма да
мога да върша каквото си искам“.

4. „Знам, че решението за брак е най-важното решение, което някога ще
взема и го очаквам с нетърпение“.

Поканете учениците да си помислят какво чувстват относно брака. Докато
изучават 1 Коринтяните 11:1-16, помолете учениците да потърсят една
истина, която може да помогне на тях и на другите да разберат важността
на брака.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 11:13 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво учи Павел относно
отговорностите на съпруга. Може да обясните, че в този стих думата,
преведена като „мъж“ може да се преведе и като „съпруг“, а думата, преведена
като „жена“, може да се преведе и като „съпруга“.
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• Каква е ролята на съпруга? (Може да обясните, че изразът „глава на
жената е мъжът“ означава, че съпругът има свещената отговорност да
председателства в дома си. Да председателства означава праведно да
ръководи и напътства другите за духовните и материалните неща.)

• Кой трябва да председателства и да напътства съпруга, докато той
председателства в семейството си?

Обобщете 1 Коринтяните 11:4-16, като обясните, че Павел отговаря на
въпроси, свързани с традициите за мъжете и жените, когато те се молят и
пророкуват по време на богослуженията си.

Помогнете на учениците да разберат, че читателите на Новия завет понякога
погрешно разбират ученията на Павел, че означават, че ролята на мъжа е
по-важна от ролята на жената или че мъжът превъзхожда или е по-ценен от
жената. Прочетете на глас следното изказване от старейшина М. Ръсел Балард
от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Мъжете и жените са равни в Божиите очи и в очите на Църквата, но равни
не означава, че са еднакви. Отговорностите и божествените дарове на
мъжете и жените се различават по своето естество, но не и по тяхната
важност или влияние. Нашето църковно учение поставя жените наравно с
мъжете, но и ги различава от тях. Бог не счита нито един от половете за
по-добър или по-важен“ („Men and Women in the Work of the Lord“, New Era,

апр. 2014 г., с. 4).

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Коринтяните 11:11. Помолете
класа да следят текста, като търсят на какво учи Павел относно връзката
между съпруг и съпруга.

• Какво учи Павел относно връзката между съпруг и съпруга?

Обърнете внимание на израза „в Господа“. Обяснете, че този израз се отнася
за Господния план да ни помогне да станем подобни на Него и да получим
вечен живот.

• На какво учение учи този стих относно мъжа и жената в Господния план?
(Като използвате думите на учениците, напишете на дъската следната
истина: В Господния план мъжете и жените не могат да получат
вечен живот един без друг. (Вж. У. и З. 131:1-4.)

За да помогнете на учениците да разберат истината, посочена по-горе,
покажете една ножица и започнете да режете лист хартия. Помолете
учениците да си представят, че двете половини на ножицата са разделени.

• Доколко ще се справи човек, ако се опита да отреже лист хартия само с
едната половина на ножицата? По какъв начин ножицата е подобна на
това как съпругът и съпругата работят заедно?
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Използвайте предмети, за да помагате на учениците да разбират
духовни истини
Може да е трудно да се преподават нематериалните аспекти на Евангелието. Използването
на предмети, с цел стимулиране на обсъждане, може да помага на учениците да
анализират и разбират учения и принципи и може да подобри учебната среда, като
насърчи дух на любопитство.

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„По божествен проект се очаква мъжете и жените заедно да напредват към
съвършенство и пълнота на слава. Поради различията им в характера и
способностите, мъжете и жените допринасят за брачните отношения с
уникални гледна точка и изживявания. Мъжът и жената допринасят по
различен начин, но равноправно за единството и цялостта, които не могат
да бъдат постигнати по никой друг начин. Мъжът допълва и усъвършенства

жената, а жената допълва и усъвършенства мъжа, докато двамата се учат един от друг,
укрепват се и се благославят“ („Marriage Is Essential to His Eternal Plan“, Ensign, юни 2006
г., с. 83-84).

• По какъв начин различните черти и отговорности на мъжете и жените се
допълват в семейството?

Напомнете на учениците за различните отношения относно брака, описани в
изявленията, които прочетохте в началото на урока. Поканете няколко
ученика да споделят мислите си и свидетелствата си относно важността на
брака в Господния план. Вие също можете да споделите свидетелството си.

1 Коринтяните 11:17-34
Павел учи светиите в Коринт да не се отнасят лекомислено към причастието
Напишете следните изрази на дъската: наистина духовно преживяване,
обновяване за душата, най-важното в моя Господен ден.

Помолете учениците да си помислят за последния път, когато взеха от
причастието и да си помислят дали ще използват някой от изразите на
дъската, за да опишат преживяването си. Докато изучават 1 Коринтяните
11:17-34, помолете учениците да потърсят истини, които могат да им
помогнат да направят вземането на причастието едно по-духовно и значимо
преживяване.

Обяснете, че по времето на Павел членовете на Църквата имали една
традиция, подобна на тайната вечеря. Те сядали да се хранят заедно на
трапезата и после вземали причастието. Обобщете 1 Коринтяните 11:17-22,
като обясните, че Павел отбелязва една вест, която е получил, че при
събирането на светиите в Коринт за причастието имало спорове или раздори
сред тях. Павел заклеймява светиите за това, че са превърнали тези събрания в
обикновени хранения, вместо да опазят светостта на обреда на причастието.
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Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 11:23-26 на глас. Помолете
класа да следят текста и да потърсят какво насърчава Павел членовете на
Църквата, че трябва да запомнят относно причастието. Може да обясните, че
думата възвестявате в стих 26 означава прогласявате, обявявате или
свидетелствате за (вж. 1 Corinthians 11:26, бележка под линия b).

Покажете картината Тайната вечеря (Евангелски произведения на изкуството
2009 г., № 54; вж. също LDS.org).

• Какво казва Павел, че Спасителят
учи учениците Си да помнят,
докато вземат от причастието?

• По какъв начин припомнянето за
тялото и кръвта на Спасителя по
време на причастието би могло да
помогне на тези членове на
Църквата, които имали раздори?

Поканете един ученик да прочете
1 Коринтяните 11:27-30 на глас.
Помолете класа да следят текста, като потърсят предупреждението, което
Павел дава на светиите в Коринт относно причастието.

• Според стихове 27 и 29, какво е предупреждението на Павел към светиите
в Коринт?

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това какво се
случва, когато вземаме недостойно причастието? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да разпознават следната истина:
Хората, които вземат недостойно причастието, навличат проклятие
върху си.)

Обяснете, че ние „не е нужно да (сме) съвършени, за да взема(ме)
причастието, но в сърцето си трябва да има(ме) дух на смирение и покаяние“
(Предани ще сме на вярата: евангелски справочник, 2004 г., с. 140-141). Ако
вземаме причастието, докато живеем в сериозен грях или сме с неразкаяно
сърце, без желание да помним и следваме Спасителя, ние вземаме недостойно
причастието. Насърчете учениците да се молят на техния Небесен Отец и да
говорят с епископите си (вж. 3 Нефи 18:26-29), ако имат въпроси относно това
дали са достойни да вземат причастието.

• Защо вземането на причастието, когато сме недостойни, ще навлече
проклятие върху душите ни?

• Според 1 Коринтяните 11:28, какъв съвет дава Павел на членовете на
Църквата? (Като използвате думите на учениците, напишете на дъската
следната истина: Когато вземаме от причастието, трябва да направим
оценка на живота си.)

Отбележете, че целта да правим тази самооценка на живота си е не само да
помислим дали сме достойни да вземем от причастието, но и да помислим
доколко се стремим да спазваме нашите завети с Господ и как може да се
стремим да се покайваме и усъвършенстваме.
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Помолете един ученик да прочете следното изказване на президент Хауърд
У. Хънтър:

„Зададох си следния въпрос: „Поставям ли Бог над всички други неща и
спазвам ли всички Негови заповеди?“ След което последваха размисли и
решение. Да сключиш завет с Господ винаги да спазваш Неговите заповеди
предполага сериозно задължение и да подновиш този завет чрез взимане на
причастие е също толкова сериозно. Моментите на задълбочен размисъл,
докато се раздава причастието, имат огромно значение. Това са моменти за

самоизследване, интроспекция и самоосъзнаване – време за размисъл и вземане на
решения“ („Thoughts on the Sacrament“, Ensign, май 1977 г., с. 25).

За да помогнете на учениците да си помислят как могат да прилагат истината,
която откриха в 1 Коринтяните 11:28, ги поканете да си помислят за въпроси,
които може да обмислят, докато се подготвят да вземат причастието.
Например, могат да се запитват: „Как мога да съм по-добър ученик на Исус
Христос?“ Помолете учениците да споделят други въпроси, които могат да си
задават. Вие също можете да предложите няколко ваши въпроси. Поканете
учениците да изброят в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията въпроси, които могат да си задават по време на събранието за
причастието, докато преглеждат своето достойнство.

Свидетелствайте, че когато учениците преглеждат достойнството си преди и
по време на вземането на причастието, Господ може да им помага да узнаят
как по-добре могат да изпълняват заветите си и да заслужат да получават
благословиите, които Той желае да им дава. Тези благословии включват да
бъдат пречистени от греховете им и да получат повече от силата на Светия
Дух в живота си. Поканете учениците да си поставят цел относно това как ще
се подготвят по-добре за следващата си възможност да вземат причастието.

Обобщете 1 Коринтяните 11:33-34, като обясните, че Павел дава
допълнителни насоки на светиите в Коринт относно храната, която
консумират във връзка с отслужването на причастието.

Приключете урока, като свидетелствате за истините, посочени в
1 Коринтяните 11.
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УРОК 109

1 Коринтяните 12
Въведение
Павел пише за многото дарове на Духа. Той сравнява
Църквата с физическо тяло и обяснява, че също както
тялото се нуждае от всяка част, за да функционира

правилно, всеки член на Църквата може да използва
даровете на Духа, за да дава своя принос в Църквата и да
я укрепва.

Предложения за преподаване

Насочвайте учениците си по време на учебния процес
Учениците са назидавани, когато ги насочвате през учебен процес, подобен на този, през
който сте преминали вие при подготовката на урока. Насочвайте учениците да изследват
Писанията, за да получават разбиране и да откриват за себе си евангелски истини.
Предоставяйте им възможности да обясняват Евангелието със свои думи и да споделят, и
свидетелстват за това, което знаят и чувстват. Това им помага да възприемат Евангелието с
умовете и сърцата си.

1 Коринтяните 12:1-11
Павел преподава относно духовните дарове
Покажете снимка на следния камък:

Поканете един ученик да прочете на
глас надписа в горната част на
камъка. Обяснете, че докато
президент Дейвид О. Маккей
отслужва мисия в Шотландия, той
вижда този камък над вратата на
една сграда близо до крепостта
Стърлинг и бива вдъхновен от
нейното послание (вж. Francis M.
Gibbons, David O. McKay: Apostle to the
World, Prophet of God 1986 г., с. 45).

Обяснете, че всеки символ в деветте
квадратчета на този камък
символизира цифра. Помолете
учениците да открият цифровата
стойност на всяка формичка. (От
ляво на дясно знаците символизират
5, 10 и 3 на горния ред; 4, 6 и 8 на
средния ред и 9, 2 и 7 на долния ред.)

• Какъв е сборът на трите цифри на горния ред? На средния ред? На
долния ред?
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Обяснете, че всеки сбор от цифрите на този камък хоризонтално, вертикално
или диагонално е 18. Една от причините тези форми да са включени с израза
„Каквото и да правиш, прави го добре“ е, че ако някоя от тези форми бъде
пренаредена или ако стойностите им се променят, хоризонталните и
вертикалните сборове на този камък вече няма да са 18 във всяка посока.

Поканете учениците, докато изучават 1 Коринтяните 12, да помислят как ние
като членове на Църквата може да бъдем оприличени на формите на
този камък.

Обобщете 1 Коринтяните 12:1-2, като обясните, че Павел иска да научи
членовете на Църквата в Коринт относно духовните дарове, които много от
светиите разбирали погрешно. Павел им напомня, че преди тяхното обръщане
във вярата, те са били отклонени от идолопоклонничество.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 12:3 на глас и помолете
останалите да потърсят как можем да узнаем сами, че Исус е Господ и
Спасителят. Обяснете, че Джозеф Смит учи, че думата нарече в стих 3 трябва
да бъде разбирана като познае (в History of the Church, том 4, с. 602–603).

• Според 1 Коринтяните 12:3, как можем да получим лично свидетелство за
Исус Христос? (След като учениците отговорят, запишете следната истина
на дъската: Само чрез Светия Дух можем да получим лично
свидетелство, че Исус Христос е нашият Спасител. Може да обясните,
че същият принцип се отнася и за получаването на лично свидетелство за
Джозеф Смит или Книгата на Мормон).

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, помолете един ученик
да прочете на глас следното изказване на президент Дитер Ф. Ухтдорф от
Първото президентство:

„Свидетелството е най-ценното ни притежание, защото не се придобива
само с логика и разум, не може да бъде закупено със земни притежания и
не може да бъде дадено като подарък или да бъде наследено от нашите
предци. Не можем да разчитаме на свидетелствата на други хора.
Необходимо е да знаем сами за себе си. Президент Гордън Б. Хинкли
заявява: „Всеки светия от последните дни има отговорността да узнае сам

за себе си и без колебание, че Исус Христос е възкресеният и жив Син на живия Бог“
(„Fear Not to Do Good“, Ensign, май 1983 г., с. 80). …

Получаваме това свидетелство, когато Светият Дух говори на духа в нас. Ще получим
спокойна и непоколебима увереност, която ще бъде източникът на нашето свидетелство и
убеденост, независимо от нашата възраст, култура, раса, език или социално-икономическа
среда“ („Силата на личното свидетелство“, Лиахона, ноем. 2006 г., с. 38).

• Защо е важно да разберем, че свидетелството за Исус Христос идва само
чрез Светия Дух?

• Какво можем да правим, за да каним Светия Дух в живота си?

Обяснете, че според записаното в 1 Коринтяните 12:4-6, Павел учи, че има
различни духовни дарове, които действат по различни начини, но всички
идват от Бог чрез Светия Дух. Може да обясните, че даровете на Духа са
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благословии или способности, дадени чрез Светия Дух и че Бог дава поне един
дар на всеки член на Църквата (вж. У. и З. 46:11).

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 12:7 на глас. Помолете
останалите от класа да следят текста и да открият защо ни се дават дарове на
Духа. (Ако трябва, обяснете, че „за обща полза“ означава, че е в полза на
всички светии.)

• Каква истина можем да научим от Павел относно това защо дарове на Духа
се дават на чедата на Небесния Отец? (Учениците трябва да открият една
истина, сходна със следната: Даровете на Духа се дават в полза на
всички чеда на Небесния Отец. Напишете тази истина на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, начертайте следната
таблица на дъската и помолете учениците да я пречертаят в тетрадките си за
работа в клас или в дневниците си за изучаване на Писанията.

Духовни
дарове

По какъв начин тези духовни дарове помагат на
Божиите чеда

Разделете класа на групи по двама или трима. Поканете всяка група да
прочете 1 Коринтяните 12:8-11 и да изпълни съпътстващите указания. Може
да напишете тези указания на дъската или да ги раздадете на листи.

1. В първата колона на вашата таблица изредете всеки духовен дар, споменат
в 1 Коринтяните 12:8-11.

2. Обсъдете значението или дайт+++,/,,,,е пример за всеки духовен дар.

Поканете всяка група да каже какви духовни дарове е открила и какво е
значението на всеки дар. Ако трябва, обяснете, че „да говори с мъдрост“ (стих
8) се отнася за добрата преценка и правилното прилагане на знание; „да
говори с мъдрост“ (стих 8) се отнася за познание за Бог и Неговите закони; „да
разпознава духовете“ (стих 10) се отнася за разпознаването на добро и зло в
друг859ите; а „да говори разни езици“ (стих 10) се отнася за способността да
се говори на чужди или непознати езици.

Помолете всяка група да избере два духовни дара, споменати в стихове 8-10, и
да напише във втората колона на таблицата как тези дарове могат да са от
полза за Божиите чеда. След като сте предоставили достатъчно време,
поканете няколко ученика да обяснят на класа един от отговорите си от
втората колона.

Отбележете, че духовните дарове, споменати конкретно в Писанията, са само
няколко от многобройните дарове, които можем да получаваме чрез Духа.

• Какви други дарове могат да идват при нас чрез Светия Дух?
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• Какви духовни дарове сте забелязали у вашите близки, приятели и
съученици?

• Какво можем да правим, за да открием нашите духовни дарове? (Да
попитаме в молитва Небесния Отец за тях и да изучаваме патриархалните
си благословии.)

Поканете учениците да обмислят духовните дарове, които са им дадени и как
могат те да са от полза за тях и да ги използват в полза на другите.

1 Коринтяните 12:12-31
Даровете на Духа са дадени, за да благославят всички членове на Църквата
Помолете четирима ученика да излязат на дъската. Без останалите от класа да
чуят, възложете на всеки от тези ученици една от следните думи: крак, ръка,
ухо и око. Кажете на всеки ученик да нарисува неговата дума на дъската и
помолете класа да познаят какво е нарисувал всеки от тези ученици. След като
учениците правилно разпознаят всяка от рисунките, поканете четиримата
ученика да заемат местата си. Помолете да си помислят по какъв начин
краката, ръцете, ушите и очите спомагат за работата, извършвана от тялото.

• Някога наранявали ли сте по-малка част от тялото си, като например зъб,
пръст на ръката или пръст на краката? По какъв начин това малко
нараняване повлия дори върху простите ежедневни задачи?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 12:12-14 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят с какво Павел сравнява тялото и
неговите части.

• С какво сравнява Павел тялото и неговите части? (Църквата на Исус
Христос и нейните членове.)

Напишете на дъската следния въпрос и следните цитати от Писанията:

1 Коринтяните 12:15-22, 25-30

По какви начини Павел сравнява тялото с Църквата?

Разделете учениците на същите групи като преди. Помолете всяка група да
прочете 1 Коринтяните 12:15-22, 25-30 заедно на глас, като потърси начините,
по които Павел сравнява членовете на Църквата с частите на тялото. Може да
предложите на учениците да потърсят какво казва Павел относно тялото и
неговите части преди да открият как той оприличава частите на тялото на
членовете на Църквата. След като измине достатъчно време, поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Защо според вас Павел обсъжда ролята на отделните членове на Църквата
непосредствено след като пише за духовните дарове?

• Кои проблеми на членовете на Църквата днес може да бъдат разрешени
посредством ученията на Павел относно това, че членовете на Църквата са
подобни на частите на тялото?
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• Какви принципи можем да научим от сравнението, което Павел прави на
членовете на Църквата с частите на тялото? (Уверете се, че учениците
разбират следния принцип: Когато използваме уникалните си духовни
дарове да служим на другите, ние можем да укрепваме Църквата.
Запишете този принцип на дъската.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Гордън Б. Хинкли. Може да раздадете на учениците копие на
изказването.

„Всички ние сме заедно в това велико дело. Тук сме, за да помагаме на
нашия Отец за Неговото дело и Неговата слава, за „да се осъществят
безсмъртието и вечният живот на човека“ (Моисей 1:39). Вашето
задължение е толкова важно във вашата сфера, колкото е и моето
задължение в моята сфера. Никое призование в тази Църква не е малко или
незначително. Всички ние, докато изпълняваме задължението си,

докосваме живота на други хора“ („This Is the Work of the Master“, Ensign, май 1995 г.,
с. 71).

• Как бива благославяна Църквата благодарение на различните духовни
дарове и призования на отделните членове?

• По какъв начин сте виждали вашето семейство, класът ви в Семинара или
вашия район или клон да бъдат укрепвани от духовните дарове на неговите
членове?

Помолете учениците да си помислят как могат да използват духовните си
дарове, за да укрепват Църквата и да благославят живота на другите.

Поканете учениците да прочетат 1 Коринтяните 12:31 наум, като потърсят
какво съветва Павел светиите в Коринт, че трябва да правят.

• Какво съветва Павел светиите, че трябва да правят? (Обяснете, че копнейте
в този стих означава „търсете усърдно“.)

• Какво можем да правим, за да търсим усърдно „по-големите дарби“ на
Духа (вж. също У. и З. 46:8-9)?

Изразете свидетелството си и благодарността си за духовните дарове и
насърчете учениците ревностно да търсят и използват духовни дарове, за да
служат на другите и да укрепват Църквата.
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УРОК 110

1 Коринтяните 13-14
Въведение
Павел преподава за важността на милосърдието. Той
съветва светиите в Коринт да придобият и да се
придържат към милосърдието и да търсят и други

духовни дарове. Павел учи, че дарът на пророчество е
по-велик от дара на езици и се дава на членовете на
Църквата, за да може да укрепват духовно другите.

Предложения за преподаване

Подготвяйте всеки урок, като се съобразявате с учениците
Когато се подготвяте да преподавате уроци, мислете какви резултати се надявате да са
налице в живота на учениците ви. Президент Томас С. Монсън напомня: „Целта на
евангелското преподаване … е не да „налеем информация“ в умовете на присъстващите
на урока. … Целта е да вдъхновим всеки ученик да мисли за евангелските принципи, да
чувства тези принципи и след това да направи нещо, за да живее според тях“ (в Conference
Report, окт. 1970 г., с. 107).

1 Коринтяните 13
Павел учи за важността да имаме милосърдие
Преди урока напишете на дъската следните примерни ситуации или ги
раздайте на учениците на листи. Поканете един ученик да прочете всяка
примерна ситуация на глас и помолете учениците да си помислят дали някое
от тези твърдения ги описва.

1. Често се дразниш и се разстройваш от поведението на твой брат или
твоя сестра.

2. Един съученик е груб с теб, затова чувстваш, че имаш право да си груб
с него.

3. Завиждаш на талантите и постиженията на твой приятел.

4. Понякога ти е лесно да клюкарстваш и злословиш против другите в
твоя кворум на свещеничеството или клас в Младите жени.

• Какви вредни последици може да има в резултат на такова отношение и
поведение?

Докато учениците изучават 1 Коринтяните 13, ги поканете да потърсят
истини, които могат да им помагат да избягват отношение и поведение, което
може да разруши личното им щастие и връзките им с другите.

Напомнете на учениците, че светиите в Коринт се държали по начини, които
довели до спорове и разделения в Църквата. В своето послание Павел учи, че
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духовните дарове са дадени в полза на всички и имат за цел да помагат на
членовете на Църквата да си служат и да се укрепват един друг. Павел съветва
светиите да търсят усърдно „по-големите дарби“ (вж. 1 Коринтяните 12:7-31).

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 13:1-3 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият едно качество и дар на Духа, което Павел
силно възхвалява.

• Кое качество и дар на Духа е това, което Павел силно възхвалява?
(Милосърдието.)

Обяснете, че милосърдието е „най-висшата, най-благородната, най-силната
любов, а не просто привързаност“ (Ръководство към Писанията,
„Милосърдие“).

• По какъв начин Павел описва онези, които нямат милосърдие, независимо
че имат други духовни дарове?

Обяснете, че изразите „мед, която звъни“ и „кимвал, който дрънка“ в стих 1
се отнасят за музикални инструменти със силен и звънлив звук. В контекста на
стих 1, тези изрази може да означават изричането на думи, които стават
безизразни или безсмислени, когато изричащият ги не е подтикнат от
милосърдие.

• Защо според вас сме нищо, ако нямаме милосърдие?

• Как е възможно някой да раздаде всичките си притежания, за да храни
бедните или с готовност да умре за истината и въпреки това да няма
милосърдие? (Обяснете, че милосърдието е много повече от израз на
щедрост и много повече от отдаване на живота за истината.)

Начертайте следната схема на дъската:

Какво е или какво прави
милосърдието

Какво не е или не прави
милосърдието

Обяснете, че Павел описва характерните качества на милосърдието, за да
помогне на светиите в Коринт по-добре да разберат този дар. Разделете
учениците по двойки. Поканете учениците да прочетат 1 Коринтяните 13:4-8
с партньорите си, като потърсят описанията на милосърдието, дадени
от Павел.

След като сте предоставили достатъчно време на учениците, ги помолете да
излязат на дъската и да напишат описанията, дадени от Павел, на
милосърдието, под правилното заглавие в таблицата. При нужда, помогнете
на учениците да разберат всяко описание.
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• Кой отговаря на описанието на всички тези качества на милосърдието?
(Исус Христос.)

Напомнете на учениците, че пророкът Мормон учи, че „милосърдието е
чистата любов Христова“ (Мороний 7:47). Обяснете, че милосърдието може да
бъде описано по два важни начина: (1) Любовта на Христос към нас и
(2) нашата Христова любов към другите. Помолете учениците да изберат
няколко описания на милосърдието от списъка на дъската и да обяснят на
останалите защо те са добри описания на Исус Христос.

• Какво според вас означава в стих 8, че „любовта никога не отпада“?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Истинското милосърдие … е проявено в съвършена и чиста форма в
неотпадащата, максимална и изкупваща любов към нас. … Това
милосърдие е Неговата чиста любов към нас, без която ние бихме били
нищо, бихме били без надежда, бихме били най-окаяните сред всички
мъже и жени. …

В живота има достатъчно страхове и провали. Понякога не успяваме.
Понякога хората ни разочароват, или икономики, фирми или правителства не оправдават
нашите очаквания. Но едно нещо във времето или във вечността не ни разочарова –
чистата любов Христова“ (Christ and the New Covenant 1997 г., с. 337).

• По какъв начин може да ни е от полза да помним, че чистата любов на
Исус Христос никога не отпада?

• Въз основа на това, което научихме от 1 Коринтяните 13:4-8, какво се
случва с нас, когато придобием дара на милосърдието? (Учениците може
да открият много истини, но трябва да им е ясно, че като се стремим да
придобием духовния дар на милосърдието, ние ставаме по-подобни
на нашия Спасител, Исус Христос. Напишете тази истина на дъската.)

Обобщете 1 Коринтяните 13:9-12, като обясните, че Павел учи защо
духовните дарове на знанието и пророчеството някой ден ще изчезнат. Павел
отбелязва, че знанието, налично в този живот, е непълно, и че във вечността
ще придобием съвършено познание.

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 13:13.
Помолете класа да следят текста, като потърсят три дара на Духа, за които
Павел казва, че ще останат, т.е., ще устоят или ще останат постоянни.
Поканете учениците да споделят това, което са открили.

• Кой според Павел е най-големият духовен дар? (Учениците трябва да
разпознаят следната истина: Милосърдието е най-великият дар на
Духа. Напишете тази истина на дъската).

• Каква е връзката между вяра, надежда и милосърдие? (Вярата води до
надежда, а надеждата води до милосърдие.)
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• Въз основа на наученото в 1 Коринтяните 13, защо според вас
милосърдието е най-великият дар на Духа?

Посочете съвета на Павел в 1 Коринтяните 14:1: „устремете се след любовта“.

• Какво можем да правим, за да се „устрем(им)“ или да придобием дара на
милосърдието?

Поканете един ученик да прочете Мороний 7:48 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво казва Мормон на хората си да правят, за да
придобият дара на милосърдието. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

• Как притежаването на милосърдие подобрява нашите взаимоотношения с
близки, приятели и връстници?

• Можете ли да опишете случай, когато сте били свидетел на милосърдие в
начина, по който някой се е отнесъл към вас или към други? (Може да
споделите и ваше собствено преживяване.)

Поканете учениците да напишат на листи хартия кои описания на
милосърдието според тях са им най-трудни и защо. Насърчете учениците да
напишат цел относно това, което ще правят, за да продължат да се стремят да
придобиват по-голямо милосърдие. Поканете учениците да поставят листа на
място, където често ще го виждат и ще си припомнят за целта си.

1 Коринтяните 14
Павел учи, че дарът на пророчеството е по-велик от дара на езици.
Донесете за урока предмети, които може да се използват за построяването на
кула: например кубчета, кутийки, картички или книги. Поканете един ученик
да използва предметите, които сте донесли, за да построи за една минута
възможно най-висока кула. След това го помолете да си седне на мястото.
Помолете учениците да прочетат 1 Коринтяните 14:1-3 наум, като потърсят
думата в тези стихове, която се отнася за примера с построяването на кула.

• Коя дума в стих 3 се отнася за изграждането на кула? (Назидание. Ако е
необходимо, обяснете, че назидавам означава да „надграждам“, т.е. да
укрепвам или подобрявам духовно.)

Докато изучават 1 Коринтяните 14, поканете учениците да потърсят един
принцип, който ще им помогне да узнаят как да назидават другите.

Обяснете, че Павел се обръща към членовете на Църквата в Коринт, които
проявяват дара на езици, или способността да говорят на други езици.
Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 14:1-3 на глас. Помолете
учениците да следят текста и да намерят вместо това, кой духовен дар ги
съветва Павел да търсят.

• Кой дар на Духа Павел съветва светиите да желаят и търсят?

Обяснете, че „пророчеството се състои от боговдъхновени думи или писания,
които човек получава чрез откровение от Светия Дух. Духът на
пророчеството е да се свидетелства за Исус (Откровението 19:10). Когато
човек пророкува, той говори или пише това, което Бог иска той да знае за
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свое собствено добро или за доброто на други“ (Ръководство към Писанията,
„Пророчество, пророкувам“, scriptures.lds.org).

Напишете следния израз на дъската: пророкувам = да преподавам и
свидетелствам чрез вдъхновение

• Според стих 3, как преподаването и свидетелстването чрез вдъхновение ни
помага да благославяме другите? (Учениците трябва да кажат със свои
думи следния принцип: Като преподаваме и свидетелстваме
посредством вдъхновение, можем да помагаме да се поучават и
утешават другите.)

• Били ли сте назидавани и утешавани от вдъхновените учения и
свидетелство на друг човек?

Обобщете 1 Коринтяните 14:4-30, като обясните, че Павел предупреждава
светиите в Коринт относно дара на говорене на езици. Павел предупреждава,
че ако той бъде използван неправилно, дарът на езици няма да назидава
Църквата и ще разсейва членовете да не търсят по-полезни духовни дарове.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 14:31, 33, 40 на глас.
Помолете останалите да следят текста, като потърсят какъв съвет дава Павел
на светиите относно пророкуването.

• Какъв съвет дава Павел на светиите относно пророкуването? (Всички, и
мъже, и жени, могат да пророкуват или преподават и да свидетелстват.
Това трябва да бъде извършвано в съответния ред, един по един.)

• Каква истина можем да научим за Църквата на Исус Христос от тези
стихове? (Учениците трябва да споделят със свои думи следния принцип: В
Църквата на Исус Христос всички неща трябва да бъдат
извършвани в съответния ред.)

• Защо според вас е важно всички неща в Църквата да бъдат извършвани в
правилния ред?

Обяснете, че писанията на Павел в 1 Коринтяните 14:34-35 предоставят
пример за това как той насочва светиите в Коринт да поддържат ред в
Църквата. Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 14:34-35 на глас.
Помолете класа да следят текста и да открият какво казва Павел на членовете
на Църквата в Коринт. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че е трудно да разберем намерението на съвета на Павел, тъй като
той определено не забранява на жените да се молят или да говорят по време
на църковни събрания (вж. 1 Коринтяните 11:5). Joseph Smith Translation
заменя думата говорят в стихове 34 и 35 с управляват. Тази промяна на думата
загатва вероятността Павел да се е опитвал да коригира ситуация, при която
някои жени в Коринт или са нарушавали реда по време на богослужение или
неправилно са се опитвали да поемат отговорността да ръководят, вместо да
подкрепят и следват свещеническите ръководители (вж. New Testament Student
Manual (наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г.), с. 380).

Завършете урока, като свидетелствате за научените истини в 1 Коринтяните
13–14.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

1 Коринтяните 7-14
(Раздел 22)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване на
Писанията у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците научиха при своето изучаване на
1 Коринтяните 7-14 (раздел 22), не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (1 Коринтяните 7-8)
От указанията на Павел към семейните и несемейните членове на Църквата в Коринт учениците научиха, че
физическата интимност между съпруга и съпругата е постановена от Бог и че верните последователи на Исус
Христос имат освещаващо влияние върху близките си. Учениците научиха също, че можем да проявяваме
милосърдие към другите, като избягваме действия, които да ги накарат да се препънат духовно.

Ден 2 (1 Коринтяните 9-10)
Докато учениците продължаваха да изучават съвета на Павел към светиите в Коринт, те научиха, че за
получаването на вечен живот ние трябва да упражняваме самоконтрол във всичко. Те откриха и, че Бог ще
предостави начин да избегнем изкушението, но ние трябва да изберем да се отделим от изкушението.

Ден 3 (1 Коринтяните 11)
Учениците научиха, че в Господния план мъжете и жените не могат да получат вечен живот един без друг. Те
научиха също, че хората, които вземат недостойно от причастието, навличат проклятие върху си. Следователно,
когато вземаме причастието, трябва да прегледаме живота си.

Ден 4 (1 Коринтяните 12-14)
От ученията на Павел за даровете на Духа учениците научиха следните истини: Само чрез Светия Дух можем да
получим лично свидетелство, че Исус Христос е нашият Спасител. Като се стремим да получим духовния дар
милосърдие, ние ставаме по-подобни на нашия Спасител, Исус Христос. Милосърдието е най-великият дар на
Духа. Като преподаваме и свидетелстваме посредством вдъхновение, можем да помагаме да се поучават и
утешават другите.

Въведение
Павел пише за многото дарове на Духа. Той сравнява Църквата с физическо
тяло и обяснява, че също както тялото се нуждае от всяка част, за да
функционира правилно, всеки член на Църквата може да използва даровете на
Духа, за да допринася в Църквата и да я укрепва.
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Предложения за преподаване
1 Коринтяните 12:1-11
Павел преподава относно духовните дарове
Покажете снимка на следния камък:

Поканете един ученик да прочете на
глас надписа в горната част на
камъка. Обяснете, че докато
президент Дейвид О. Маккей служил
мисия в Шотландия, той видял този
камък над вратата на една сграда
близо до крепостта Стърлинг и бил
вдъхновен от нейното послание (вж.
Francis M. Gibbons, David O. McKay:
Apostle to the World, Prophet of God 1986
г., с. 45).

Обяснете, че всеки символ в деветте
квадратчета на този камък
символизира дадена цифра. Помолете
учениците да открият цифровата
стойност на всяка формичка. (От
ляво на дясно знаците символизират
5, 10 и 3 на горния ред; 4, 6 и 8 на
средния ред и 9, 2 и 7 на долния ред.)

• Какъв е сборът на трите цифри на горния ред? На средния ред? На
долния ред?

Обяснете, че всеки сбор от цифрите на този камък хоризонтално, вертикално
или диагонално е 18. Една от причините тези форми да са включени с израза
„Каквото и да правиш, прави го добре“ е, че ако някоя от тези форми бъде
пренаредена или ако стойностите им се променят, хоризонталните и
вертикалните сборове на този камък вече няма да са 18 във всяка посока.

Поканете учениците, докато изучават 1 Коринтяните 12, да помислят как ние
като членове на Църквата сме подобни на формите на този камък.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 12:7 на глас. Помолете класа
да следят текста и да открият защо ни се дават дарове на Духа. (Ако трябва,
обяснете, че „за обща полза“ означава, че е в полза на всички светии.)

• Каква истина можем да научим от апостол Павел за причината, поради
която се дават дарове на Духа на чедата на Небесния Отец? (Макар че
учениците може да използват различни думи, те трябва да открият
следната истина: Даровете на Духа се дават в полза на всички чеда на
Небесния Отец. Напишете тази истина на дъската.)

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 12:8-11 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят духовните дарове, споменати от Павел.
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Поканете учениците да кажат какви духовни дарове са открили и какво е
значението на всеки дар. Ако трябва, обяснете, че „да говори с мъдрост“ (стих
8) се отнася за добрата преценка и правилното прилагане на знание; „да
говори с мъдрост“ (стих 8) се отнася за познание за Бог и Неговите закони; „да
разпознава духовете“ (стих 10) се отнася за разпознаването на добро и зло в
другите; а „да говори разни езици“ (стих 10) се отнася за способността някой
да говори на чужди или непознати езици.

• По какъв начин тези духовни дарове помагат на Божиите чеда?

Отбележете, че духовните дарове, споменати конкретно в Писанията, са само
няколко от многобройните дарове, които можем да получаваме чрез Духа.

• Какви други дарове могат да идват при нас чрез Светия Дух?

• Какви духовни дарове сте забелязали у вашите близки, приятели и
съученици?

• Какво можем да правим, за да открием нашите духовни дарове? (Да
попитаме в молитва Небесния Отец за тях и да изучаваме патриархалните
си благословии.)

Поканете учениците да обмислят духовните дарове, които са им дадени и как
могат те да са от полза за тях и да ги използват в полза на другите.

1 Коринтяните 12:12-31
Даровете на Духа са дадени, за да благославят всички членове на Църквата
Помолете четирима ученика да излязат на дъската. Без останалите от класа да
чуят, възложете на всеки от тези ученици една от следните думи: крак, ръка,
ухо иоко. Кажете на всеки ученик да нарисува неговата дума на дъската и
помолете класа да познаят какво е нарисувал всеки от тези ученици. След като
учениците правилно разпознаят всяка от рисунките, поканете четиримата
ученика да си седнат по местата. Помолете класа да си помислят по какъв
начин краката, ръцете, ушите и очите спомагат за работата, извършвана
от тялото.

• Някога наранявали ли сте си по-малка част от тялото, като например зъб,
пръст на ръката или пръст на краката? По какъв начин това малко
нараняване повлия дори върху простите ежедневни задачи?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 12:12-14 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят с какво Павел сравнява тялото и
неговите части.

• С какво сравнява Павел тялото и неговите части? (Църквата на Исус
Христос и нейните членове.)

Напишете на дъската следния въпрос и следните цитати от Писанията:

1 Коринтяните 12:15-22, 25-30

По какви начини Павел сравнява тялото с Църквата?
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Разделете учениците на групи по двама или трима. Помолете всяка група да
прочете 1 Коринтяните 12:15-22, 25-31 заедно, като потърси начините, по
които Павел сравнява членовете на Църквата с частите на тялото. Може да
предложите на учениците да потърсят какво казва Павел относно тялото и
неговите части преди да открият как той оприличава частите на тялото на
членовете на Църквата. След като измине достатъчно време, поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Защо според вас Павел обсъжда ролята на отделните членове на Църквата
непосредствено след като пише за духовните дарове?

• Кои проблеми на членовете на Църквата днес може да бъдат разрешени
посредством ученията на Павел за това, че членовете на Църквата са
подобни на частите на тялото?

• Какви принципи можем да научим от сравнението, което Павел прави на
членовете на Църквата с частите на тялото? (Учениците може да намерят
различни принципи, но се уверете, че разбират следния принцип: Когато
използваме уникалните си духовни дарове да служим на другите,
ние можем да укрепваме Църквата. Запишете този принцип на
дъската.)

Върнете се към снимката на камъка, която показахте в началото на урока.

• По какъв начин ние, като членове на Църквата, сме подобни на
различните форми на този камък? (Всички сме уникални и играем важна
роля винаги, когато Господ ни призове да служим. Когато обединяваме
даровете и способностите си да служим на Господ, цялата Църква бива
благославяна. Това, което правим, има значение и може да помогне за
извършването на делото на Църквата.)

• По какъв начин сте виждали вашето семейство, класът ви в Семинара,
Неделното училище, Младите жени или Младите мъже, или вашия район
или клон да бъдат укрепвани от духовните дарове на своите членове?

Помолете учениците да си помислят как могат да използват духовните си
дарове, за да укрепват Църквата и да благославят живота на другите. Посочете
съвета на Павел, записан в 1 Коринтяните 12:31, да „копне(ем) за по-големите
дарби“. (Обяснете, че копнейте в този стих означава „търсете
усърдно“1 Corinthians 12:31, бележка под линияa.)

• Какво можем да правим, за да търсим усърдно „по-големите дарби“ на
Духа (вж. също У. и З. 46:8-9)?

Споделете свидетелството си и благодарността си за духовните дарби и
насърчете учениците ревностно да търсят и използват духовните дарби, за да
служат на другите и да укрепват Църквата.

Следваща част (1 Коринтяните 15–2 Коринтяните 7)
Поканете учениците да обмислят следните въпроси, докато изучават
следващия раздел: Защо апостол Павел споменава кръщението за мъртвите?
Кой ще бъде възкресен? Каква слава очаква човека, след като бъде възкресен?
Всички ли възкресени същества ще имат една и съща слава? Поканете
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учениците да си помислят какво им дава надежда, особено, когато преживяват
скръб, разочарования или трагедии. Обяснете, че в следващия раздел ще
изучават учения и принципи от ученията на Павел към светиите в Коринт,
които могат да им носят мир и надежда.
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УРОК 111

1 Коринтяните 15:1-29
Въведение
Павел научава, че някои хора в Коринт преподават, че
няма възкресение на мъртвите. Той свидетелства на
членовете на Църквата в Коринт, че Исус Христос
възкръсна от мъртвите. След това Павел обяснява

учението за Възкресението и неговото значение за всички
чеда на Небесния Отец. Павел споменава, че обрядът
кръщение за мъртвите би бил безсмислен без
Възкресението.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 15:1–10
Павел дава доказателство за Възкресението на Исус Христос
Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Томас С. Монсън:

„Мои братя и сестри, ние се смеем, плачем, работим, играем, обичаме, ние
живеем. И после умираме. Смъртта е наследство за всички ни. Всички
трябва да преминат през нейните двери. Смъртта прибира възрастните,
изморените и слабите. Посещава младите в разцвета на надеждите и
очакванията им. Дори малките деца не са далеч от нейната прегръдка“
(„Спасителят живее, знам!“ Лиахона, май 2007 г., с. 24).

Поканете учениците да си помислят за мислите или чувствата, които са имали
при смъртта на техен познат. Може да помолите няколко ученика, ако не се
притесняват, да споделят преживяванията си.

Докато учениците изучават 1 Коринтяните 15:1-29, ги поканете да потърсят
принципи, които ще им помагат, когато почине някой техен познат.

Обяснете, че когато Павел приключва посланието си към светиите в Коринт,
той говори за едно погрешно вярване, преподавано от някои членове на
Църквата. Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 15:12 на глас и
помолете класа да потърсят погрешното вярване, на което са били учени.

• На какво учели някои от светиите в Коринт? (Че няма Възкресение на
мъртвите.)

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 15:3-8 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят какво написва апостол Павел, за да
помогне на членовете на Църквата да разберат реалността на Възкресението
на Спасителя.

• Какво свидетелство дава Павел, за да помогне на членовете на Църквата да
разберат реалността на мисията и Възкресението на Спасителя?

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно една от ролите на
апостолите? (Макар че учениците може да използват различни думи, те
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трябва да открият следната истина: Апостолите свидетелстват, че Исус
Христос умря за нашите грехове и бе възкресен от мъртвите.)

• По какъв начин свидетелствата на апостолите за Възкресението на Исус
Христос помагат на хората, на които им е трудно да повярват във
Възкресението?

За да помогнете на учениците да почувстват колко е истинно и важно това
учение, поканете един ученик да прочете на глас следното свидетелство на
президент Томас С. Монсън. (Може да споделите свидетелства относно
Възкресението на Исус Христос, които са дадени от други апостоли в
скорошни речи от общи конференции.)

„С цялото си сърце и с пламенна душа издигам гласа си като специален
свидетел и заявявам, че Бог наистина е жив. Исус е Неговият Син,
Единородният на Отца в плътта. Той е Нашият Изкупител, Той е нашият
Посредник с Отца. Той е Този, Който умря на кръста, за да извърши
единение за нашите грехове. Той стана първият плод на възкресението.
Понеже той умря, всички ще живеят отново. „За мен е сладка радостта,

живее Той във вечността!“ Нека целият свят узнае това и живее според това знание“
(„Спасителят живее, знам!“ с. 25).

Поканете учениците да си помислят по какъв начин свидетелствата на
апостолите относно Възкресението на Исус Христос са им помагали за
укрепването на вярата им във Възкресението. Може да поканите някои от тях
да споделят размислите си.

1 Коринтяните 15:11-29
Павел обяснява учението за Възкресението
Обобщете 1 Коринтяните 15:11-15, като обясните, че Павел задава въпрос
защо светиите в Коринт са започнали да се съмняват в реалността на
Възкресението. Той казва, че ако Исус Христос не бе възкръснал от мъртвите,
тогава всички свидетелства за Неговото възкресение са погрешни и няма
смисъл да се проповядва Евангелието.

Напишете следните непълни твърдения на дъската:

Ако Исус не бе възкръснал от мъртвите, тогава … (вж. 1 Коринтяните
15:16–19).

Тъй като Исус действително се вдигна от мъртвите, … (вж.
1 Коринтяните 15:20-22).

Поканете половината ученици от класа да прочетат 1 Коринтяните 15:16-19
наум, като потърсят какво би се случило, ако Исус не бе възкръснал от
мъртвите. Поканете другата половина да прочетат 1 Коринтяните 15:20-22
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наум, като потърсят благословиите, които са дошли в резултат от
Възкресението на Исус Христос.

1 Коринтяните 15:20-22 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването
на стиховете за овладяване ще помогне на учениците да увеличават разбирането

си за основните учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да
предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин,
така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на
урока, за да помогнете на учениците при овладяването на този откъс.

След като измине достатъчно време, помолете учениците, които са прочели
1 Коринтяните 15:20-22, да споделят как биха довършили съответстващото на
тези стихове твърдение на дъската. Помолете един ученик да запише на
дъската отговорите на тези ученици.

Обяснете, че думата първият плод в стих 20 се отнася за първата част от
реколтата, събрана от даден фермер. Също както тези плодове от реколтата са
първите от много, които да бъдат събрани, Исус Христос е първият от всички,
които ще бъдат възкресени.

• Според стих 22, какво ще се случи на всички чеда на Небесния Отец
поради това, че Исус Христос бе възкресен? (Макар учениците да
използват различни изрази, те трябва да разпознават следното учение:
Поради Възкресението на Исус Христос, всички хора ще бъдат
възкресени.)

Поканете учениците, които са прочели 1 Коринтяните 15:16-19, да споделят
как биха довършили другото твърдение на дъската. Помолете един ученик да
запише на дъската отговорите на тези ученици.

Обяснете, че в стихове 14-19, Павел моли светиите да си помислят какви биха
били последиците, „ако Христос не е бил възкресен“. Павел обяснява, че
цялото проповядване би било напразно, тъй като Исус Христос не би показал,
че има власт над смъртта и така не би могъл да извърши единение за нашите
грехове. Но, тъй като Исус Христос действително възкръсна от мъртвите, ние
знаем, че Той е Божият Син и че Той действително има тази власт.

Позовете се на твърдението на Павел в стих 19: „Ако само в този живот се
надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление“.

• Защо ще сме за съжаление, ако можем да имаме надежда в Исус Христос
само в този живот или ако надеждата ни изчезне след смъртта ни? (Ако
нямаше Възкресение на мъртвите, нашата надежда в Исус Христос щеше да
се отнася само за този живот и целите на плана на спасение нямаше да
могат да бъдат осъществени.)

Според стихове 20-22, каква велика надежда ни предлага Възкресението на
Исус Христос? (Надеждата, че всички ние ще живеем отново след смъртта.
След като учениците отговорят, запишете следната истина на дъската:
Поради Възкресението на Исус Христос, можем да имаме надежда.)
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• По какъв начин Възкресението на Исус Христос ни носи надежда, когато
наш познат почине или когато се боим дори за собствената ни смърт
някой ден?

За да помогнете на учениците да разберат по-добре значимостта на
Възкресението на Исус Христос, помолете един ученик да прочете на глас
следното изявление от Пророка Джозеф Смит. (Ако е възможно, направете
копия на изявлението и ги раздайте на учениците.)

„Основните принципи на нашата вяра са свидетелствата на апостолите и
пророците относно Исус Христос за това, че Той умря, бе погребан и се
вдигна отново на третия ден, и се въздигна на небесата; и всички други
неща, които принадлежат към нашата религия, са само допълнения към
него“ (Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 53).

• Какви казва Джозеф Смит, че са основните принципи на нашата религия?

• Въз основа на това, което научихте в този урок, по какъв начин
Възкресението на Исус Христос е основно за останалите истини на
Евангелието?

Може да свидетелствате за реалността на Възкресението и неговата важност в
плана на Небесния Отец за спасението.

Обяснете, че според записаното в 1 Коринтяните 15:23-24, Павел учи, че ще
има ред при Възкресението и че Исус Христос ще „предаде царството“ на
Небесния Отец, след като прекрати всички видове земна (или светска) „власт
и сила“.

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 15:25-26 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво учи Павел, че ще се случи накрая с
враговете на Исус Христос.

• Какво казва Павел, че ще се случи накрая с враговете на Исус Христос?
(Ще бъдат „полож(ени) под краката (Му)“ (стих 25) или ще бъдат
унищожени.)

• Кой или какво може да се счита за враг на Исус Христос? (Примерите
включват грях, поквара, нечестие и противника.)

• Кой е последният враг, когото Исус Христос ще унищожи?

• Защо смъртта може да бъде считана за враг на Исус Христос и плана на
Небесния Отец?

Напомнете на учениците, че някои членове на Църквата в Коринт вярвали, че
мъртвите не могат да бъдат възкресени, но Павел отбелязва, че светиите са
правили нещо, което показва тяхната вяра във Възкресението на мъртвите.

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 15:29.
Помолете класа да следят текста, като потърсят обряда, който светиите от
Коринт са извършвали. Поканете учениците да споделят какво са открили.
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• Как бихте обобщили въпроса на Павел към светиите относно тяхното
участие в кръщения за мъртвите? („Ако не вярвате във Възкресението,
защо се кръщавате заради мъртвите?“)

Отбележете, че обрядът кръщение за мъртвите е свидетелство за нашата вяра
във Възкресението. Напишете следната истина на дъската: Онези, които са
умрели без кръщение, може да получат този важен обряд.

Покажете снимка на храм. Помолете един от учениците да прочете на глас
следното изказване на президент Гордън Б. Хинкли:

„Всеки храм, голям или малък, стар или нов, е израз на нашето
свидетелство, че животът след смъртта е също толкова реален и сигурен,
както и смъртността“ („This Peaceful House of God“, Ensign, май 1993
г., с. 74).

Поканете учениците да си помислят за случай, когато са извършвали
кръщения за мъртвите или са подготвяли имена, които да се занесат в храма.
Поканете няколко ученика да отговорят на следните въпроси:

• Как се чувствахте, докато подготвяхте имена или извършвахте работата за
тях в храма?

• По какви начини вашият опит със семейната история и храмовата работа
усили вярата ви във Възкресението на Исус Христос и на всички хора?

Може да свидетелствате за важността да работим по семейната история и да
извършваме храмова работа за починалите. Насърчете учениците да показват
вярата си във Възкресението на Исус Христос и окончателното Възкресение
на всички същества, като редовно работят по семейна история и участват в
храмовата работа.

Овладяване на стихове от Писанията – 1 Коринтяните 15:20-22
За да помогнете на учениците да разберат как познанието на учението в
1 Коринтяните 15:20-22 може да ги подготви да помагат на другите, поканете
ги да помислят за някой познат, който е изгубил любим човек. Позовавайки се
на разбирането си за този откъс, помолете учениците да напишат кратко
писмо на този човек в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията, за да предложат утеха и поучение на този човек. Поканете
няколко ученика да споделят написаното с класа.
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УРОК 112

1 Коринтяните
15:30-16:24

Въведение
Павел продължава да учи светиите в Коринт относно
Възкресението. Той се радва на победата на Исус Христос
над смъртта. Павел също така насърчава членовете на

Църквата в Коринт да дават дарения за бедните светии в
Йерусалим.

Предложения за преподаване
1 Коринтяните 15:30-52
Павел учи относно Възкресението
Преди часа, напишете следния въпрос на дъската: По какъв начин биха избрали
да живеят хората, ако не вярват, че ще живеят отново след смъртта си?

В началото на часа поканете учениците да отговорят на въпроса, написан на
дъската.

Обобщете 1 Коринтяните 15:30-34, като обясните, че Павел моли светиите в
Коринт (някои от които неправилно вярвали, че няма да има възкресение) да
си помислят защо човек, който вярва в Исус Христос, би изтърпял преследване
и рискувал живота си, ако нямаше възкресение на мъртвите.

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 15:32.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво отношение биха имали
някои хора, по думите на Павел, ако нямаше възкресение на мъртвите.

• Според стих 32, какво казва Павел, че би било отношението на някои хора,
ако не вярваха във Възкресението?

• Тъй като Възкресението е реалност, защо би било опасно такова
отношение?

Докато учениците изучават остатъка от 1 Коринтяните 15, ги поканете да
потърсят истини, които може да им помогнат да разберат как притежаването
на познание за Възкресението може да повлияе на изборите им в смъртността.
(Забележка: При откриването на всяка от истините, я отбелязвайте на
дъската.)

Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 15:35.
Помолете класа да следят текста и да открият какви въпроси биха могли да
имат хората за Възкресението. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Обобщете 1 Коринтяните 15:36-38, като обясните, че Павел помага да се
отговори на тези въпроси, като използва едно семе да символизира смъртното
тяло, което след смъртта и погребението в земята ще излезе при
Възкресението.
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Покажете (или нарисувайте на дъската) рисунки на слънцето, луната и
няколко звезди.

• От гледна точка на живота тук на
земята как се различава
светлината на слънцето от
светлината на луната?

• Как се различава светлината на
луната от светлината на звездите?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 15:39-42 на глас. Той трябва
да прочете и Joseph Smith Translation на 1 Corinthians 15:40, намиращ се в
бележка под линия a. Помолете останалите да следят текста, като потърсят по
какъв начин Павел използва яркостта на слънцето, луната и звездите, за да
обясни различията в възкресените тела. Обяснете, че в този контекст думата
слава може да се отнася за светлина, великолепие или яркост.

1 Коринтяните 15:40-42 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването
на стиховете за овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си

за основните учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да
предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин,
така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на
урока, за да помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

За обяснение на овладяването на стихове от Писанията и списък на допълнителни
дейности, които да помогнат на учениците да овладеят тези подбрани откъси, вж.
приложението на това ръководство.

• Какво сравнява Павел със славата на слънцето, луната и звездите? (Славата
на възкресените тела.)

• На какво могат да ни научат относно възкресените тела различията в
светлината или славата? (Учениците могат да използват различни думи, но
се уверете, че те разпознават следното учение: Има различни степени на
слава за възкресените тела.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на президент
Джозеф Фийлдинг Смит: Помолете учениците да обърнат внимание на това
как различните видове слава на възкресените тела ще се различават един от
друг. Преди ученикът да започне да чете, обяснете, че когато президент Смит
говори за „селестиални тела“, той има предвид онези, които придобиват
най-висшата степен на селестиалното царство (вж. У. и З. 131:1–4).

„Във възкресението ще има различни видове тела; те няма да са еднакви.
Тялото, което човек ще получи, ще определи неговото място след това. Ще
има селестиални тела, терестриални тела и телестиални тела. …

… Някои ще получат селестиални тела с всички сили за възвисяване и вечно
нарастване. Тези тела ще блестят като слънцето, подобно на нашия
Спасител. … Онези, които влязат в терестриалното царство, ще имат
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терестриални тела и няма да светят като слънцето, но ще бъдат по-величествени от телата
на хората, които ще получат телестиалната слава“ (Doctrines of Salvation, съст. Брус Р.
Макконки, 3 тома (1954–1956), том 2, с. 286, 287).

• По какъв начин различните видове слава на възкресените тела се
различават един от друг?

Озаглавете рисунката на слънце на дъската с думата Селестиално, луната с
Терестриално и звездите с Телестиално. Под всяка от рисунките или снимките
нарисувайте опростено изображение на тяло, като селестиалното тяло да
изглежда, че има повече слава от терестриалното, а терестриалното да
изглежда, че има повече слава от телестиалното.

• Според президент Смит, какво ще
определи тялото или славата,
които човек ще получи при
Възкресението?

• Според президент Смит, какво ще
получат хората, които ще получат
селестиални тела в най-висшата
степен на селестиалното царство,
като част от тяхната слава, което
хората с неселестиални тела няма
да получат? (Напишете Сили за
възвисяване и вечно нарастване под рисунката на селестиалното тяло.)

Обяснете, че „силите на възвисяване“ включват способността да живеем вида
живот, който води Бог, а „вечно нарастване“ е способността да продължаваме
да имаме деца във вечността. Тези благословии се предоставят само на онези,
които са възвисени в най-висшата степен на селестиалното царство (вж. У. и
З. 131:1-4; 132:19-20).

За да помогнете на учениците да разберат какво трябва да правим, за да
получим селестиално тяло при Възкресението, поканете един ученик да
прочете Учение и завети 88:21-22 на глас. Помолете класа да следят текста и
да потърсят какво трябва да правим, за да получим селестиално тяло.

• Какво трябва да правим, за да получим селестиално тяло? (Обяснете, че да
се „съблюдава закона на селестиално(то) царство“ (стих 22) означава да се
получат всички обреди и да се сключат и спазват всички завети,
необходими за влизане в селестиалното царство.)

• По какъв начин знанието за славата и благословиите, налични само за
възкресените същества в най-висшата степен на селестиалното царство,
могат да засегнат изборите на човек в смъртността?

Обобщете 1 Коринтяните 15:45-52, като обясните, че Павел допълнително
пояснява какво ще представлява възкресеното тяло. Той говори за смъртното
тяло като за „одушевено“ (стихове 44, 46) и тленно, а за възкресеното тяло
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като за „духовно“ (стихове 44, 46) и „нетленно“ (стих 52), т.е. безсмъртно или
неподчинено на смъртта.

1 Коринтяните 15:53-58
Павел се радва на победата на Исус Христос над смъртта
Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните 15:53.
Помолете класа да следят текста, като потърсят какво учи Павел относно
състоянието на телата ни, когато бъдем възкресени.

• Според стих 53, какво ще е състоянието на телата ни след Възкресението?
(Учениците трябва да открият следното учение: Ще бъдем възкресени в
едно нетленно и безсмъртно състояние.)

• По какви начини възкресените ни тела ще бъдат нетленни? (Вече няма да
бъдат могат да се разлагат или умират.)

• По какъв начин знанието, че тялото на всеки от нас ще бъде възкресено и
ще опита съответстващата му степен на слава във вечността, може да влияе
на решенията, които вземаме в смъртността?

За да подготвите учениците за изучаването на остатъка от Първото послание
на Павел към Коринтяните, помолете ги да вдигнат ръка, ако някога са били
ужилени от насекомо.

• Как бихте описали усещането от ужилването?

Поканете учениците да прочетат 1 Коринтяните 15:54-55 наум, като потърсят
това, което според Павел няма вече жило.

• Какво според Павел няма жило вече? (Физическата смърт.)

• По какви начини „жилото“ на физическата смърт (стих 55) може да
ни победи?

• По какъв начин физическата смърт е „погълната победоносно“ чрез Исус
Христос (стих 54)?

• Коя истина можем да научим от ученията на Павел за причината, поради
която физическата смърт вече няма постоянно жило и не може да ни
победи? (Учениците трябва да открият следната истина: Физическата
смърт не може да ни победи заради Възкресението на Исус
Христос.)

Обяснете, че макар Възкресението на Исус Христос да е премахнало жилото,
което идва от физическата смърт, има едно друго жило в смъртта, което може
да остане. Поканете един от учениците да прочете на глас 1 Коринтяните
15:56. Помолете учениците да следят текста и да потърсят жилото, което може
да остане, когато умрем.

• Кое жило може да остане дори като умрем?

Поканете един ученик да прочете 1 Коринтяните 15:57-58 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво учи Павел, че може да премахне
жилото на смъртта, която идва от греха.
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• Какво учи Павел относно това, което може да премахне жилото на
смъртта, произлизаща от греха.

• Според стих 58, каква покана отправя Павел към читателите си поради
победата на Исус Христос над смъртта?

• Какъв принцип можем да открием от стихове 56-58 относно това, което
трябва да правим, за да избегнем жилото на смъртта, произлизаща от
греха? (Помогнете на учениците да открият следния принцип: Ако сме
постоянни и непоклатими в това да живеем според Евангелието,
жилото на смъртта, произлизаща от греха, бива премахнато чрез
Единението на Исус Христос.)

• Какво означава да бъдем постоянни и непоклатими в това да живеем
според Евангелието?

• Каква роля играе покаянието за това да бъдем постоянни и непоклатими?

За да помогнете на учениците да почувстват важността на истините, които
научиха, позовете се на истините, изредени на дъската, и поканете учениците
да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията
отговорите си на следния въпрос: Какви истини научихте за Възкресението,
които могат да ви помогнат да искате да живеете праведно? След като измине
достатъчно време, поканете няколко ученика да споделят с класа какво са
написали.

Поканете учениците да си поставят цел относно нещо, което могат да
направят днес, за да бъдат по-постоянни и непоклатими в това да живеят
според Евангелието.

1 Коринтяните 16
Павел организира набиране на помощи за бедните в Йерусалим
Обобщете 1 Коринтяните 16:1-24, като обясните, че Павел дава указания на
светиите в Коринт да помогнат на бедните в Йерусалим да „сто(ят) твърдо във
вярата“ (стих 13) и да вършат всички неща „с любов“ (стих 14).

Свидетелствайте за истините, които учениците откриха в този урок.

Овладяване на стихове от Писанията – 1 Коринтяните 15:40-42
Нека двама ученика излязат пред класа с Писанията си. Помолете ги да си
представят, че вие сте проучвател, а те са мисионерска двойка, която ви учи
относно плана на спасение. Помолете ги да обяснят какво знаят за смъртта и
Възкресението, като използват както стиховете за овладяване на Писанията в
1 Коринтяните 15, така и други стихове, които може да са от полза. Помолете
учениците да споделят всичко друго, което биха искали да обяснят на
проучвател за смъртта и Възкресението.
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Въведение към Второто
послание на Павел към
Коринтяните
Защо да изучаваме тази книга?
Второто послание на Павел към Коринтяните се отличава с темите си за утеха
по време на страдание, сила насред слабости (пример за което е даден от
самият Павел) и различаване на истинските учители от лъжеучители.
Примерът и ученията на Павел, записани във 2 Коринтяните, може да
вдъхнови учениците да останат предани и верни на вечните завети, които са
сключили с Бог, вечният Отец, независимо от обстоятелствата или
последствията.

Кой написва тази книга?
Павел написва Второто послание към Коринтяните (вж. 2 Коринтяните 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Скоро след като Павел написва 1 Коринтяните, в Ефес възниква бунт срещу
неговите учения (вж. Деянията 19:23-41) и той заминава за Македония (вж.
Деянията 20:1; 2 Коринтяните 2:13; 7:5). Изглежда, че докато той е в
Македония, написва 2 Коринтяните, вероятно около 55-57 г. сл. Хр. (вж. Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“; Ръководство към Писанията, „Pauline Epistles“,
scriptures.lds.org).

За кого е написана и защо?
Книгата 2 Коринтяните е написана към членовете на Църквата в Коринт.
Докато Павел е в Македония по време на третото си мисионерско пътуване,
Тит му носи вест от Коринт, че едно предишно негово послание е прието
добре от светиите там (вж. 2 Коринтяните 7:6-13). Клонът в Коринт има
напредък, но Павел научава за лъжеучителите там, които покваряват чистите
учения на Христа. Известно време след първоначалното посещение на Павел в
Коринт и вероятно едно последвало посещение (2 Коринтяните 1:15-16),
когато Павел изглежда е укорил някои от светиите (вж. 2 Коринтяните 2:1;
12:21), проповедници от Йерусалим идват в Коринт и започват да учат
светиите, че трябва да възприемат юдейските традиции, които са в разрез с
ученията на Павел. По-голямата част от 2 Коринтяните се занимава с
проблемите, причинени от тези лъжеучители.

Посланието на Павел се обръща и към онези, които желаят още от словата му
(вж. 2 Коринтяните 1-9) и онези, които не желаят да приемат ученията му
(вж. 2 Коринтяните 10-13). Накратко, текстът на 2 Коринтяните разкрива
няколко цели на това послание:
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1. Да изрази благодарност и да укрепи светиите, които са откликнали
положително на предишното му послание

2. Да предупреди за лъжеучителите, които са покварили чистите учения
на Христа

3. Да защити личността си и властта си като апостол на Исус Христос (вж.
2 Коринтяните 10-13)

4. Да насърчи светиите в Коринт да дадат щедро дарение за обеднелите
светии в Йерусалим (вж. 2 Коринтяните 8-9)

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Въпреки че много от посланията на Павел наблягат на ученията, по-голямата
част от това послание подчертава връзката на Павел със светиите в Коринт и
неговата обич и загриженост към тях. Въпреки че Павел е непоклатим в
противопоставянето си на критикуващите, в цялата книга 2 Коринтяните ние
го виждаме като загрижен свещенически ръководител, който се грижи за
щастието и благосъстоянието на светиите. Павел споделя и малко
автобиографични подробности за живота си и пише за своя „трън в плътта“
(2 Коринтяните 12:7).

В едно свещено преживяване, записано във 2 Коринтяните 12:2-4, Павел
описва себе си като „човек в Христос“, който е „занесен до третото небе“,
където вижда и чува неописуеми неща. Това видение, взето заедно с
предишното му учение относно различията в славата на възкресените тела
(вж. 1 Коринтяните 15:35-44), може да бъде считано като библейски паралел
на видението, записано в Учение и завети 76.

Изложение
2 Коринтяните 1-5 Павел свидетелства, че Бог утешава Своите чеда във
всички техни страдания. Той моли светиите да се обичат и да си прощават
един на друг. Евангелието и делата на Духа Господен са по-величествени,
отколкото буквата на закона на Моисей. Павел насърчава читателите си в
моментите им на трудност и им напомня за вечното естество на Божията
любов и слава. Той помага на читателите да разберат нуждата си да се
помирят с Бог чрез Единението на Исус Христос.

2 Коринтяните 6-13 Макар и да е изложен на критика и противопоставяне
от страна на фалшиви учители, Павел защитава искреността си като служител
на Господ и кани читателите си да се отделят от света. Той ги учи относно
„скръбта по Бога“ (вж. 2 Коринтяните 7:10). Павел благодари на светиите от
Коринт за даренията им за бедните в Йерусалим и ги насърчава да
продължават да даряват щедро. Той остро говори против „лъжеапостоли“
(2 Коринтяните 11:13). Павел се радва в Господа и споделя биографични данни
за страданията си и за вярата си в Исус Христос. Той пише за видението си за
третото небе. Павел кани светиите да изследват себе си и да докажат, че
са верни.

2 КОРИНТЯНИТЕ
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2 Коринтяните 1-3
Въведение
Павел пише на светиите в Коринт и обяснява как ще
могат да утешават другите. Той също така ги увещава да
простят на грешник, който е бил в тяхната конгрегация.

Павел учи светиите, че ако се обърнат към Господ, ще
станат по-подобни на Бог.

Предложения за преподаване
2 Коринтяните 1
Павел учи светиите в Коринт как да утешават другите
Помолете учениците да си помислят за случай, когато техен познат е имал
тежко изпитание или страдание.

• Какво направихте, за да му/ѝ помогнете?

• Някога искали ли сте да утешите някого по време на изпитание, но да не
сте знаели как?

Докато учениците изучават 2 Коринтяните 1, ги поканете да потърсят една
истина, която може да им помогне да узнаят как да утешават другите в
техните изпитания и страдания.

Обяснете, че след като Павел написва 1 Коринтяните, в Ефес избухва бунт, в
отговор на ученията му. (Вж. Деянията 19:23-41. Забележка: Азия е римска
провинция в днешна Турция.) Павел напуска Ефес и отива в Македония,
където Тит му носи вест, че предишното послание на Павел е прието добре от
светиите в Коринт. Павел научава и, че светиите изпитват затруднения и че
някои лъжеучители в Коринт изопачават истинското учение на Христос.
Павел написва 2 Коринтяните, за да утеши светиите и да засегне проблемите,
причинени от тези нежелани учители.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас от
2 Коринтяните 1:1-5. Поканете класа да следят текста, като потърсят какво
казва Павел на светиите относно техните трудности.

• Какво казва Павел на светиите за Бог в стих 3, което може да ги е утешило
в техните изпитания?

• Каква истина можем да научим от стих 4 относно това какво може да
правим, когато получим утехата на Небесния Отец? (Учениците трябва да
открият следната истина: Когато Небесният Отец ни утеши в
страданията ни, ние можем да помагаме на другите да получат
Неговата утеха.)

• Как получаването на Божията утеха по време на изпитание ви е помагало
да помогнете на някой друг да получи Неговата утеха? (Може да споделите
лично преживяване, докато учениците си мислят за собствените си
преживявания.)
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Обобщете 2 Коринтяните 1:6-8, като обясните, че Павел казва на светиите в
Коринт за тежките и животозастрашаващи изпитания, преживени от него и
колегите му при проповядването на Евангелието в Ефес.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 1:9-11 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво помага на Павел и спътниците му
по време на изпитанията им.

• Какво помага на Павел и неговите спътници по време на изпитанията им?

• Каква истина можете да откриете в стих 11 относно това как можем да
помагаме на хора, които имат изпитания? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Нашите
молитви могат да помагат на хората, които имат изпитания.)

• По какъв начин нашите молитви могат да помогнат на човек, който има
изпитания?

• По какъв начин молитвите на други хора са ви помагали по време на
изпитания, които сте имали?

Обобщете 2 Коринтяните 1:12-24, като обясните, че Павел се радва за онези,
които са приели съвета, който е дал в първото си послание. В стихове 15-20
Павел отговаря на хората, които го критикуват, когато той променя
плановете си да ги посети. Някои от критикуващите Павел изглежда казват,
че поради това, че Павел е променил плановете си за пътуване, вече не могат
да вярват на него или на ученията му. Павел заявява, че посланието на
Евангелието е истинно, независимо от промяната на плановете му.

2 Коринтяните 2
Павел увещава светиите в Коринт да простят на един грешник
Поканете учениците да си помислят за случай, когато някой е наранил или
обидил човек, когото обичат.

• Защо може да е трудно да простите на този човек?

Докато учениците изучават 2 Коринтяните 2, ги поканете да потърсят
истини, които ще им помогнат да узнаят защо е важно да прощаваме
на всички.

Напомнете на учениците, че в първото послание на Павел към коринтяните,
той ги укорява за тяхното неподчинение и липса на вяра. Поканете един
ученик да прочете 2 Коринтяните2:1-4 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят какво се надява Павел, че светиите ще узнаят за
причината, поради която ги укорява.

• Според стих 4, какво иска Павел да узнаят светиите относно причината да
ги укори?

• Как укоряването или коригирането могат да бъдат доказателство за нечия
любов към нас?
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Обобщете 2 Коринтяните 2:5-6, като обясните, че Павел пише за един член на
Църквата, който е прегрешил спрямо други членове на Църквата и им е
причинил страдание. В резултат на това, Църквата наказва този човек.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 2:7-8 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво казва Павел относно начина, по
който светиите трябва да се отнасят към този човек.

• Как трябва да се държат светиите с този човек, който им е причинил
толкова много мъка?

Обяснете, че макар и този човек да е прегрешил, ценността на душата му е
голяма за Бог (вж. У. и З. 18:10). Павел увещава светиите да простят на този
човек, да го утешат и да го обичат, за да му помогнат да се покае.

Поканете учениците да прочетат 1 Коринтяните 2:9-11 наум, като потърсят
друга причина, поради която Павел казва, че светиите трябва да прощават на
другите.

• Според това, което Павел казва на светиите в стих 11, поради коя друга
причина трябва да прощаваме на другите? (Учениците трябва да посочат
със свои думи следната истина: Ако не прощаваме на другите, Сатана
ще надделее над нас. Може да насърчите учениците да отбележат тази
истина в стих 11.)

Отбележете, че прошката към другите не означава, че грешникът няма да
бъде държан под отговорност за делата си. Не означава и, че трябва да се
поставяме в ситуации, в които хората могат да продължат да се държат зле с
нас. Вместо това, прошката към другите означава да се отнасяме с любов към
хората, които са се държали лошо с нас и да не таим неприязън или омраза
към тях. Заповядано ни е да прощаваме на всички хора. (Вж. Ръководство към
Писанията, „Прощавам“, scriptures.lds.org; У. и З. 64:9–11.)

• По какъв начин си мислите, че Сатана взима надмощие над нас, когато не
прощаваме на другите?

Помагайте на учениците да развиват по-задълбочено разбиране на
принципа
Учениците трябва да разбират дадено учение или принцип, преди да могат да го прилагат.
Може да помагате на учениците да разбират ученията и принципите, като задавате
въпроси, които водят до ясно разбиране на значението на конкретен принцип или учение,
които насърчават учениците да мислят за даден принцип в съвременен контекст или които
приканват учениците да обясняват как разбират даден принцип.

Свидетелствайте за важността на това да прощаваме на другите. Помолете
учениците да си помислят за някой, на когото трябва да простят. Поканете ги
да си поставят за цел да простят на този човек, за да може Сатана да няма
надмощие над тях.

Обяснете, че Павел пише във 2 Коринтяните 2:14, че благодари на Бог, който
винаги „(го) води в победително шествие в Христос“, дори в трудни мигове.
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2 Коринтяните 3
Павел учи светиите в Коринт, че ако се обърнат към Господ, ще станат
по-подобни на Бог
Обяснете, че по време на отсъствието на Павел от Коринт, някои
лъжеучители започват да се противопоставят на ученията на Павел и се
опитват да дискредитират Павел, като казват на обърнатите във вярата, че все
още трябва да следват закона на Моисей. Обобщете 2 Коринтяните 3:1, като
обясните, че в отговор на онези, които се опитват да го дискредитират, Павел
запитва риторично членовете в Коринт дали трябва да им предостави
„препоръчително писмо“, което да свидетелства за неговия характер и
неговата легитимност като истинен апостол на Исус Христос. (Обяснете, че
по времето на Павел новодошлите в дадена общност трябвало да носят
препоръчително писмо със себе си. Тези писма представяли новодошлите и
свидетелствали за техния добър характер.)

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 3:2-3 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият какво казва Павел, че служи за негово
препоръчително писмо.

• Какво служи като препоръчително писмо за Павел? (Промененият живот
на отделните светиите е като писмо от Самия Христос.)

• Какво означава изразът „узнават и прочитат всички човеци“ в стих 2?
(Много хора за пръв път се запознават с Църквата и преценяват нейната
истинност чрез личното поведение и примерите на членовете на
Църквата.)

Отбележете израза „не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето“
в стих 3 и обяснете, че по времето на Моисей, заповедите били записани на
плочи от камък. Павел учи светиите в Коринт, че заповедите са записани в
сърцата им чрез силата на Светия Дух.

Обобщете 2 Коринтяните 3:5-13, като обясните, че според Павел, ако старият
закон на Моисей, с който трябва да се приключи, е славен, то славата на
вечния евангелски завет е още по-голяма. Павел напомня на светиите в
Коринт, че Моисей носел покривало над лицето си, когато слязъл от
Синайската планина, след като говорил с Господ там, защото чедата
Израилеви се страхували от славата, която се излъчвала от лицето му.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 3:14-15 на глас и помолете
класа да следят текста, като потърсят как Павел сравнява израилтяните, които
се страхували от славата, която се излъчвала от лицето на Моисей, с юдеите по
негово време.

• По какъв начин Павел сравнява израилтяните, които изисквали от Моисей
да носи покривало, с юдеите по негово време?

• Какво означават изразите „техните умове бяха заслепени“ в стих 14 и
„покривало лежи на сърцата им“ в стих 15?

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 3:16-18 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво обещава Павел, че ще премахне
покривалото на неразбирането от сърцата и умовете на хората. Отбележете,
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че Joseph Smith Translation променя израза „когато Израил се обърне към
Господа“ в стих 16 на „когато сърцето се обърне към Господа“ (Joseph Smith
Translation, 2 Corinthians 3:16).

• Според Joseph Smith Translation на 2 Corinthians 3:16, какво трябва да
направят хората, за да бъде премахнато покривалото на погрешното
разбиране?

Напишете на дъската: Като обърнем сърцата си към Господ …

• Според стих 18, какво се случва на хората, които се обърнат към Господ и
покривалото на погрешното разбиране бъде премахнато? (Обяснете, че
изразът „се преобразяваме в същия образ от слава“ се отнася за
постоянната промяна, която получаваме чрез Духа, която ни помага да
станем по-подобни на Бог.)

Довършете изречението на дъската така, че то да гласи: „Като обърнем
сърцата си към Господ, ще имаме Духа, който постепенно ще ни помага
да станем по-подобни на Бог“.

• Какво според вас означава да обърнем сърцата си към Исус Христос?

Поканете учениците да отделят една минута, за да направят списък в
тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията на начините, по
които хората могат да обърнат сърцата си към Исус Христос. Помолете
няколко ученика да споделят списъците си с класа.

Поканете учениците да си помислят как Духът е променил тях или техен
познат. Помолете няколко ученика да споделят преживяванията си с класа.

Поканете учениците да си помислят какво биха могли да направят, за да се
обърнат по-добре към Господ. Помолете ги да си поставят за цел да се обърнат
към Господ, за да могат да получат Духа и да станат по-подобни на Бог.
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УРОК 114

2 Коринтяните 4-5
Въведение
В посланието си към светиите в Коринт Павел учи, че
изпитанията и нещастията в този живот са временни и
малки, в сравнение с благословиите на вечността. Той

учи светиите и относно Страшния съд и свидетелства, че
Исус Христос направи за нас възможно да се помирим
с Бог.

Предложения за преподаване
2 Коринтяните 4
Павел свидетелства, че макар и да има страдания, той не се страхува или
безпокои

Предмети и картини
Често е трудно да се преподават нематериалните аспекти на Евангелието. Използването на
предмети и картини може да бъде ефективен начин да се помага на учениците да
разбират духовни принципи.

Покажете изображение 1.

• Какво изобразява тази картина?

• Какво може да си помисли
човекът, когото го бутат относно
човека, който го бута?

Покажете изображение 2.
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• Как, виждайки първата картинка
в по-голям контекст променя
преценката ви за това какво
изобразява тя?

Обяснете, че Павел пише на светиите
в Коринт, за да им помогне да
погледнат на своите трудности от
по-голяма перспектива. Докато
изучават 2 Коринтяните 4, поканете
учениците да търсят истини, на
които Павел учи светиите относно
техните несгоди.

Обобщете 2 Коринтяните 4:1-7, като
обясните, че Павел уверява светиите,
че правилно им е проповядвал
Евангелието. Той учи, че Сатана,
„богът на този свят“ (стих 4) действа
с цел да попречи на хората да
приемат Евангелието. Павел сравнява себе си и съслужителите си с пръстени
съдове, които съдържат „съкровището“ на светлината на „познаването на
Божията слава в лицето на Исус Христос“ (стихове 6-7).

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 4:8-9 на глас. Помолете
останалите да следят текста, като потърсят как Павел описва
предизвикателствата на мисионерската си служба.

• Как описва Павел предизвикателствата на мисионерската си служба?

• Кои изрази използва Павел, за да опише как реагира на тези
предизвикателства?

• Защо според вас Павел успява да е положително настроен въпреки, че
среща тези предизвикателства?

Обобщете 2 Коринтяните 4:11-14, като обясните, че Павел учи, че въпреки че
някои хора ще умрат за Евангелието на Исус Христос, тяхната смърт ще е
временна.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 4:14-16 на глас. Помолете
класа да следят текста, като търсят какво знае Павел, което му помага да се
изправи пред изпитанията и преследването.

• Какво знае Павел, което му помага да се изправи пред изпитанията и
преследването?

• Какво означава изразът „ако и да тлее нашият външен човек, пак
вътрешният всеки ден се подновява“ (стих 16)? (Въпреки че Павел и
неговите спътници ще умрат физически, техните духове биват укрепвани
ежедневно.)

Разделете учениците по двойки. Поканете всяка двойка да прочете
2 Коринтяните 4:17-18 заедно на глас, като потърси истините, които
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Павел учи светиите относно изпитанията и страданията. Помолете всяка
двойка да работи заедно, за да отговори на следния въпрос в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията: Бихте могли да им раздадете тези
въпроси на лист хартия или да ги напишете на дъската:

2 Коринтяните 4:17-18
1. Какви истини учи Павел светиите относно изпитанията и страданията?
2. Защо е важно да се видят несгодите ни в по-голямата перспектива на плана на

Небесния Отец?
3. Кога се е случвало да видите някой да остане силен по време на изпитания, поради

това, че е видял страданията си в контекста на плана на Небесния Отец?

След като сте предоставили достатъчно време, помолете няколко ученика да
напишат отговорите си на първия въпрос, написан на дъската. Учениците
може да напишат няколко възможни истини, сред които: Нашите
изпитания и страдания в този живот са дребни, в сравнение с вечните
благословии и израстване, които идват, когато с вяра устояваме на тях.
Тъй като временните трудности могат да доведат до вечно израстване
и слава, няма нужда да се отчайваме в случаи на беда. Има вечна цел в
нашите изпитания, дори когато не можем да я видим в смъртността.

Поканете няколко ученика да запишат своите отговори на втория въпрос.
След като ги напишат, може да задавате подобни на следните разяснителни
въпроси:

• По какви начини нашите изпитания и страдания могат да водят до
израстване?

• Как запомнянето на тези истини може да ни помага с вяра да устояваме на
изпитания и страдания?

Поканете няколко ученика да споделят отговорите си на третия въпрос. Може
да споделите някое ваше преживяване.

2 Коринтяните 5
Павел учи светиите относно Страшния съд и Единението на Исус Христос
Дайте на всеки ученик лист хартия. Помолете всеки да прегъне наполовина
листа и да напише името си на едната половина на листа, а на другата да
напише Небесния Отец. Обяснете, че когато сме дошли на земята, сме
напуснали присъствието на Небесния Отец. Поканете учениците да скъсат
листовете си наполовина и да държат разделени двете половини.

• По какви начини разкъсаната хартия символизира това, което се е
случило, когато сме напуснали присъствието на Небесния Отец и сме
дошли на земята, за да изпитаме смъртността?

Докато изучават 2 Коринтяните 5, поканете учениците да потърсят истини,
които да им помогнат да разберат какво трябва да правим, за да се завърнем в
присъствието на Небесния Отец.
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Обобщете 2 Коринтяните 5:1-6, като обясните, че Павел признава, че въпреки
че в смъртността сме разделени от Бог и някой ден ще умрем, ние ще бъдем
възкресени и ще живеем отново.

Поканете учениците да прочетат 2 Коринтяните 5:6-7 наум, като потърсят
какво според Павел трябва да правят светиите, като знаят, че по време на
смъртността са разделени от Бог.

• Каква истина споделя Павел относно нашето разделение от Бог в
смъртността? (Учениците могат да използват различни думи, но трябва да
разпознават следната истина: Тъй като в смъртността сме разделени от
Бог, ние трябва да вървим с вяра, а не с виждане. Поканете всеки
ученик да напише тази истина на половината лист, който е с
неговото име.)

• Какво означава „с вярване (да) ходим, а не с виждане“? (стих 7).

• Пред какви ситуации или решения може да се изправите, които да
изискват да ходите с вярване, а не с виждане? (Напишете отговорите на
учениците на дъската. Отговорите им може да включват следване
стандартите на Църквата, решаването да се отслужи мисия или
споделянето на свидетелствата им.)

Поканете учениците да си помислят за време, когато те (или техен познат) са
ходили с вярване, а не с виждане. Помолете някои от тях да споделят
преживяванията си.

Поканете учениците да си представят ситуация или решение, пред които са
изправени сега и при които се затрудняват да ходят с вярване. Насърчете ги да
ходят с вярване в тази и всички други ситуации.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 5:8-10 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво казва Павел, че трябва да правим,
докато сме разделени от Бог в смъртността.

• Според стих 9, какво казва Павел, че трябва да правим, докато сме
разделени от Бог в смъртността?

• Въз основа на ученията на Павел, записани в стих 10, каква истина можем
да научим за причината, поради която трябва да се стараем да вършим
добри дела в този живот? (Макар че учениците може да използват
различни думи, те трябва да открият следната истина: Всеки от нас ще
бъде съден от Исус Христос съгласно това, което сме извършили в
смъртността. Поканете учениците да си отбележат изразите в стих 10,
които учат на тази истина.)

Поканете учениците да си помислят за промените, които може да се наложи
да направят за да се подготвят за времето, когато ще бъдат съдени от Исус
Христос. Насърчете ги да следват всеки подтик, който получат.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 5:15-16 на глас. Помолете
този ученик да прочете на глас и Joseph Smith Translation на 2 Corinthians 5:16
(във 2 Corinthians 5:16, бележка под линия a). Поканете останалите да следят
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текста, като потърсят какво направи за нас Исус Христос, за да можем да се
завърнем в присъствието на Небесния Отец.

• Според стих 15, какво направи Исус Христос, за да ни помогне да се
завърнем при Небесния Отец?

• Според стихове 15-16, какво правят вярващите поради Единението на Исус
Христос? (Вярващите водят съсредоточен върху Христос, живот и не
следват светските пътища, нито се поддават на плътта. Поканете всеки
ученик да напише това твърдение на половината лист, който е с
неговото име.)

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 5:17-19 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят как Единението на Исус Христос може
да помогне на светиите да се завърнат в присъствието на Небесния Отец.

• Как може да ни помогне Единението на Исус Христос да се завърнем в
присъствието на Небесния Отец? (След като учениците отговорят,
запишете следната истина на дъската: Чрез Единението на Исус
Христос, можем да се станем нови създания и да се помирим с Бог.
Поканете учениците да напишат тази истина на половината лист, на която
е написано „Небесният Отец“.)

• Какво мислите, че означава да станем „ново създание“? (стих 17).

Поканете учениците да прочетат Мосия 27:23-26 наум, като потърсят всички
допълнителни детайли относно това какво означава да станем ново създание.
След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са открили.

Помолете един ученик да прочете следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да
чуят неговото обяснение относно това как можем да станем нови създания.

„Естеството на Евангелието на Исус Христос носи със себе си една
фундаментална и трайна промяна в самата ни същност, която става
възможна чрез Единението на Спасителя. Истинското обръщане
предизвиква промяна във вярванията, сърцето и живота на човек, за да
приеме и да се подчинява на волята Божия (вж. Деянията 3:19; 3 Нефи
9:20), както и включва съзнателния ангажимент този човек да стане ученик

на Христос.

… Като почитаме обредите и заветите на спасението и възвисяването (вж. У. и З. 20:25),
„бърза(м)е напред с увереност в Христа“ (2 Нефи 31:20) и устояваме с вяра докрай (вж. У.
и З. 14:7), ние ставаме нови създания в Христа (вж. 2 Коринтяните 5:17)“ („Обърнати към
Господа“, Лиахона, ноем. 2012 г., с. 107).

Поканете всеки ученик да събере двете половини на листа. Обяснете, че да се
помирим означава да съберем две страни, които до този момент са били
разделени. Поради Падението на Адам, а също и поради собствените ни
грехове, ние се отделяме духовно от нашия Небесен Отец. Исус Христос
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предлага, посредством Единението Си, да ни помири с Отца и да възстанови
връзката ни с Него.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 5:20-21 на глас. Помолете
класа да потърсят какво казва Павел да правят светиите.

• Какво съветва Павел светиите в Коринт да правят?

• Какво учи Павел относно Исус Христос, според записаното в стих 21?
(Въпреки че Исус Христос е без грях, Той страда за греховете ни, за да
можем да станем праведни.)

Свидетелствайте за истините, които учениците откриха в този урок.
Помолете учениците да прегледат списъка с истини, който направиха, и да си
помислят какво трябва да правят, за да станат или да останат помирени с Бог.
Насърчете ги да следват всеки подтик, който получат.
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УРОК 115

2 Коринтяните 6-7
Въведение
Павел продължава да защитава пред светиите в Коринт
своето поведение като Божий служител. Той увещава
светиите да се отделят от всяка неправедност. Той

потвърждава отдадеността си към светиите и се радва, че
са изпитали божествена скръб и са се покаяли за
греховете си.

Предложения за преподаване

Разпределение на уроците
Понякога може и да нямате достатъчно време да използвате всички предложения за
преподаване в ръководството. Може да се наложи да адаптирате останалите откъси от
урока, като накратко обобщавате групи стихове или наставлявате учениците бързо да
открият даден принцип или учение, преди да продължите напред с останалите групи
стихове. Търсете напътствието на Духа и с молитва обмисляйте нуждите на учениците,
когато преценявате на кои части от откъса от Писанията да наблегнете.

2 Коринтяните 6:1-13
Павел описва чертите на Божиите служители
Помолете учениците да помислят върху следната примерна ситуация:

• Докато вие и други хора от вашия район или клон извършвате проект за
служба, някои хора минават покрай вас и правят груби коментари относно
Църквата. Какво може да се случи, ако вие или други от групата ви
реагирате с грубост?

Помолете учениците да си помислят за случаи, когато може да са изпитали
противопоставяне или подигравки, докато са служили на Господ. Докато
учениците изучават 2 Коринтяните 6:1-13, ги поканете да намерят една
истина, която може да ги насочва в такива случаи.

Обобщете 2 Коринтяните 6:1–2, като обясните, че Павел говори за себе си и за
съслужителите си като за „работници заедно с Христос“ (Joseph Smith
Translation, 2 Corinthians 6:1 (в 2 Corinthians 6:1, бележка под линия b). Павел
цитира словата на пророка Исайя (вж. Исайя 49:8), за да подчертае, че е дошло
времето светиите да обмислят своето спасение.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 6:3-7 на глас. Помолете
половината клас да потърсят думи или изрази, които описват
противопоставянето, на което са изложени Павел и неговите съслужители.
Помолете другата половина да потърсят думи или изрази, които описват как
Павел и неговите съслужители реагират на противопоставянето.

• Какъв вид противопоставяне изпитват Павел и неговите съслужители?

• Какви думи и изрази описват как реагират те на противопоставянето?
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Прегледайте стих 3 и обяснете, че думата служение се отнася за делото на
Църквата.

• Как действията на членовете на Църквата днес повлияват на мненията на
другите за Църквата?

• Как бихте обобщили ученията на Павел в стихове 3-7 като принцип?
(Учениците трябва да посочат принцип, подобен на следния: Когато
отговаряме на противопоставянето с любов, доброта и праведност,
можем да помагаме на другите да гледат на Църквата по
положителен начин.)

Напомнете на учениците за ситуацията, представена в началото на урока.
Поканете ги да обяснят как човек би могъл да реагира в тази ситуация по
праведен начин и какви резултати биха могли да дойдат от това.

2 Коринтяните 6:14-18
Павел съветва светиите да излязат из сред нечестивите

Разделете учениците по двойки и раздайте на всеки ученик по едно
копие на съпътстващия материал за раздаване.

2 Коринтяните 6:14-18

Съвет към светиите Обещания от Господ

Поканете учениците да прочетат 2 Коринтяните 6:14–18 по двойки. Помолете
един ученик от всяка двойка да потърси съвета на Павел към светиите.
Помолете другия ученик да потърси обещанията от Господ, които ще бъдат
изпълнени, ако светиите се вслушат в съвета на Павел. Поканете ги да
използват намереното, за да попълнят заедно таблицата. Може да обясните, че
думата съгласие означава хармония, Велиал се отнася за нечестивост (вж. Bible
Dictionary, „Belial“), а невярващия се отнася за човек, който не вярва или човек,
който вярва в богове, различни от Небесния Отец. Освен това, по-рано Павел
сравнява светиите в Коринт с Божия храм; следователно думата храм се отнася
за тях като народ.

Предоставете достатъчно време на двойките, за да може да споделят един с
друг намереното от тях и да попълнят таблицата.

Обяснете, че Павел конкретно предупреждава светиите да се отделят от
„нечисто(то)“ (стих 17) – включително идолопоклонничеството и онези, които
го практикуват – за да се предпазят от греха. Идолопоклонничество е да
обичаш или почиташ нещо, сътворено от човека, повече от Бог.

Поканете учениците да напишат на листите си Ако над заглавието „Съвет към
светиите“ и Тогава над заглавието „Обещания от Господ“.
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• Какви принципи можем да научим от 2 Коринтяните 6:14-18? (Учениците
може да открият няколко принципа, но подчертайте, че когато се
отделим от погрешните и нечистите неща, Господ ще ни приеме.)

• Кои може да са някои примери за погрешни практики или нечисти неща в
днешно време?

• Как можем да се отделим от тези неща и от хората, които ги насърчават?

Обяснете, че този принцип не означава, че се отнасяме грубо с хората, които
имат различни вярвания, нито че отказваме да общуваме с тях, но че с
уважение потвърждаваме вярванията си и избягваме да участваме в която и да
е дейност, която би ни довела до грях.

• Какво означава според вас, че Господ „ще (ни) прием(е)“ (2 Коринтяните
6:17)?

Поканете учениците да си помислят за случай, когато са чувствали, че Господ
е с тях, когато са се отделили от погрешни практики, които биха могли да ги
отклонят от Господ. Поканете няколко ученика да споделят
преживяванията си.

Поканете учениците да си помислят какво може да им се наложи да правят, за
да се отделят от погрешните практики и нечистите неща, за да може да
получат Господните благословии.

2 Коринтяните 7
Павел се радва на истинското покаяние на светиите
Помолете един ученик да прочете на глас следната примерна ситуация:

В едно интервю за храмова препоръка за сключване на брак, една млада жена изповядва
на епископа си отминали грехове. След допълнително обсъждане, епископът разбира, че
младата жена не се е покаяла изцяло за греховете си и че нейните грехове са достатъчно
сериозни, за да я направят недостойна за храмова препоръка. Епископът обяснява, че
младата жена ще трябва да изчака да получи препоръка чак когато напълно се е покаяла.
Тя е шокирана, твърдейки, че се е покаяла, защото от дълго време не е извършвала който и
да е от тези грехове. Епископът обяснява, че просто преустановяването на греха не е пълно
покаяние и той я кани искрено да започне процеса на истинското покаяние.

• Как според вас се чувства младата жена в този момент на интервюто?

Поканете ученика да продължи да чете на глас примерната ситуация:

Младата жена обяснява на епископа си, че е много разстроена, защото поканите за
сватбата и сватбеното тържество вече са изпратени. Тя казва, че не би могла да се изправи
пред всички въпроси и срама от отлагането на нейните планове за сватбата. Тя моли дали
има начин да бъде запечатана в храма според планираното и после да извърши
необходимото по процеса на покаяние.
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• Въз основа на отговора на младата жена към епископа, за какво изглежда е
по-загрижена тя?

Докато учениците изучават 2 Коринтяните 7, ги поканете да потърсят една
истина, която младата жена в тази ситуация трябва да разбере преди да може
наистина да се покае за греховете си.

Обобщете 2 Коринтяните 7:1-7, като обясните, че Павел продължава защитата
си от онези, които се опитват да го дискредитират и уверява светиите в
Коринт, че той не е направил нищо грешно спрямо друг човек.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 7:8-9 на глас. Поканете
класа да следят текста, като потърсят какво влияние е оказало едно от
предишните послания на Павел върху светиите от Коринт.

• Как е повлияло на светиите това послание?

• Защо Павел се радва на скръбта им?

Поканете учениците да прочетат 2 Коринтяните 7:10-11 наум. Може да
предложите да отбележат двата вида скръб, които споменава Павел и до какво
води всеки от тях.

• Кои са двата вида скръб, които Павел споменава?

Напишете на дъската заглавията Божествена скръб и Светска скръб. Поканете
един от учениците да прочете на глас следното изказване на президент Езра
Тафт Бенсън, който обяснява значението на израза „светска скръб“:

„Не е рядко да се срещнат мъже и жени в света, които изпитват съжаление
за нещата, които правят грешно. Понякога това е заради това, че техните
действия причиняват на тях или на обичани от тях хора голяма скръб и
нещастие. Понякога тяхната скръб е причинена от това, че са хванати и
наказани за действията им. Такива светски чувства не представляват „скръб
по Бога“ (Учения на президентите на Църквата: Езра Тафт Бенсън 2014 г., с.

90).

• Как бихте обобщили какво е светска скръб?

• Според стих 10, до какво може да доведе светската скръб? (Обяснете, че
думата смърт в стих 10 се отнася за духовна смърт, т.е. отделяне от Бог. Под
заглавието на дъската „Светска скръб“ напишете следната истина:
Светската скръб може да ни доведе до духовна смърт или отделяне
от Бог.)

• По какви начини светската скръб може да доведе човек до духовна смърт?
(Може да попречи на човек наистина да се покае и да получи опрощение
от Небесния Отец.)

• Въз основата на стих 10, до какво води божествената скръб? (Под
заглавието на дъската „Божествена скръб“ напишете следната истина:
Божествената скръб води до това да се покаем за греховете ни и да
получим спасение.)
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За да помогнете на учениците по-добре да разберат защо божествената скръб
ни води до покаяние, поканете един ученик да прочете на глас следното
изявление на президент Езра Тафт Бенсън:

„Божествената скръб е дар от Духа. Тя е дълбоко осъзнаване, че нашите
действия са обидили нашия Отец и Бог. Тя е ясното осъзнаване, че
поведението ни е накарало Спасителя, Този, Който не познава грях, дори
най-великият от всички, да изтърпи агония и страдание. Нашите грехове са
Го накарали да кърви от всяка пора. Тази много истинска душевна и
духовна мъка е това, което Писанията описват като „съкрушено сърце и

разкаян дух“. … Такъв дух задължително се изисква за истинското покаяние“Учения: Езра
Тафт Бенсън, с. 91).

• Защо според вас божествената скръб ни подтиква наистина да се покаем за
нашите грехове?

Поканете учениците да обмислят случая с младата жена, която желае храмова
препоръка.

• По време на интервюто на младата жена с епископа какво показва, че тя не
е изпитала божествена скръб?

• Какво можем да направим, за да заместим светската скръб с
божествена скръб?

Ако трябва, помогнете на учениците да разберат, че чувствата на божествена
скръб, които изпитваме, когато се покайваме, може да варират в зависимост
от сериозността на греха.

Свидетелствайте, че когато изпитваме божествена скръб, вместо светска
скръб, за нашите грехове, ще можем наистина да се покаем, да бъдем
пречистени от нашите грехове и накрая да получим спасение. Поканете
учениците да се стремят към божествена скръб в усилията си да се покаят.

Обобщете 2 Коринтяните 7:12-16, като обясните, че Павел изразява своята
загриженост за светиите и увереността му в тях.

Накратко преговорете истините, които откриха учениците, докато изучаваха
2 Коринтяните 6-7, и ги насърчете да следват всеки подтик, който може да са
почувствали, да прилагат тези истини.

УРОК 115
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

1 Коринтяните
15–2 Коринтяните 7
(Раздел 23)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
1 Коринтяните 15–2 Коринтяните 7 (раздел 23) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок.
Урокът, който вие преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте
подтиците на Светия Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (1 Коринтяните 15:1-29).
Докато учениците изучаваха първата половина на 1 Коринтяните 15, те научиха, че апостолите свидетелстват, че
Исус Христос умря за нашите грехове и бе възкресен от мъртвите. Учениците научиха и, че онези, които са
умрели без кръщение, може да получат този важен обряд.

Ден 2 (1 Коринтяните 15:30-16:24)
В този урок учениците продължиха да изучават ученията на Павел относно Възкресението. Те научиха, че има
различни степени на слава за възкресените тела. Освен това, те научиха, че ако сме упорити и непоклатими в
живота ни според Евангелието, жилото на смъртта, което идва от греха, бива премахнато чрез Единението на
Исус Христос.

Ден 3 (2 Коринтяните 1-3)
От второто послание на Павел към коринтяните учениците научиха, че когато Небесният Отец ни утешава в
нашите страдания, ние можем да помагаме на другите да получат Неговата утеха. Те научиха и, че ако не
прощаваме на другите, Сатана ще има преимущество пред нас, а когато обръщаме сърцата си към Господ, ще
имаме Духа, като това постепенно ще ни помага да ставаме по-подобни на Бог.

Ден 4 (2 Коринтяните 4-7)
Докато учениците изучаваха в този урок описанието на Павел на неговото служение, те откриха следните истини:
Нашите изпитания и страдания в този живот са дребни, в сравнение с вечните благословии и растеж, които
идват, когато с вяра устоим на тях. Тъй като в смъртността сме разделени от Бог, ние трябва да вървим, водени
от вярата, а не от зрението. Всеки от нас ще бъде съден от Исус Христос съгласно това, което сме извършили в
смъртността. Чрез Единението на Исус Христос, можем да станем нови създания и да се помирим с Бог. Когато
се отдалечим от лъжливите практики и нечистите неща, Господ ще ни приеме.

Въведение
Във второто си послание към светиите в Коринт апостол Павел потвърждава
своята обич към тях и казва, че се радва да знае, че те са приели предишния му
съвет. Той учи, че божествената скръб за греха води до покаяние.

730



Предложения за преподаване
2 Коринтяните 7:8-11
Павел се радва на истинското покаяние на светиите
Помолете един ученик да прочете на глас следната примерна ситуация:

В едно интервю за храмова препоръка за сключване на брак, една млада жена изповядва
на епископа си отминали грехове. След допълнително обсъждане, епископът разбира, че
младата жена не се е покаяла изцяло за греховете си и че нейните грехове са достатъчно
сериозни, за да я направят недостойна за храмова препоръка. Епископът обяснява, че
младата жена ще трябва да изчака да получи препоръка чак когато напълно се е покаяла.
Тя е шокирана, твърдейки, че се е покаяла, защото от дълго време не е извършвала който и
да е от тези грехове. Епископът обяснява, че просто преустановяването на греха не е пълно
покаяние и той я приканва искрено да започне процеса на истинското покаяние.

• Как според вас се чувства младата жена в този момент на интервюто?

Поканете ученика да продължи да чете на глас ситуацията:

Младата жена обяснява на епископа си, че е много разстроена, защото поканите за
сватбата и сватбеното тържество вече са изпратени. Тя казва, че не би могла да се изправи
пред всички въпроси и срама от отлагането на нейните планове за сватбата. Тя моли дали
има начин да бъде запечатана в храма според планираното и после да извърши
необходимото по процеса на покаяние.

• Въз основа на отговора на младата жена към епископа, за какво изглежда е
по-загрижена тя?

Поканете учениците да потърсят една истина, докато изучават 2 Коринтяните
7:8-11, която младата жена в тази ситуация трябва да разбере преди да може
наистина да се покае за греховете си.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 7:8-9 на глас. Поканете
класа да следят текста, като потърсят как едно от предишните послания на
Павел е повлияло на светиите в Коринт.

• Как е повлияло това послание на светиите?

• Защо Павел се радва на скръбта им?

Поканете учениците да прочетат 2 Коринтяните 7:10-11 наум. Може да
предложите да отбележат двата вида скръб, които споменава Павел и до какво
води всеки от тях.

• Кои са двата вида скръб, които Павел споменава?

Напишете на дъската заглавията Божествена скръб и Светска скръб. Поканете
един от учениците да прочете на глас следното изявление на президент Езра
Тафт Бенсън. Помолете класа да чуят описанието му на светската скръб.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 23
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„Не е рядко да се срещнат мъже и жени в света, които изпитват съжаление
за нещата, които правят грешно. Понякога това е заради това, че техните
действия причиняват на тях или на обичани от тях хора голяма скръб и
нещастие. Понякога тяхната скръб е причинена от това, че са хванати и
наказани за действията им. Такива светски чувства не представляват „скръб
по Бога“ (Учения на президентите на Църквата: Езра Тафт Бенсън 2014 г., с.

90).

• Как бихте обобщили какво е светска скръб?

• Според 2 Коринтяните 7:10, до какво може да доведе светската скръб?
(Обяснете, че думата смърт в стих 10 се отнася за духовна смърт, т.е.
отделяне от Бог. Под заглавието на дъската „Светска скръб“ напишете
следната истина: Светската скръб може да ни доведе до духовна
смърт или отделяне от Бог.)

• По какви начини светската скръб може да доведе човек до духовна смърт?
(Може да попречи на човек наистина да се покае и да получи опрощение
от Небесния Отец.)

• Въз основата на стих 10, до какво води божествената скръб? (Под
заглавието на дъската „Божествена скръб“ напишете следната истина:
Божествената скръб води до това да се покаем за греховете ни и да
получим спасение.)

За да помогнете на учениците по-добре да разберат защо божествената скръб
ни води до покаяние, поканете един ученик да прочете на глас следното
изявление на президент Езра Тафт Бенсън:

„Божествената скръб е дар от Духа. Тя е дълбоко осъзнаване, че нашите
действия са обидили нашия Отец и Бог. Тя е ясното осъзнаване, че
поведението ни е накарало Спасителя, Този, Който не познава грях, дори
най-великият от всички, да изтърпи агония и страдание. Нашите грехове са
Го накарали да кърви от всяка пора. Тази много истинска душевна и
духовна мъка е това, което Писанията описват като „съкрушено сърце и

разкаян дух“. … Такъв дух задължително се изисква за истинското покаяние“Учения: Езра
Тафт Бенсън, с. 91).

• Защо според вас божествената скръб ни подтиква наистина да се покаем за
нашите грехове?

Поканете учениците да обмислят случая с младата жена, която желае храмова
препоръка.

• По време на интервюто на младата жена с епископа изглежда ли, че тя е
изпитала божествена скръб за своя грях? Защо не? (Тя е по-обезпокоена за
отлагането на нейните планове за сватбата и мнението на другите за нея,
отколкото наистина да се покае и да получи опрощение от
Небесния Отец.)

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 23
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• Какво можем да направим, за да заместим светската скръб с божествена
скръб? (Можем да постим и се молим, да молим Небесния Отец да ни
благослови с дара на божествената скръб. Можем също така да изучаваме
за Единението на Исус Христос и да търсим по-задълбочено разбиране на
това как нашите грехове са допринесли за Неговото страдание.)

Свидетелствайте, че когато изпитваме божествена скръб, вместо светска
скръб, за нашите грехове, ще можем наистина да се покаем, да бъдем
пречистени от нашите грехове и накрая да получим спасение. Поканете
учениците да се стремят към божествена скръб в усилията си да се покаят.

Ако има време, накратко преговорете истините, които откриха учениците,
докато изучаваха уроците в раздел 23 и ги насърчете да следват всеки подтик,
който може да са почувствали, в приложението на тези истини. Може да
преговорите откъсите за овладяване от Писанията в 1 Коринтяните 15:20-22 и
1 Коринтяните 15:40-42. Поканете учениците да обяснят ученията в тези
откъси и как могат да използват тези стихове, за да преподават на някой друг
плана на спасение.

Следващ раздел (2 Коринтяните 8–Ефесяните 1)
Помолете учениците да помислят върху следните въпроси: Как знаете, че
чувствате Духа? Какви са плодовете или чувствата на Духа? Какво са
предопределени да получат светиите? Каква е отговорността ни към хората,
които не разполагат с някои от необходимите неща в този живот, като
например храна, облекло и подслон? Ами ако ние самите имаме същите тези
нужди? Обяснете, че през следващата седмица ще изучават как отговаря
Павел на тези и на други въпроси.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 23
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УРОК 116

2 Коринтяните 8-9
Въведение
Павел пише на светиите в Коринт, като обяснява, че
членовете в Македония са дарявали в изобилие на
нуждаещите се. Той насърчава светиите в Коринт също да

последват примера на Спасителя, като дават на бедните.
Павел учи относно благословиите, които идват при онези,
които с радост дават на бедните.

Предложения за преподаване

Молете се за учениците
За да може учениците да почувстват назидателното влияние на Светия Дух по време на
изучаването си, те също трябва да се „подгот(вят) да чуят словото“ (Алма 32:6). Може да
умолявате Господ да излива Своя Дух над вашите ученици и „да подготви … сърцата им
да приемат словото … с радост“ (Алма 16:16–17).

2 Коринтяните 8
Павел съветва светиите да се грижат за бедните
Напишете следното изявление на старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума
на дванадесетте апостоли (от „Нима не сме всички ние просяци?“ Лиахона,
ноем. 2014 г., с. 40) на дъската преди урока, но оставете празно място вместо
думата бедност. Започнете урока, като помолите един ученик да прочете на
глас изказването.

„През историята, бедността е била най-големият и най-широко
разпространен проблем на човечеството. Нейната най-очевидна тежест е
обикновено физическа, но духовната и емоционалната вреда, до която тя
може да доведе, често е дори още по-съсипваща“.

Помолете учениците да познаят липсващата дума в изказването. След това
напишете думата бедност.

• Какво представлява бедността? (Състоянието, при което имаме малко или
никакви пари, стоки или средства, за да се издържаме.)

• Защо бедността може да бъде толкова трудно предизвикателство?

Насърчете учениците да си помислят за техни познати, които може да се
нуждаят от някакъв вид помощ, включително физическа, емоционална,
социална или духовна. Поканете учениците да потърсят истини, докато
изучават 2 Коринтяните 8-9, които може да им помогнат да разберат и
изпълнят ролята си при оказването на помощ към нуждаещите се.
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Обобщете 2 Коринтяните 8:1-8, като обясните, че Павел казва на светиите в
Коринт, че членовете на Църквата в Македония са дали щедро, за да помогнат
на бедните за материалните им нужди. (Може да поканите учениците да
намерят Коринт и Македония в Ръководство към Писанията, карта 13,
„Мисионерските пътувания на апостол Павел“.) Павел обяснява, че
македонските членове са направили това, защото са желаели да вършат волята
на Бог. Той насърчава светиите в Коринт да следват примера му, като даряват
за нуждите на другите, водени от искрена любов.

Напишете думите богат и беден на дъската.

Поканете учениците да прочетат 2 Коринтяните 8:9 наум, като потърсят
какво казва Павел, че е направил Исус Христос за светиите. След като сте
предоставили достатъчно време, задайте следните въпроси и изредете
отговорите на учениците на дъската под думите богат и беден.

• По какви начини Исус Христос е бил богат в доземния живот?
(Отговорите на учениците може да включват следното: Исус Христос е
Първородният на Отца в духа дори преди да бъде роден в смъртността.
Исус Христос е Бог, който стои до Небесния Отец във власт, сила и слава и
създава много светове под ръководството на Отца.

• По какви начини Той може да е бъде считан за беден по времето на
смъртността Му? (Той напуска позицията Си на слава, за да бъде роден и да
живее в бедни обстоятелства на земята.)

• Какво според вас означава в стих 9, „да се обогатите чрез сиромашията (на
Спасителя)“? (Поради благоволението на Исус Христос от Неговия
доземен престол и идването Му на земята да служи, даването на пример за
нас и извършването на Единението, ние можем да придобием богатствата
на вечния живот.)

Обяснете на учениците, че около година преди това, светиите в Коринт са
обещали да съберат помощи за бедните светии в Юдея. Поканете един ученик
да прочете 2 Коринтяните 8:10-11 на глас. Помолете класа да следят текста и
да намерят това, което Павел съветва да направят светиите в Коринт.

• Какво съветва Павел светиите в Коринт, че трябва да правят?

Обяснете, че изразите „да изпълнявате“ и „да го довършите“ означават, че
Павел предупреждава светиите да изпълнят предишното си обещание да дават
каквото могат за бедните светии, също както Спасителят им е дал вечни
богатства.

• Какво се случва с всеки от нас, когато си дадем сметка за всичко, което
Спасителят ни е дал? (Макар че учениците може да използват различни
думи, те трябва да открият следния принцип: Като си дадем сметка за
всичко, което Спасителят ни е дал, ще имаме по-голяма готовност
да даваме на другите от притежанията си.)

• Как размишляването относно даровете на Спасителя за нас може да ни
мотивира да даваме на нуждаещите се?
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• Какви конкретни дарове ви е дал Спасителят, които могат да ви вдъхновят
да давате на другите?

Поканете няколко ученика да прочетат 2 Коринтяните 8:12-15 на глас.
Помолете останалите да следят текста, като потърсят една допълнителна
истина, на която Павел учи хората относно важността да се подкрепяме един
друг за материалните нужди.

• Каква истина можем да научим от стихове 12-13? (Помогнете на
учениците да разпознаят следната истина: Бог иска да имаме готовност
да даваме дори, когато може и да нямаме нищо за даване.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете един ученик
да прочете на глас следното изявление от старейшина Джефри Р. Холанд:

„Независимо дали сме бедни или богати, ние трябва да правим „това,
което можем“, когато околните изпаднат в нужда“ („Не сме ли всички
просяци?“ с. 41).

• Какво можем да правим за другите, ако нямаме нищо материално, което
да им дадем?

• Според стихове 14-15, кой има полза, когато всички светии редовно дават
на нуждаещите се? (Всеки нуждаещ се по всяко едно време.)

• Кои са някои от начините, по които всеки има полза, когато с
готовност даваме?

За да помогнете на учениците да почувстват важността на тези истини и
принципи и да ги прилагат, прочетете на глас следното изявление от
старейшина Холанд. Поканете учениците да чуят как Господ може да ни
помага да откликваме състрадателно на бедните.

„Не знам как точно всеки от вас следва да изпълнява своето задължение да
помага на хората, които невинаги помагат на себе си. Но знам, че Бог знае
и че ще ви помага и води в състрадателните ви дела на Христови ученици,
ако добросъвестно желаете и се молите и търсите начини да спазвате
заповед, която Той многократно ни е давал“ („Не сме ли всички ние
просяци?“ с. 41).

Ако имате достатъчно време и имате възможност, може вместо това да
покажете част от речта на старейшина Холанд от обща конференция

„Не сме ли всички ние просяци?“ (0:00–7:04).

• Какво казва старейшина Холанд, че трябва да правим, за да сме готови да
помагаме на бедните и нуждаещите се?
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• Кои са някои от начините, които Църквата е установила, по които можем
да помагаме да се посрещат нуждите на бедните? (Чрез дарения от пост,
местни проекти за служба и хуманитарни възможности.)

Насърчете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията едно нещо, което планират да направят, въз основа на
това, което Павел учи относно даването на бедните и нуждаещите се.

Обобщете 2 Коринтяните 8:16-24, като обясните, че Павел говори на светиите
в Коринт относно Тит и двама други братя, които са изпратени да събират
благотворителните дарения за светиите в Йерусалим. Павел говори за своята
увереност в светиите в Коринт и обяснява, че щедрите им дарения ще
послужат като доказателство за тяхната любов към другите.

2 Коринтяните 9
Павел учи относно благословиите, когато даваме с искрено намерение
Обобщете 2 Коринтяните 9:1-5, като обясните, че Павел продължава да хвали
светиите в Коринт. Той казва на светиите, че е изпратил Тит и други, за да
потвърди тяхната готовност да дават с желание.

Помолете учениците да си помислят дали някога са дали нещо на някого или
са извършили служба за някого с голямо нежелание.

• Защо понякога е трудно да си радостен, когато отдаваш време, пари или
средства, за да помагаш на другите?

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 9:6-7 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят сравнението, което използва Павел, за да
учи членовете в Коринт да дават щедро.

• Какво означава да сееш? (Да засадиш семена.)

• Павел с какво сравнява сеенето? (С даване на другите.)

Покажете плодови или зеленчукови семена или покажете картинка на такива.

• Кои са сеячите в това сравнение?
(Светиите или ние.)

• Според стих 7, как иска Господ да
сеем или да даваме? (На драго
сърце, не по принуда. Вж. и
Мороний 7:8.)

Напишете следното недовършено
твърдение на дъската: Ако даваме с
радост на хората в нужда …

• Как даването на другите е подобно на засяването на семе в полето?

• Какво се случва, ако засеем оскъдно?

• Какво се случва, ако засеем изобилно?

Довършете принципа на дъската така, че да предава следната истина: Ако
даваме с радост на хората в нужда, Бог ще ни благославя щедро.
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• Как даването на другите с радост действително води до това да получаваме
повече от това, което сме имали?

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 9:8-10 на глас. Помолете
класа да потърсят благословиите, за които Павел казва, че ще дойдат при
светиите, ако дават с радост.

• Кои са някои от изразите, които Павел използва, за да опише
благословиите, които Господ дава на онези, които дават с радост?
(Отговорите може да включват „да преумножи на вас всякакво благо“
(стих 8), „да имате винаги и във всичко това, което е достатъчно“ (стих 8),
„правдата му трае до века“ (стих 9) и „ще прави да изобилстват плодовете
на вашата правда“ (стих 10.)

Обяснете, че тези изрази предполагат, че ще получим Господната благодат,
която може да включва материални благословии, достатъчни за нуждите ни.

• Според стих 10, кой е „Този, Който дава семе на сеяча“? (Господ. Покажете
отново семето и обяснете, че можем да даваме на другите само, защото
първо Господ ни е дал.)

• Как това да помним откъде идва всичко, което имаме, може да ни помага
да даваме с радост?

Поканете няколко ученика по ред да прочетат на глас 2 Коринтяните 9:11-15.
Помолете класа да следят текста, като потърсят на какво учи Павел относно
тези светии, които с радост дават и получават.

• Според стихове 11-15, какво изпитват към Бог светиите, които щедро си
даряват взаимно неща?

Може да помолите учениците да си отбележат изразите на благодарност,
намиращи се в тези стихове, като например „която чрез нас ще предизвика
благодарност към Бога“ (стих 11), „многото благодарения пред Бога“ (стих 12),
„славят Бога“ (стих 13) и „да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар“
(стих 15).

Предложете на учениците да запишат следната истина в Писанията си до
стихове 11-15: Когато осъзнаваме колко щедър е Бог, като ни благославя,
това може да ни помогне да изпитваме благодарност към Него.

• Кога се е случвало да изпитвате благодарност към Бог, след като сте
осъзнали благословиите, които Той ви е изпратил заради това, че с радост
сте служили и сте давали на другите?

Свидетелствайте за принципите и истините, които учениците откриха във
2 Коринтяните 8-9.

Насърчете учениците да измислят начини, по които тази седмица могат да
помогнат на човек в нужда. Поканете ги да си поставят за цел да помогнат на
този човек.
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2 Коринтяните 10-13
Въведение
Апостол Павел учи за духовната война, в която участват
Божиите чеда. Той защитава себе си пред хората, които
му се противопоставят. Той разказва как е бил взет в
третото небе и описва как неговата слабост се оказва

благословия. Преди края на посланието си, Павел кани
светиите в Коринт да си направят самооценка и да
докажат, че са верни.

Предложения за преподаване
2 Коринтяните 10-11
Павел пише за духовната война, лъжите на Сатана и собствените си страдания
Напишете думата война на дъската.

• По какви начини сме включени във война против Сатана?

• Кои са някои от най-трудните битки, в които участваме в тази
духовна война?

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 10:3-6 на глас. Помолете
класа да следят текста и да потърсят какво казва Павел, че трябва да правим, за
да имаме успех в тази война против Сатана.

• Какво трябва да правим, за да имаме успех в тази война против Сатана?

• Какво мислите, че означава да „пленяваме всеки разум да се покорява на
Христос“? (стих 5).

• Какъв принцип можем да научим от стих 5 относно това как да имаме
успех във войната против Сатана? (След като учениците отговорят,
запишете следната истина на дъската: Когато контролираме мислите си
в подчинение на Исус Христос, ще имаме повече успех във войната
против Сатана.)

• Какво можем да правим, за да контролираме мислите си? (Освен всичко
друго, можем да се молим, да наизустяваме стихове от Писанията и да пеем
или наизустяваме химни.)

Може да споделите случай, който илюстрира как контролирането на вашите
мисли в подчинение на Спасителя ви е помогнало да преодолеете влиянието
на Сатана. Може да поканите учениците да споделят и те лични
преживявания. Поканете учениците да си поставят за цел по-добре да
контролират мислите си в подчинение на Спасителя.

Помолете един ученик да прочете на глас следното обобщение:

Във 2 Коринтяните 10:7-18 научаваме, че Павел се хвали в Господа и учи, че собствените
му слабости не трябва да бъдат използвани, за да оправдае неподчинението на Господ.
Във 2 Коринтяните 11 четем, че Павел споменава допълнителни начини, по които Сатана
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се стреми да поквари мислите ни и да ни отклони от Исус Христос, включително като
използва лъжехристи и лъжливи пророци. Павел разказва за страданието, което е
претърпял като истинен апостол на Спасителя.

2 Коринтяните 12
Павел разказва как е вдигнат в небесата и учи как признаването на слабостите
ни може да е от полза за нас
Донесете за урока един трън или нарисувайте на дъската рисунка на трън,
подобна на показаната тук. Поканете учениците да обмислят случаи, когато са
били наранени от тръни.

• По какви начини тръните могат
да затруднят живота ни?

Обяснете, че Павел използва идеята
за тръна, за да символизира едно
изпитание или една слабост,
която има.

Помолете един от учениците да
прочете на глас следното изказване
на старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли.
Помолете останалите да слушат и да помислят какви видове изпитания или
слабости са имали те или техни обични хора:

„Някои са изгубили обичан човек или се грижат за инвалид. Някои са били
наранени от развод. … Други имат осакатяващи ги физически или
психически недъзи. Някои се борят с привличане към същия пол. Други са
обзети от ужасни чувства на депресия или безсилие. По един или друг
начин мнозина са тежко обременени“ („Той изцелява обременените“,
Лиахона, ноем. 2006 г., с. 6).

Докато учениците изучават 2 Коринтяните 12, ги поканете да потърсят
истини, които може да им помагат, докато имат изпитания и слабости.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 12:1-4 на глас. Помолете
останалите ученици да следят текста, като потърсят видението, което имал
Павел. (Обяснете, че тези стихове говорят за Павел в трето лице.)

• Какво според вас означава, че Павел е бил „занесен до третото небе“?
(стих 2). (Той има видение за селестиалното царство.)

Обяснете, че изразът „в тялото ли … вън от тялото ли, не зная“ (стих 2)
означава, че Павел не е знаел дали е отведен в селестиалното царство или е
имал видение за него.

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 12:5-6 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият как реагира Павел на това видение.

• Как реагира Павел на това видение?

УРОК 117

740



• За какво се безпокои, че може да се случи, ако се хвали със себе си? (Павел
се безпокои, че други хора може да имат твърде високо мнение за него,
въпреки че той все още има проблеми от живота тук на земята, които
трябва да преодолее.)

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 12:7-8 на глас. Помолете
класа да следят текста и да открият как Господ помага на Павел да остане
смирен. Може да обясните, че да се превъзнасяш (стих 7) означава да се
гордееш.

• Как помага Господ на Павел да остане смирен?

• Колко пъти Павел се моли този „трън в плътта“ да бъде премахнат?

Отбележете, че въпреки молитвите на Павел, изглежда Господ избира да не
премахне „тръна в плътта“ на Павел.

• Какво можем да научим от Павел относно това защо Господ може да ни
позволи да имаме слабости и изпитания? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознават следната истина: Господ може
да ни позволи да имаме слабости и да преминаваме през изпитания,
за да можем да се научим да сме смирени. Напишете тази истина на
дъската.)

Поканете учениците да прочетат наум 2 Коринтяните 12:9-10 и да потърсят
истините, които Павел научава и които му помагат да издържи на слабостите
си. Помолете учениците да напишат в своите тетрадки или дневници за
изучаване на Писанията истините, които откриват.

• Какви истини научава Павел, които му помагат да издържи на слабостите
си? (Учениците могат да открият няколко истини, подобни на следната:
Благодатта на Исус Христос е достатъчна, за да ни укрепва в нашите
слабости. Господ не винаги премахва предизвикателствата ни, но
ще ни укрепва, ако издържаме на тях с вяра.)

Напомнете на учениците, че благодатта е „божествено средство за помощ
или сила“ чрез Единението на Исус Христос (Bible Dictionary, „Grace“).

• Какво означава, че благодатта на Спасителя е достатъчна, за да ни укрепва
в слабостите ни? (Чрез силата, която получаваме от Спасителя, можем да
правим всичко, което той иска от нас да правим.)

Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс:

„Изцеляващата сила на Господ Исус Христос – независимо дали премахва
бремето ни или ни укрепва да издържим и да живеем с него, подобно на
апостол Павел – е на разположение при всяко нещастие в смъртността”
(„Той изцелява обременените“, с. 8).
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• По какъв начин истините, които открихме в стихове 9-10, ни помагат,
когато имаме слабости и изпитания?

• Кога вие или ваш познат сте били укрепени от Спасителя? (Напомнете на
учениците да не споделят неща, които са твърде лични.) По какъв начин
това преживяване е благословия за тях?

Нека учениците свидетелстват
Учителите може да насърчават учениците да свидетелстват за евангелските истини, като
задават въпроси, които ги канят да споделят своите преживявания и вярвания. Когато
учениците свидетелстват, Светият Дух често ги води до по-сериозно разбиране и
свидетелство за мислите, които изразяват. Чрез силата на Светия Дух техните думи също
могат да имат значително влияние върху сърцата на техните връстници.

2 Коринтяните 13
Павел кани светиите да изследват себе си и да докажат своята вярност
Напомнете на учениците, че сред светиите в Коринт имало лъжеучители,
които оспорвали Павел и властта му като апостол.

• Кои са някои от примерите за това как хората днес може да оспорват
онези, които са призовани на ръководни позиции в Църквата?

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 13:3 на глас. Помолете класа
да следят текста, като потърсят за какво търсели доказателство някои от
членовете на Църквата в Коринт.

• За какво търсели доказателство някои от членовете на Църквата в Коринт?

Поканете един ученик да прочете 2 Коринтяните 13:5-6 на глас. Помолете
класа да следят текста, като потърсят какво е нещото, за което Павел увещава
светиите в Коринт да направят, вместо да се чудят дали Господ е говорил чрез
него като апостол. Обяснете, че порицани в случая означава покварени или
безнравствени хора.

• Според стих 5, какво увещава Павел светиите в Коринт да направят?
(Може да насърчите учениците да отбележат глаголите изпитвайте,
опитвайте и познавате в този стих.)

• Какво казва Павел, че тези светии трябва да изпитат относно себе си?
(Обяснете, че „дали сте във вярата“ (стих 5) означава дали сме верни на
Господната Църква.)

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това какво
всъщност трябва да правим, вместо да критикуваме църковните
ръководители? (Учениците трябва да посочат принцип, подобен на
следния: Вместо да критикуват църковните ръководители,
членовете на Църквата трябва да направят преглед на собствената
си вярност.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление от Пророка
Джозеф Смит:
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„Ако човек се изправя да критикува другите, като търси недостатъци в
Църквата, казвайки, че те са извън пътя, докато той сам е праведен – знайте
със сигурност, че този човек е поел право към вероотстъпничеството; и ако
не се покае, ще стане отстъпник, така както Бог е жив“ (Учения на
президентите на Църквата: Джозеф Смит (2008 г.), с. 339).

• Какво ще се случи, ако критикуваме ръководителите си, вместо да
направим оценка на собствената си вярност?

За да помогнете на учениците да направят преценка на собствената
си вярност и отношението си към църковните си ръководители, им

раздайте копие на следните въпроси. Предоставете на учениците достатъчно
време, за да прочетат и отговорят наум на въпросите.

1. При оценка от 1 до 10 (10 е съвършено), колко добре следвате съветите на църковните
си ръководители?

2. Кой е един от стандартите, преподавани от пророците и апостолите, който може да
следвате по-добре?

3. При оценка от 1 до 10 (10 е всяка възможност, която имате), колко често изразявате
благодарност за църковните си ръководители, лично или в молитва?

4. Какво можете да правите, за да засвидетелствате по-голяма благодарност за жертвата и
усилията, които полагат ръководителите ви за вас?

След като сте им предоставили достатъчно време, попитайте:

• До какви благословии може да доведе провеждането на подобна редовна
самооценка?

Обобщете 2 Коринтяните 13:7-14, като обясните, че Павел увещава светиите
да избягват злото и да се стремят към съвършенство.

Свидетелствайте за истините, обсъждани в този урок. Поканете учениците да
напишат конкретна цел за това как ще прилагат една от тези истини в
живота си.

Преглед за овладяване на стихове от Писанията
Разбирането на учениците относно откъси от Писанията се задълбочава,
когато те приготвят свои въпроси към откъсите. Разделете класа на два (или
повече) отбора. Поканете отборите да напишат подсказки, които да насочват
към конкретни стихове за овладяване. (Бихте могли да изберете група откъси,
които бихте искали учениците да научат или преговорят.) Насърчете
учениците да не правят прекалено трудни подсказките си. След като измине
достатъчно време, поканете отборите да се редуват при четенето на
подсказките на глас, за да видят дали другият отбор може да открие
правилния откъс.

Забележка: Ако нямате време да направите тази дейност в часа, оставете я за
друг ден. (Следващият урок е сравнително кратък. Може да имате време
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тогава да използвате тази дейност. За други дейности за преглед, погледнете
приложението в края на този ръководство.
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Въведение към
Посланието на Павел към
галатяните
Защо да изучаваме тази книга?
Посланието на Павел към галатяните е написано към обърнатите във вярата
юдеи, които се отклоняват от Господ, като продължават да разчитат на делата
на закона на Моисей. Апостол Павел се опитва да помогне с този проблем,
като подчертава разликата между обременяващото „иго“ на закона на
Моисей, водещо до духовен плен и Евангелието на Исус Христос, което води
до духовна свобода. Изучаването на това послание може да помогне на
учениците по-добре да оценяват свободата, която им се предлага чрез
Евангелието на Исус Христос.

Кой написва тази книга?
Апостол Павел написва Посланието към галатяните (вж. Галатяните 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Павел написва своето Послание към галатяните около 55–57 г. сл. Хр., докато
пътува из Македония по време на третото си мисионерско пътуване (вж. Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“).

За кого е написано посланието и защо?
„Съществува известна неяснота към кои църкви е адресирано това послание.
Те са били или в северна Галатия, столицата на която е Анкира или в областта
до границите с Фригия и Галатия, която е посетена от Павел по време на
първото му мисионерско пътуване. Във всеки случай, църквите в Галатия
определено са били посетени от Павел по време на неговото второ (Деянията
16:6) и трето (Деянията 18:23) пътуване“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles:
Epistle to the Galatians“).

Павел пише на светиите в Галатия, защото е силно загрижен за това, че се
отклоняват от Господ, като следват ученията на някои хора, които се опитват
да „изопачат Христовото благовестие“ (вж. Галатяните 1:6–7). Обърнатите във
вярата юдеи учат обърнатите езичници на погрешното учение, че за да бъдат
спасени, трябва да бъдат обрязани и да спазват ритуалните изисквания на
закона на Моисей (вж. Галатяните 6:12, виж също Деянията 15:1). Някои
светии в Галатия приемат ученията на тези хора (вж. Галатяните 4:10).

Основните цели на Павел при написването на това послание са:

1. Да се защити от обвиненията на лъжеучителите, които му се опълчват.
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2. Да преподава това, че всички хора, били те юдеи или езичници, биват
спасени чрез Единението на Исус Христос, като вярват в Исус Христос,
вместо като разчитат на делата на закона на Моисей.

3. Да поясни ролята на закона на Моисей в Божия план.

4. Да покаже разликата между стария завет, който Бог сключва чрез Моисей
и новия завет чрез Христос.

5. Да призове светиите да живеят чрез Духа.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Галатяните се отличава като най-пламенното послание на Павел, в което той
силно порицава както членовете на Църквата, които се отклоняват, така и
лъжеучителите, които ги отклоняват. Галатяните съдържа най-ранното
писмено представяне от страна на Павел на учението за оправданието – не
сме оправдани чрез делата на закона на Моисей, а чрез вяра в Исус Христос.
Посланието съпоставя „делата на плътта“ с „плода на Духа“ (Галатяните
5:16–25).

Изложение
Галатяните 1–2 Павел пише на светиите в Галатия, защото се отклоняват от
Господ и приемат погрешни учения. Той отстоява призованието си като
апостол, като разказва за първоначалното си опълчване срещу Църквата и
обръщането си във вярата. Той подчертава, че получава откровение директно
от Бог и че служението му при езичниците е одобрено от апостолите. Той
заявява, че веднъж е изразил несъгласие с Петър относно обърнатите във
вярата езичниците. Той учи, че хората не биват оправдани чрез делата на
закона на Моисей, а чрез вяра в Исус Христос.

Галатяните 3–4 Павел отстоява евангелското послание. Той учи, че Авраам е
пример за човек, който е оправдан чрез вяра, а не чрез делата на закона на
Моисей. Чрез Единението Исус Христос изкупва човечеството от проклятието
на закона. Целта на закона на Моисей е да бъде „детеводител, да ни доведе
при Христос“. Чрез вяра и кръщение светиите получават благословиите на
Единението, встъпват в евангелския завет, стават Божии наследници чрез
Христос и вече не са служители, а Божии чеда.

Галатяните 5–6 Павел призовава светиите да останат непоклатими в
евангелския завет, предлаган от Христос. Павел съпоставя живота на отдаден
на „делата на плътта“ човек с този на човек, който се наслаждава на
„плодовете на Духа“. Той учи светиите, че трябва един друг да си носят
теготите и да не се уморяват да вършат добро. Каквото посеем, това и ще
пожънем.
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Гaлатяните 1–4
Въведение
Апостол Павел укорява светиите в Галатия за това, че
следват лъжливи учения и учи, че могат да станат Божии

наследници, като имат вяра в Исус Христос и Го следват.

Предложения за преподаване
Гaлатяните 1–2
Павел укорява светиите, че следват лъжливи учители и ги насърчава да се
завърнат към Евангелието
Поканете учениците да си представят, че един от техните братя, сестри или
приятели е казал, че вече не е сигурен, че ученията на Църквата са истинни. В
резултат на това, този човек е престанал да посещава събранията в Църквата и
вече не живее според Евангелието. Помолете учениците да напишат в
тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията какво биха казали
на своя брат, сестра или приятел, за да му/ѝ помогнат да знае, че ученията на
Църквата са истинни.

Докато изучават Галатяните 1, поканете учениците, да търсят истина, която
може да им помага да знаят как да разпознават истинните учения.

Обяснете, че Галатия е регион в северно-централна Мала Азия, включващ
много градове, които Павел посещава по време на второто и третото си
мисионерско пътуване (вж. Деянията 16:6, 18:23). (Можете да поканите
учениците да намерят Галатия в Ръководство към Писанията, карта 13,
„Мисионерските пътувания на апостол Павел“.) Поканете един ученик да
прочете на глас Галатяните 1:6–7. Помолете останалите да следят текста, като
търсят какъв проблем е съществувал сред светиите в Галатия.

• Защо много от светиите в Галатия отпадали от истинното Евангелие?

Обяснете, че тези, които обезпокоявали галатяните и покварявали
евангелските учения, пораждали съмнения относно учението на Павел, че
спасението идва само чрез Исус Христос. Тези лъжливи учители били
християни от Юдея, които твърдели, че за да бъдат спасени, светиите в
Галатия трябва да бъдат обрязани (вж. Bible Dictionary, „Circumcision“) и да
спазват ритуалите на закона на Моисей.

Помагайте на учениците да разбират съдържанието
Съдържанието на Писанията включва сюжета, хората, събитията, проповедите и
вдъхновените обяснения, които изграждат текста на Писанията. То дава живот и
приложимост на ученията и принципите, които се намират в даден откъс от Писанията.
Помагайте на учениците да разбират съдържанието, за да могат да откриват вечните
истини, съдържащи се в текста, но не прекалявайте с подчертаването на историческа
обосновка и подробности дотолкова, че те да стават същността на урока.
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Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 1:8–9. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво казва Павел относно хората,
които проповядват учения, противоречащи на това, което той проповядва
като апостол на Господ. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 1:10–12. Помолете
останалите да следят текста, като търсят кой е източникът за ученията
на Павел.

• Кой е източникът на ученията на Павел според стих 12?

• Каква истина за истинните учения можем да научим от словата на Павел в
стихове 10–12? (Учениците могат да използват различни думи, но трябва
да разпознаят следната истина: Исус Христос разкрива истинни учения
на Своите пророци.)

• По какъв начин това да помним тази истина ни помага, когато имаме
въпроси относно ученията на пророците?

Обяснете, че тъй като Исус Христос разкрива истинни учения на Своите
пророци, Той може също така да разкрива на нас истинността на ученията на
даден пророк.

• Какво можем да правим, за да получаваме откровение от Господ, за да
знаем за себе си, че ученията на пророците са истинни?

Напомнете на учениците за ситуацията, която представихте в началото на
урока. Поканете няколко ученика да обяснят на останалите как биха
използвали истината за откровенията, която току-що са открили, за да
отговорят на човек, който се съмнява в ученията на Църквата.

Свидетелствайте, че можем да разпознаваме истинните учения, като
изучаваме ученията на пророците и търсим откровение от Господ.

Обобщете Галатяните 1:13–2:21, като обясните, че Павел разказва за
обръщането си във вярата и за първите си мисионерски пътувания. Той също
така обяснява, че спасението не идва чрез закона на Моисей, а по-скоро
получаваме опрощение или сме оправдани чрез вяра в Исус Христос.

Гaлатяните 3–4
Павел кани галатяните да получат всички благословии, обещани на Авраам
чрез Исус Христос
Прочетете на глас описанията на ситуациите по-долу. След като прочетете
всяка от тях, помолете учениците да обяснят защо човекът във всяка от
ситуациите може да чувства, че нещо му липсва, за да получи всички Господни
благословии, когато се сравнява с другите в Църквата, които са били верни в
Евангелието от ранна възраст.

1. Един млад мъж израства в слабо активно семейство и като малък не е учен
на Евангелието. Сега семейството му се завръща към активност в Църквата
и започва да учи за Евангелието и да живее според Него.

2. Една жена в продължение на много години критикува Църквата. Наскоро
тя преживява промяна в сърцето и е кръстена.
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Поканете учениците, докато изучават Галатяните 3–4, да търсят истини,
които могат да ни помагат да разбираме какви благословии са възможни за
всички, независимо от обстоятелствата, в които се намират и изборите им в
миналото.

Обяснете, че много от светиите в Галатия били обърнати във вярата
езичници, а не преки потомци на Авраам, на когото са обещани всички
Божии благословии. Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните
3:7–9. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво учи Павел
относно хората, които „живеят с вяра“ (стих 7) или които вярват в Исус
Христос.

• Какво учи Павел относно хората, които вярват в Исус Христос?

• Какво обещава Господ на Авраам според стих 8?

• Според стих 9, какво ще се случи с онези, които имат вяра в Исус Христос?

Обяснете, че да бъдем „благословени заедно с вярващия Авраам“ означава да
получим благословиите от завета, който Бог сключва с Авраам, че чрез него
всички хора ще могат да се радват на благословиите на Евангелието (вж.
Авраам 2:11).

Обобщете Галатяните 3:10–25, като обясните, че Павел учи, че законът на
Моисей е предназначен да помага на израилтяните да дойдат в Христа и да
бъдат оправдани чрез вяра в Него.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 3:26–27. Помолете
останалите да следят текста и да търсят какво трябва да правим, за да получим
благословиите, обещани на Авраам.

• Какво трябва да правим, за да получим благословиите, обещани
на Авраам?

Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Всички, които
упражняват вяра в Исус Христос и встъпят в евангелския завет, ще станат…

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 3:28–29. Помолете
останалите да следят текста, като търсят думи или изрази, които могат да
използват, за да довършат недовършения принцип на дъската.

• Какви според стих 28 стават хората, когато встъпят в евангелския завет?

• Какви според стих 29 стават тези, които чрез Исус Христос биват
причислени към потомството на Авраам?

Обяснете, че наследник е човек, на когото по закон се полага да получи имот
или притежания от друг човек.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 4:7. Помолете
останалите да следят текста, като търсят чии наследници можем да станем.

• Чии наследници можем да станем? (Като използвате думите на учениците,
довършете принципа на дъската, така че да отразява следната истина:
Всички, които упражняват вяра в Исус Христос и встъпят в
евангелския завет, ще станат едно в Христа и Божии наследници.)
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• Защо е важно да знаем, че Бог обещава тези благословии на всички, които
встъпва в завета, независимо от обстоятелствата, в които се намират?

Свидетелствайте, че обещанията на Небесния Отец са за всички, които
встъпват в евангелския завет. Насърчете учениците да бъдат верни на
заветите, които са сключили.

Обобщете Галатяните 4:8–31, като обясните, че Павел кани светиите в
Галатия да се върнат в Христа и да се освободят от пленничеството, което идва
от спазването на закона на Моисей.

УРОК 118

750



УРОК 119

Гaлатяните 5–6
Въведение
Павел насърчава светиите в Галатия да възвърнат вярата
си в Исус Христос и да уповават, че спасението е
възможно само чрез Него, а не чрез подчинение на

закона на Моисей. Павел приключва посланието си, като
кани членовете на Църквата да станат нови създания чрез
Христос и да помагат на другите да правят същото.

Предложения за преподаване
Гaлатяните 5
Павел насърчава светиите в Галатия да възвърнат вярата си в Исус Христос

Нарисувайте на дъската изображение на хора, които дърпат въже.

• Какво представлява дърпането на въже? Как се печели при тази игра?

• По какви начини животът ни е подобен на дърпането на въже?

Ако учениците не са го споменали, отбележете, че един от аспектите в живота
ни, който е подобен на дърпането на въже, е нашата борба с изкушенията.
Докато изучават Галатяните 5, поканете учениците да търсят истини, които
могат да им помагат да знаят как да побеждават в борбата с изкушенията.

Напомнете на учениците, че някои обърнати във вярата юдеи са заблуждавали
светиите в Галатия, като са ги учили, че за да бъдат спасени, трябва да спазват
закона на Моисей и да бъдат обрязани. Павел описва тези лъжливи учения
относно закона на Моисей като „робско иго“ (Галатяните 5:1).

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 5:1. Помолете
останалите да следят текста и да открият за кого Павел казва, че носи свобода
от това робско иго.

• Кой носи свобода от това робско иго?

Обобщете Галатяните 5:2–15, като обясните, че Павел укорява светиите в
Галатия за това, че толкова лесно са се отклонили от свободата на Евангелието
на Исус Христос и вместо това са се завърнали към игото на закона на
Моисей. След това той пояснява, че въпреки последователите на Христос да са
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освободени от игото на закона на Моисей, това не означава, че те имат
свободата да се отдават свободно на греха.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 5:16–17. Помолете
останалите да следят текста, като търсят кои са двете борещи се сили, описани
от Павел.

• Кои са двете борещи се сили, описани от Павел?

Направете схема на дъската, като нарисувате една вертикална линия под
средата на изображението на дърпане на въже. Напишете Да ходим по Духа
над едната страна на дърпането на въже и Да угаждаме на плътските страсти
над другата страна.

• Какво означава „да ходим по Духа“? (стих 16). (Да живеем така, че да сме
достойни за Светия Дух и да Го следваме.)

• Какво представляват „плътските страсти“ (стих 16)? (Изкушенията да
вършим грях.)

• По какъв начин те са считани за борещи се сили?

• Какъв принцип научаваме от стих 16 относно това как можем да
преодоляваме изкушенията на плътта? (Въпреки че учениците могат да
използват различни думи, те трябва да открият следния принцип: Ако
ходим по Духа, ще преодоляваме изкушенията на плътта. Запишете
този принцип на дъската.)

Помолете учениците да си помислят от коя страна се намират при дърпането
на въже и коя сила надделява в техния живот.

Разделете класа на групи по двама или трима. Възложете на половината групи
да прочетат заедно на глас Галатяните 5:19–21, като търсят какви са
резултатите от това да „угаждаме на плътските страсти“. Поканете другата
половина да прочетат заедно на глас Галатяните 5:22–23, като търсят
резултатите от това да ходим по Духа. След като приключат с четенето,
поканете по един ученик от всяка група да напише в подходящата колона на
дъската един от отговорите, които групата му е открила. Поканете ги да
продължат да изреждат отговорите си, докато таблицата не отрази всичко,
изброено от Павел. Може да донесете в час речник и да поканите един ученик
да търси в него всички думи, които са трудни за разбиране.

Галатяните 5:22–23 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помага на учениците да получават по-дълбоко разбиране за

основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Можете да
предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин,
така че да могат лесно да ги намират. Можете да използвате идеята за преподаване в края
на урока, за да помогнете на учениците при овладяването на този откъс.

• Според стих 21, какво казва Павел, че ще се случи на хората, които се
поддават на „делата на плътта“?
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• Според стихове 22–23, какви плодове или резултати показват, че някой
ходи по Духа? (Учениците могат да използват различни думи, но се
уверете, че разпознават следната истина: Плодовете на Духа са: любов,
радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост
и себеобуздание. Можете да предложите на учениците да отбележат тази
истина в Писанията.)

Покажете тази страна на таблицата, в която са изредени плодовете на Духа.

• Защо си струва да имаме тези благословии?

Нарисувайте под таблицата една голяма стрелка, която сочи към страната, от
която са изредени плътските страсти. Помолете учениците да си представят,
че в тази символична игра на дърпане на въже си позволим да пристъпим
напред към плътските страсти.

• Какво се случва с плодовете на Духа, когато се поддаваме на плътските
страсти? (Започваме да губим плодовете на Духа.)

Изтрийте стрелката и нарисувайте друга стрелка, която сочи към плодовете
на Духа. Помолете учениците да си представят, че сега си позволяваме да
пристъпим към тази страна.

• Какво се случва с делата на плътта, когато ходим по Духа? (Те престават да
са част от живота ни.)

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията за случай, когато са почувствали един от тези плодове на Духа.
Помолете ги да напишат и какво са правили, за да ходят по Духа в този случай.
Когато приключат, поканете няколко ученика да споделят какво са написали.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 5:24–25. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво се опитват да правят
учениците на Исус Христос по отношение на плътските страсти.

• Какво се опитват да правят учениците на Исус Христос по отношение на
плътските страсти? (Разпъват ги на кръст или ги премахват от живота си.)

Поканете учениците да помислят какво ще правят, за да ходят по-отдадено по
Духа. Насърчете ги да следват подтиците, които получават, за да могат да се
наслаждават на плодовете на Духа.

Гaлатяните 6
Павел кани светии от Галатия да бъдат променени посредством Исус Христос
Поканете учениците да помислят за свой познат, който в момента не получава
благословиите на Евангелието, дори и ако този човек е член на Църквата.
Докато изучават Галатяните 6, помолете учениците да търсят принцип, който
може да ги насочва в усилията им да помогнат на човека, за когото са си
помислили, за да получи благословиите на Евангелието.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 6:1–2. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво учи Павел относно това как
трябва да се отнасят членовете на Църквата към човек, който е прегрешил.
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(Можете да обясните, че да „падне човек в някое прегрешение“ (стих 1)
означава човек да извърши грях.)

• Как според Павел трябва да се отнасят членовете на Църквата към човек,
който е прегрешил? (Да „поправ(яме)“ човека или да му помагаме да се
завърне на евангелската пътека.)

• Защо е важно да имаме „кротък дух“ (стих 1), когато помагаме на човек да
се завърне на евангелската пътека?

• Кои са някои от начините, по които можем един на друг да „си носи(м)
теготите“? (стих 2).

Обобщете Галатяните 6:3–5, като обясните, че Павел учи, че не трябва да
бъдем арогантни и надменни и че всеки човек ще „носи своя си товар“ (стих
5) или че ще бъде отговорен за собствените си решения.

Покажете няколко плодови или зеленчукови семки, които учениците лесно да
могат да разпознаят. Помолете ги да посочат какви видове семена са те.

• Какво можете да очаквате, ако посадите тези семена?

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 6:7–8. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво учи Павел относно това какво
можем да очакваме, когато посаждаме семена.

• Какво учи Павел относно това какво се случва, когато се посадят семена?
(Каквото посадите, това ще пожънете. Това е така нареченият закон на
жътвата.)

• Как законът на жътвата се отнася за решенията, които вземаме?

Поканете учениците да прочетат наум Галатяните 6:9–10. Помолете ги да
търсят защо Павел преподава закона на жътвата.

• Защо според вас Павел преподава закона на жътвата, след като кани
галатяните да си помагат един на друг да останат или да се завърнат на
евангелската пътека?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това да
помагаме на другите, които не се радват на благословиите на Евангелието?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
следния принцип: Ако сме усърдни във вършенето на добро, ще
жънем благословиите от своите действия.)

• Как обещанието, че ще пожънем „своевременно“, може да ни помага да не
„се уморяваме“ (стих 9) или отказваме в усилията си да служим на другите
и да живеем според Евангелието в живота си?

• Можете ли да споделите преживяване, когато вие или ваш познат сте били
усърдни във вършенето на добро, въпреки че благословиите не са дошли
веднага? (Вие също бихте могли да споделите преживяване.)

Обобщете Галатяните 6:11–18, като обясните, че Павел приключва посланието
си към светиите в Галатия, като повтаря, че мирът и благодатта на Исус
Христос са над онези, които стават нови създания чрез вяра в Неговото име.
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Насърчете учениците да „не (им) дотяга да вършат добро“ (стих 9) и с молитва
да обмислят на кого могат да помогнат да се завърне на Господната пътека.
Поканете ги усърдно да следват подтиците, които получават от Светия Дух.

Овладяване на Писанията: Галатяните 5:22–23
За да помогнете на учениците да научат наизуст Галатяните 5:22–23, ги
поканете да изрецитират стиховете, като всеки ученик казва по една дума.
Например, първият ученик трябва да каже „А“, вторият ученик да каже
„плодът“, третият ученик да каже „на“ и така нататък, докато се кажат и
двата стиха. Засечете времето и дайте няколко възможности на учениците да
постигнат по-добро време. Когато повтаряте тази дейност, бихте могли да
променяте реда на учениците, за да казват различни думи. Можете да
предложите на учениците да се упражняват в началото на часа в продължение
на няколко дни, за да могат да постигнат по-добра скорост. След като
учениците са чули стиха няколко пъти, поканете всеки да се опита да го
изрецитира по памет на друг ученик.
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Въведение към
Посланието на Павел към
ефесяните
Защо да изучаваме тази книга?
„Ефесяните е едно послание към целия свят, за юдеи и езичници, за съпрузи и
съпруги, за родители и деца, за господари и слуги. То съдържа промисъла и
волята на Бог за времето на Павел, то е гласът на вдъхновение днес, то е
послание, насочено към всички и което може да се прилага от всички.

… То съдържа част от най-добрите писания на Павел и е документ, който
разглежда основните принципи и Божието Евангелие в цялата му спасителна
слава“ (Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома,
1965–1973, том 2, с. 489).

Изучаването на Послание към ефесяните може да вдъхновява учениците да
изоставят нещата от този свят, да им помага да израстват духовно и да се
научат по-пълно да участват в единството и общението с Църквата.

Кой написва тази книга?
Апостол Павел е автор на Послание към ефесяните (вж. Ефесяните 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Павел казва, че е затворник по времето, когато пише Послание към ефесяните
(вж. Ефесяните 3:1, 4:1, 6:20). Посланието вероятно е написано около 60–62 г.
сл. Хр. по време на първото пленничество на Павел в Рим (вж. Ръководство към
Писанията, „Послания на Павел“, scriptures.lds.org). По това време Павел е
задържан под домашен арест, но има свободата да бъде посещаван и да
преподава Евангелието (вж. Деянията 28:16–31).

За кого е написано посланието и защо?
В превода на Библията на крал Джеймс Ефесяните 1:1 е посочено също, че
Посланието към ефесяните е адресирано към „светиите, които са в Ефес“.
Обаче, най-ранните ръкописи на Ефесяните не съдържат думите „които са в
Ефес“. Това намеква, че е възможно Павел да не написва посланието
специално към ефесяните, а към няколко конгрегации от светии,
включително и тези в Ефес. Ефес служи на Павел като основно място за
дейността му по време на третото му мисионерско пътуване (вж. Деянията
19:9–10, 20:31) и хората там му стават много близки (вж. Деянията 20:17,
34–38).

В това послание Павел се обръща към членовете на Църквата, които са
обърнати във вярата езичници (вж. Ефесяните 2:11) и вероятно скоро са се
присъединили (вж. Ефесяните 1:15). Той пише, за да помогне за развиването на
духовността и свидетелствата на тези, които вече са членове на Църквата.
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Основните му цели са да помогне на тези нови членове да израстват в
духовното си познание за Бог и Църквата (вж. Ефесяните 1:15–18, 3:14–19), да
укрепи единството, особено между обърнатите във вярата юдеи и езичници
(вж. Ефесяните 2:11–22, 4:1–16, 5:19–6:9) и да насърчи светиите да устояват на
силите на злото (вж. Ефесяните 4:17–5:18, 6:10–18). Много светии в Ефес
живеели достатъчно праведно, за да бъдат запечатани за вечен живот (вж.
Ефесяните 1:13, Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament Commentary, том 2, с.
493–494).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Ефесяните съдържа много познати на светиите от последните дни учения и
идеи, включително предопределението, диспенсацията на пълнотата на
времената, Светият Дух на обещанието, важността на пророците и
апостолите, идеята за една истинна и единна Църква и различните санове,
призования и функции в организацията на Църквата. Това послание съдържа и
някои от най-възвишените учения за семейството, намиращи се в Писанията.

Изложение
Ефесяните 1:1–4:16 Павел пише за предопределението на светиите да получат
Евангелието, диспенсацията на пълнотата на времената, запечатването чрез
Светия Дух на обещанието, спасението чрез благодат, сплотяването в
Църквата на обърнатите във вярата езичници и юдеи, един Господ, една вяра,
едно кръщение, целта на Църквата и това, че Църквата е организирана на
основата на пророци и апостоли, като Исус Христос е крайъгълният камък.
Павел учи, че Бог ще събере всички неща в Христа по време на диспенсацията
на пълнотата на времената.

Ефесяните 4:17–6:24 Павел насърчава светиите да прилагат истинното
учение в ежедневието си. Той ги насърчава да съблекат стария човек
(предишните си грехове) и да се облекат в новия човек чрез Исус Христос. Той
дава съвет на съпругите, съпрузите, децата, родителите, слугите, господарите
и конгрегациите. Той насърчава светиите да облекат „Божието всеоръжие“
(Ефесяните 6:11).

ЕФЕСЯНИТЕ
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Ефесяните 1
Въведение
Павел пише писмо на светиите в Ефес относно тяхното
предопределение да получат Евангелието. Той пише
относно последната диспенсация или диспенсацията, в

която живеем сега. Павел учи, че може да опознаем
Небесния Отец и Исус Христос чрез откровение.

Предложения за преподаване
Eфесяните 1:1–8
Павел учи светиите, че са предопределени да получат Евангелието
Поканете учениците да си помислят за случай, когато са се съгласили да
поемат важна отговорност и им е било обещано да бъдат възнаградени за
изпълнението на задачата.

• Когато задачата стана трудна, как ви помагаше знанието, че сте поели тази
отговорност и че някой ви е оказал доверие да я изпълните?

• Как бяхте благословени или възнаградени за изпълнението на възложената
ви отговорност?

Обяснете, че в това послание, записано в Ефесяните 1–6, апостол Павел се
обръща към светиите в Ефес и околните области. Целта му е да укрепи онези,
които вече са членове на Църквата и да помогне на новите членове да
израстват в духовното си познание и да останат верни на сключените от
тях завети.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Ефесяните
1:3–8. Помолете останалите да следят текста, като търсят истините, на които
Павел учи светиите, за да им помага да останат верни на сключените от
тях завети.

• Какви истини преподава Павел на светиите, за да им помага да останат
верни? (Когато учениците отговорят, можете да ги поканите да обяснят
как разбирането за изброените от тях истини би могло да помага на
светиите да останат верни.)

• Какво според вас означава казаното в стих 4, че Бог е избрал някои „преди
създаването на света“?

Обяснете, че този израз, заедно с думата предопределил и изразът „осиновени
чрез Исус Христос“ в стих 5 се отнася за онези, които са избрани или
предопределени в доземното съществуване да получат Евангелието. Напишете
следната истина на дъската: Божиите чеда са предопределени да получат
благословиите на Евангелието. Получаването на тези благословии зависи
от тяхната вярност в този живот.

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете един ученик
да прочете на глас следното изказване:
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„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 индивидите ще получат някакви призования или
отговорности. Подобни възможности в този живот идват в резултат на праведно прилагане
на правото на избор, точно както предопределението идва в резултат на праведност в
доземното съществуване. …

Учението за предопределението се отнася за всички членове на Църквата, не само за
Спасителя и пророците Му. Преди създаването на света верните жени получили
определени отговорности, а верните мъже били предопределени за някои свещенически
задължения. Макар да не помните това време, вие със сигурност сте се съгласили да
изпълните важни задачи в служба на вашия Отец. Ако се покажете достойни, ще ви бъдат
дадени възможности да изпълните получените задачи“ (Предани ще сме на вярата:
Евангелски справочник, 2005 г., с. 135–136).

• Как разбирането, че сме били предопределени да получим Евангелието и
многото му благословии, ни помага да оставаме верни на сключените от
нас завети?

Eфесяните 1:9–12
Павел говори за диспенсацията на пълнотата на времената
Нарисувайте една опростена рисунка
на няколко различни реки, които се
вливат едно езеро. Помолете
учениците да си представят, че всяка
река символизира евангелска
диспенсация.

• Какво е евангелска диспенсация?

Помагайте на учениците да разбират основните учения
Учениците ще усвояват основните учения, като изучават и обсъждат Писанията всеки ден и
като овладяват ключови пасажи от тях. Не бива да се отклонявате от последователното
изучаване на Писанията, за да се съсредоточавате върху Основните учения. Вместо това,
трябва да обръщате внимание на тези учения, когато възникват в контекста на Писанията.
Например, в този урок можете да подчертаете учението за евангелските диспенсации във
връзка с ученията, разкрити в Ефесяните 1.

Може да преговорите определението за евангелска диспенсация, като
поканите един ученик да прочете на глас следното определение от Bible
Dictionary:

„Евангелска диспенсация е период от време, през който Господ има поне един овластен
служител на земята, който държи ключовете на святото свещеничество и който има
божествено назначение да предава Евангелието на жителите на земята. Когато това се
случи, Евангелието се разкрива отново, така че хората от тази диспенсация да не трябва да
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разчитат на миналите диспенсации за познание относно плана за спасение. От началото
досега е имало много евангелски диспенсации. Библията предполага поне една
диспенсация, свързана с Адам, друга с Енох, друга с Ной и т. н. с Авраам, Моисей и Исус с
Неговите апостоли в средата на времената“ (Bible Dictionary, „Dispensations“).

Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните 1:9–10. Помолете
останалите да следят текста и да открият за коя диспенсация говори Павел.
Обяснете, че изразът „тайната на волята Си“ в стих 9 се отнася за Божиите
планове и цели.

• За коя диспенсация говори Павел в Ефесяните 1:10?

Отбележете, че диспенсацията на пълнотата на времената е диспенсацията, в
която живеем ние.

• По какъв начин диспенсацията на пълнотата на времената може да бъде
оприличена на езеро, в което се вливат реки?

• Какво пророкува Павел, че ще се случи по време на диспенсацията на
пълнотата на времената? (Обяснете, че когато Павел пише, че „да се
събере в Христос всичко – това, което е небесно и земно“ (стих 10), той
има предвид възстановяването и събирането на всички ключове, сили и
обещания, които Бог е разкрил на Своите чеда от началото на света, както
и друго знание, което никога досега не е разкривано (вж. У. и З. 128:18).
Напишете на дъската следното учение: По време на диспенсацията на
пълнотата на времената всички неща от предишните диспенсации
ще бъдат възстановени.)

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Б. Х. Робъртс от Седемдесетте:

„Това е диспенсацията на пълнотата на времената и ние виждаме да се
вливат в нея, подобно на мощни вливащи се в океана потоци, всички
предишни диспенсации, които свързват нас с тях и тях с нас и ние виждаме,
че Бог има една велика цел от самото начало и тя е спасението на Неговите
чеда. И сега дойде последният ден, последната диспенсация, когато
истината, светлината и праведността трябва да залеят земята“ (в Conference

Report, окт. 1904 г., с. 73).

Поканете няколко ученика да излязат на дъската и да напишат към всяка
нарисувана река истини, стихове, завети и сили от предишни диспенсации,
които са възстановени или разкрити през диспенсацията на пълнотата на
времената. (Заглавията може да включват запечатващата сила, спасителните
обреди, Книгата на Мормон и т.н.; ако е необходимо, учениците могат да
нарисуват и допълнителни реки.)

• По какъв начин животът през диспенсацията на пълнотата на времената е
благословия за вас?
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• Според изказването на старейшина Робъртс, какво трябва да се случи през
тази диспенсация? (Истина, светлина и праведност трябва залеят земята.)

• Какви ресурси в нашата диспенсация ни позволяват да заливаме земята с
истината и светлината на Евангелието?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Мои възлюбени братя и сестри, това, което е постигнато до този момент в
тази диспенсация относно предаването на евангелски послания
посредством социалните медии, е добро начало, но е само лека струйка.
Сега отправям към вас покана да помогнете да превърнем струйката в
наводнение. … Умолявам ви да залеете земята с послания, изпълнени с
праведност и истина – послания, които са автентични, назидателни и

похвални, буквално да залеете земята като с потоп“ („To Sweep the Earth as with a Flood“
(духовно послание по време на Седмицата на образованието в Университета Бригъм Йънг,
19 авг. 2014 г.), LDS.org).

Поканете учениците да споделят какво правят, за да помагат земята да бъде
наводнена с послания, изпълнени с праведност и истина.

Обобщете Ефесяните 1:11–12, като обясните, че Павел учи, че чрез Исус
Христос светиите са получили „наследство“ (стих 11) в Божието царство.

Ефесяните 1:13–23
Павел учи относно Светия Дух на обещанието
Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 1:13–14. Помолете
останалите да следят текста, като търсят каква благословия са получи
светиите поради своята вярност, упование и вяра в Исус Христос.

• Каква благословия са получили светиите според стих 13? (Те били
„запечатани с обещания Свят Дух“.)

Обяснете ,че да бъдат „запечатани с обещания Свят Дух“ означава, че Светият
Дух „свидетелства на Отца, че спасителните обреди са били изпълнени
правилно и че заветите, свързани с тях, са били спазени“ (Ръководство към
Писанията, „Светият Дух на обещанието“, scriptures.lds.org). Духът е „залог за
нашето наследство“ (стих 14). Това означава, че присъствието на Светия Дух в
нашия живот е признак, напомняне и знак от Бог, че ако продължаваме да
бъде верни, ще получим вечен живот.

Обобщете Ефесяните 1:15–16, като обясните, че Павел казва на светиите, че
непрестанно благодари на Бог за тяхната вярност.

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 1:17–18. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво Павел моли Бог да даде на
светиите.

• Какво Павел моли Бог да даде на светиите?
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• Какво учим от тези стихове относно това как можем да опознаваме
Небесния Отец? (Учениците трябва да посочат със свои думи следната
истина: Можем да опознаваме Небесния Отец чрез Духа на
откровението.)

За да помогнете на учениците да разберат Духа на откровението, поканете
един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина Дейвид А.
Беднар. Поканете учениците да слушат какво е духът на откровението.

„Откровението е общуване на Бог с Неговите деца на земята и една от
големите благословии, свързани с дара и постоянното спътничество на
Светия Дух. Пророкът Джозеф Смит учи: „Светият Дух е един откровител“ и
„никой човек не може да получи Светия Дух, без да получи откровения“
(Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 141).

„Духът на откровението е на разположение на всеки човек, който чрез
съответната свещеническа власт получи спасителните обреди на кръщението чрез пълно
потапяне за опрощение на греховете и полагането на ръце за даване дара на Светия Дух и
който действа с вяра, за да изпълни свещеническото наставление „приеми Светия Дух“
(„Духът на откровение“, Лиахона, май 2011 г., с. 87).

• Какво представлява духът на откровението?

• По какъв начин откровението чрез Светия Дух ни помага да опознаваме
Небесния Отец?

Можете да поканите учениците да споделят как откровенията чрез Светия
Дух са им помагали да опознават по-добре Небесния Отец. Също бихте могли
да споделите ваше собствено преживяване. Насърчете учениците да се
стремят да бъдат достойни за спътничеството на Светия Дух, за да могат да
продължат да опознават все по-добре Небесния Отец.

Обобщете Ефесяните 1:19–23, като обясните, че Павел продължава да учи
относно обещаното наследство на светиите и ролята на Исус Христос като
глава на Неговата Църква.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

2 Коринтяните
8–Ефесяните 1
(Раздел 24)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на уроците за всекидневно изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
2 Коринтяните 8–Ефесяните 1 (Раздел 24) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът,
който вие преподавате, се съсредоточава само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на
Светия Дух, докато обмисляте нуждите на своите ученици.

Ден 1 (2 Коринтяните 8–9)
От този урок учениците са научили, че като разберем всичко, което Спасителят ни е дал, ще имаме по-голяма
готовност да даваме на другите от притежанията си. Учениците са научили също, че Бог желае да бъдем готови
да даваме дори, когато може и да нямаме нищо за даване. Освен това, учениците са научили, че ако даваме на
хората в нужда с радост в сърцето, Бог ще ни благословя щедро, а това да признаваме Божията щедрост по
отношение на това колко ни благославя, може да ни помага да изпитваме благодарност към Него.

Ден 2 (2 Коринтяните 10–13)
От ученията на Павел за духовната война учениците са научили, че когато контролираме мислите си в
подчинение на Исус Христос, ще имаме повече успех в борбата със Сатана. От ученията на Павел за неговия
собствен трън в плътта, учениците са открили, че Господ може да позволява да имаме слабости и изпитания, за
да можем да се учим да бъдем смирени. Благодатта на Исус Христос е достатъчна, за да ни дава сили в
слабостите ни, а Господ не винаги премахва нашите изпитания, но ще ни укрепва, ако им устояваме с вяра.

Ден 3 (Галатяните)
Докато учениците са изучавали поученията на Павел към Галатяните, те са научили, че Исус Христос разкрива
истинни учения на Своите пророци. Учениците също така са научили, че всички, които упражняват вяра в Исус
Христос и встъпват в евангелския завет, ще станат едно в Христа и Божии наследници. Те са разбрали, че когато
ходим в Духа, ще преодоляваме изкушенията на плътта и че ако сме усърдни във вършенето на добро, ще жънем
благословиите от своите действия.

Ден 4 (Ефесяните 1)
От първата глава на ученията на Павел към ефесяните учениците са научили, че Божиите чеда са предопределени
да получат благословиите на Евангелието. Те също така са научили, че по време на диспенсацията на пълнотата
на времената всички неща от предишните диспенсации ще бъдат възстановени и че можем да опознаваме
Небесния Отец чрез духа на откровението.
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Въведение
Апостол Павел насърчава светиите в Галатия да възвърнат вярата си в Исус
Христос и да уповават, че спасението е възможно само чрез Него, а не чрез
подчинение на закона на Моисей.

Предложения за преподаване
Гaлатяните 5
Павел насърчава светиите да възвърнат вярата си в Исус Христос

Нарисувайте на дъската изображение на хора, които дърпат въже.

• Какво представлява дърпането на въже? Как се печели при тази игра?

• По какви начини животът ни е подобен на дърпане на въже?

Ако учениците не са го споменали, отбележете, че един от аспектите в живота
ни, който е подобен на дърпането на въже, е нашата борба с изкушенията.
Докато изучават Галатяните 5, поканете учениците да търсят истини, които
могат да им помагат да знаят как да побеждават в борбата с изкушенията.

Напомнете на учениците, че обърнатите във вярата юдеи са заблуждавали
светиите в Галатия, като са ги учили, че за да бъдат спасени, трябва да спазват
закона на Моисей и да бъдат обрязани. Апостол Павел описва тези неверни
учения относно закона на Моисей, като „робско иго“ (Галатяните 5:1).

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 5:1. Помолете
останалите да следят текста и да открият за кого Павел казва, че носи свобода
от това робско иго.

• Кой носи свобода от това робско иго?

Обобщете Галатяните 5:2–15, като обясните, че Павел укорява светиите в
Галатия за това, че толкова лесно са се отклонили от свободата на Евангелието
на Исус Христос и вместо това са се завърнали към игото на закона на
Моисей. След това той пояснява, че въпреки последователите на Христос да са
освободени от игото на закона на Моисей, това не означава, че те имат
свободата да се отдават свободно на греха.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 5:16–17. Помолете
останалите да следят текста, като търсят кои са двете борещи се сили, описани
от Павел.
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• Кои са двете борещи се сили, описани от Павел?

Направете схема на дъската, като нарисувате една вертикална линия под
средата на изображението на дърпане на въже. Напишете Да ходим по Духа
над едната страна на дърпането на въже и Да угаждаме на плътските страсти
над другата страна.

• Какво означава да „ход(им) по Духа“? (Галатяните 5:16). (Да живеем така,
че да сме достойни за Светия Дух и да Го следваме.)

• Какво представляват „плътските страсти“ (Галатяните 5:16)? (Изкушенията
да вършим грях.)

• По какъв начин това са двете борещи се сили?

• Какъв принцип научаваме от Галатяните 5:16 относно това как можем да
преодоляваме изкушенията на плътта? (Въпреки че учениците могат да
използват различни думи, те трябва да открият следния принцип: Когато
ходим по Духа, ще преодоляваме изкушенията на плътта. Запишете
този принцип на дъската.)

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Мелвин Дж. Балард от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
останалите да слушат какъв въпрос старейшина Балард ни моли да обмислим.

„Всички атаки, които ще направи врагът на нашите души, ще бъдат чрез
плътта. … Подходът му до нас ще бъде чрез страстите, апетитите,
амбициите на плътта. Цялата помощ, която Господ ни предоставя, за да ни
помага в тази борба, ще идва при нас чрез духа, който обитава в това
смъртно тяло. Така двете могъщи сили ни въздействат посредством тези
два канала.

Как върви борбата при вас? … Това е много важен въпрос. Най-големият сблъсък, който
всеки мъж и жена някога ще преживее (без значение колко на брой могат да бъдат
враговете им) ще бъде борбата, която той или тя води със себе си“ („Struggle for the Soul“,
New Era, март 1984 г., с. 35).

Помолете учениците да си помислят от коя страна се намират в това дърпане
на въже и коя сила надделява в техния живот.

Разделете класа на групи по двама или трима. Възложете на половината групи
да прочетат заедно на глас Галатяните 5:19–21, като търсят какви са
резултатите от това да „угаждаме на плътските страсти“. Поканете другата
половина да прочетат заедно на глас Галатяните 5:22–23, като търсят какви са
резултатите от това да ходим по Духа. След като приключат с четенето,
поканете по един ученик от всяка група да напише в подходящата колона на
дъската един от отговорите, които групата му е открила. Поканете ги да
продължат да изреждат отговорите си, докато таблицата не отрази всичко,
изброено от Павел. Може да донесете в час речник и да поканите един ученик
да търси в него всички думи, които са трудни за разбиране.

• Според Галатяните 5:21, какво казва Павел, че ще се случи на хората, които
се поддават на „делата на плътта“? (Галатяните 5:19).
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• Според Галатяните 5:22–23, какви плодове или резултати показват, че
някой ходи по Духа? (Учениците могат да използват различни думи, но се
уверете, че разпознават следната истина: Плодовете на Духа са: любов,
радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост
и себеобуздание. Можете да предложите на учениците да отбележат тази
истина в Писанията.)

Покажете тази страна на таблицата, в която са изредени плодовете на Духа.

• Защо си струва да имаме тези благословии?

Нарисувайте под таблицата една голяма стрелка, която сочи към страната, от
която са изредени плътските страсти. Помолете учениците да си представят,
че в тази символична игра на дърпане на въже си позволим да пристъпим
напред към плътските страсти.

• Какво се случва с плодовете на Духа, когато се поддаваме на плътските
страсти? (Започваме да губим плодовете на Духа.)

Изтрийте стрелката и нарисувайте друга стрелка, която сочи към плодовете
на Духа. Помолете учениците да си представят, че сега си позволяваме да
пристъпим към тази страна.

• Какво се случва с делата на плътта, когато ходим по Духа? (Те престават да
бъдат част от живота ни.)

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията за случай, когато са почувствали един от тези плодове на Духа.
Помолете ги да напишат също и какво са правили, за да ходят по Духа в този
случай. Когато приключат, поканете няколко ученика да споделят какво са
написали.

Поканете един ученик да прочете на глас Галатяните 5:24–25. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво се опитват да правят
учениците на Исус Христос по отношение на плътските страсти.

• Какво се опитват да правят учениците на Исус Христос по отношение на
плътските страсти? (Разпъват ги на кръст или ги премахват от живота си.)

Поканете учениците да помислят какво ще правят, за да ходят по-отдадено по
Духа. Насърчете ги да следват подтиците, които получават, за да могат да се
наслаждават на плодовете на Духа.

Следващ раздел (Ефесяните 2–Филипяните 4)
Поканете учениците да си помислят за променящите се ценности, закони и
мнения в света. Как можем да знаем кое е правилно и кое грешно в един свят,
в който идеите непрекъснато се променят? Апостол Павел съветва светиите и
им помага да разберат какво е предоставил Господ, за да бъде сигурен, че не
сме подмамвани от лъжливите философии на света. Също така обяснете на
учениците, че докато продължат да изучават писанията на Павел през
следващата седмица, ще откриват отговори на следните въпроси: Как трябва
децата да се отнасят към родителите си? Според Павел какво ще „угаси
всички огнени стрели на лукавия“ (Ефесяните 6:16)?
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УРОК 121

Ефесяните 2–3
Въведение
Павел учи светиите в Ефес, че всички грешници могат да
бъдат спасени чрез Божията благодат и че юдеите и
езичниците са станали едно в дома на Бог. Павел

обяснява също, че Църквата на Исус Христос е изградена
на основата на апостоли и пророци и споделя желанието
си светиите да чувстват любовта на Исус Христос.

Предложения за преподаване
Ефесяните 2
Павел учи как кръвта на Исус Христос спасява както юдеи, така и езичници
В началото на урока поканете един или повече от учениците си (в зависимост
от размера на класа ви) да седне на пода на различно място в класната стая.
Поставете граница между тези ученици и останалата част от класа с една
лента или канап и после кажете на отделените ученици, че (все още) не могат
словесно да участват в урока. Попитайте останалите ученици:

• Какво послание може да предаде тази ситуация относно връзката между
вас и отделените ученици? (Че едната група е по-предпочитана от
другата.)

• Как според вас се чувстват отделените ученици? Защо?

Помолете учениците да си помислят дали някога са се чувствали така в
конкретни ситуации в живота.

Напишете на дъската думите Езичници и Юдеи, като направите две колони.

• Въз основа на това, което научихте за социалните условия в някои клонове
на Църквата по време на служението на Павел, кое название според вас е
подходящо за отделените ученици? (Езичници.) Кое наименование е
подходящо за останалата част от класа? (Юдеи.)

• Какво може да е довело до това разделение? (Някои юдеи считали, че
поради това, че са израилтяни по рождение и са били обрязани, са
по-предпочитани от Бог и превъзхождат обърнатите във вярата езичници.)

Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните 2:1–3. Помолете
останалите да следят текста, като търсят как Павел описва духовното
състояние на обърнатите във вярата езичници („вас“ в стихове 1–2) и юдеи
(„ние“ в стих 3) преди да повярват в Спасителя и да се присъединят към
Неговата Църква. Обяснете, че изразът „княза на въздушната власт“ в стих 2
се отнася за дявола и преобладаващото му влияние из целия свят.

• По какъв начин Павел описва езичниците преди тяхното обръщане във
вярата в стихове 1–2? (Запишете отговорите на учениците на дъската в
колоната „Езичници“.)
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• По какъв начин Павел описва себе си и юдеите преди обръщането им
според стих 3? (Запишете отговорите на учениците на дъската в колоната
„Юдеи“.)

Отбележете, че езичниците, а също и юдеите, са били духовно мъртви или
отделени от Бог поради греховете си (вж. стих 1).

Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните 2:4–6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво е духовното състояние на
обърнатите във вярата езичници и юдеи след тяхното обръщане във вярата.
Отбележете, че думата съживи означава да станем живи, а небесни места се
отнася за царства в небесата, които хората наследяват.

• По какъв начин Павел описва светиите след тяхното обръщане във вярата?
(Господ ги е оживил или ги е направил живи въпреки тяхното духовно
мъртво и грешно състояние. Напомнете на учениците, че това означава да
бъдем родени духовно (вж. Мосия 27:24–26.)

Поканете няколко ученика да прочетат на глас Ефесяните 2:7–10. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво дава възможност на
езичниците и юдеите да преживеят тази трансформация.

• Какво дава възможност на двете групи светии да преживеят тази
трансформация? (Благодатта на Исус Христос.)

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това, което
благодатта на Исус Христос прави възможно за всички Божии чеда? (След
като учениците отговорят, запишете следната истина на дъската: Поради
благодатта на Исус Христос, цялото човечество може да бъде
спасено чрез вяра в Него.)

Отбележете, че Павел подчертава, че не можем да бъдем спасени само чрез
делата си, независимо от това колко са добри те (вж. стихове 8–9). За да
помогнете на учениците да разберат по-добре значението на горепосочената
истина, поканете един ученик да прочете на глас следното изказване от
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:

„Тъй като ние всички сме „съгреши(ли) и не заслужава(ме) да се
прославя(ме) от Бога“ (Римляните 3:23) и защото „нищо нечисто не може
да влезе в царството Божие“ (1 Нефи 15:34), всеки един от нас е недостоен
да се завърне в Божието присъствие. …

… Не можем да си спечелим връщането в небесата; изискванията на
справедливостта са като бариера, която сме безсилни да преминем сами.

Но не всичко е изгубено.

Благодатта Божия е нашата велика и вечна надежда.

Чрез жертвата на Исус Христос, планът на милостта задоволява изискванията на
правосъдието (вж. Алма 42:15) и „доставя средство на човеците да могат да имат вяра за
покаяние“ (Алма 34:15).
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Греховете ни, макар и морави, могат да станат бели като сняг (вж. Исайя 1:18). Тъй като
нашият възлюбен Спасител „даде Себе Си като откуп за всички“ (1 Тимотей 2:6), на нас се
предоставя начин да влезем в Неговото вечно царство (вж. 2 Петър 1:11).

Портата е отключена! …

За да наследим тази слава, ни трябва нещо повече от отключена порта; ние трябва да
преминем през портата с желание в сърцето си за промяна, промяна толкова драматична,
че Писанията я описват като да сме „родени отново; да, родени от Бога, и променени от
плътското си и паднало състояние в състояние на праведност, като бъд(ем) изкупени от
Бога и стан(ем) Негови синове и дъщери“ (Мосия 27:25). …

Благодатта е Божий дар и желанието ни да спазваме всички Божии заповеди е като
протягане на ръка, за да получим този свят дар от Небесния ни Отец („Дарът на
благодатта“, Лиахона, май 2015 г., с. 108, 110).

• По какъв начин това да упражняваме вяра в Исус Христос и да се
покайваме за грехове си ни помага да получим дара на благодатта?

За да помогнете на учениците да
разберат историческия контекст на
взаимоотношенията между юдеите и
езичниците преди Евангелието да
бъде проповядвано на всички Божии
чеда, покажете съпътстващата
картина на „средната стена“
(Ефесяните 2:14) във външния двор на
храма в Ерусалим (или поканете
учениците да отворят на Библейски
карти и фотографии в Ръководство
към Писанията, фотография 9, „Храмът на Ирод“). Обяснете, че на
езичниците, които не са сключили завети в Господ, било забранено да
преминат отвъд тази стена към по-свещените места в храма, с тях се отнасяли
като със „странници и пришълци“ (Ефесяните 2:19). Физическата средна стена
символизирала духовното разделение, което съществувало между юдеи и
езичници преди откровението на Петър, че Евангелието трябва да бъде
проповядвано на езичниците.

Помагайте на учениците да разбират историческия контекст
Един от основните елементи на преподаването и изучаването на Евангелието е да се
разбира историческия контекст на изучаваните пасажи от Писанията. Контекстът включва
обстоятелствата или предисторията, свързани с конкретен стих, събитие или история.
Когато помагате на учениците си да разбират контекста на Писанията, те ще бъдат
подготвени да разпознават посланията на вдъхновените автори.

Поканете няколко от учениците, които са отделени от класа, да се редуват да
четат на глас Ефесяните 2:12–15. Помолете останалите да следят текста,
търсейки какво прави Спасителят с бариерата между юдеите и езичниците.
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Отбележете, че думата вражда означава „противопоставяне, неприязън и
омраза“ (Ръководство към Писанията, „Вражда“, scriptures.lds.org).

• Какво обединява езичниците и юдеите? (Чрез кръвта на Христос
символичната стена, която духовно разделя юдеи и езичници, бива
премахната и те стават „един нов човек“ (Ефесяните 2:15) или едно единно
тяло в Христа. Напишете следната истина на дъската: Когато дойдем при
Исус Христос и опитаме Неговата благодат, ставаме едно с Божиите
светии.)

Премахнете лентата или канапа, разделящи учениците и поканете отделените
ученици да се присъединят към останалите. Насърчете учениците,
символизиращи юдеите, да поканят отделените ученици да седнат до тях.

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас Ефесяните 2:16–19.
Помолете останалите да следят текста, като търсят изрази, които
допълнително подчертават истината, че когато дойдем в Христа и опитаме от
Неговата благодат, можем да станем едно с Божиите светии.

• Кои изрази намерихте, които допълнително подчертават истината, че
когато дойдем в Христа и опитаме от Неговата благодат, можем да станем
едно с Божиите светии?

• Защо според вас е важно в Църквата днес да разбираме и прилагаме
тази истина?

• Как можем да помагаме на другите да станат или отново да се почувстват
като „съграждани“ (стих 19) в Църквата, а не странници?

• Можете ли да си спомните преживяване, когато някой ви е помогнал да се
чувствате съгражданин със светиите, вместо да сте странник? Можете ли
да споделите случай, когато сте се опитвали да помогнете на някой друг да
се почувства по този начин?

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 2:20–22. Поканете
останалите да следят текста, като търсят какво според Павел е в основата на
Църквата.

• На каква истина учи Павел в тези стихове относно структурата на
Господната Църква? (Учениците могат да използват различни думи, но им
помогнете да открият, че Господната Църква е основана на апостоли и
пророци, като Исус Христос е крайъгълният камък.)

• Какво е крайъгълен камък? (Голям камък, положен в ъгъла на основата, за
да придава сила и стабилност на цялата структура.)
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Нарисувайте опростена рисунка на
крайъгълен камък, свързващ
две стени.

• По какви начини Исус Христос е
крайъгълният камък на
Църквата? Според стих 21, какво
се случва с останалата част на
Църквата поради този
крайъгълен камък?

• По какви начини пророците и апостолите представляват останалата част
от основата на Църквата?

• По какъв начин тази основа придава стабилност на Църквата и я защитава
от атаките на дявола?

Ефесяните 3
Павел изразява желанията си към светии от Ефес
Обобщете Ефесяните 3:1–16, като обясните, че Павел проповядва за Исус
Христос и учи, че чрез Него езичниците могат да бъдат „сънаследници“ (стих
6) с Израил и получатели на Божиите обещания.

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас Ефесяните 3:14–19.
Помолете останалите да следят текста, като търсят какво Павел желае да
помогне на светиите още да знаят и чувстват.

• Според тези стихове, какво иска Павел да знаят и чувстват светиите?

Напишете следната истина на дъската: Апостолите и пророците се
стремят да помагат на Божиите чеда да познават и чувстват любовта
на Исус Христос.

Покажете страницата, показваща Първото президентство и Кворума на
дванадесетте апостоли от най-новото издание от обща конференция на
Лиахона.

• По какъв начин апостолите и пророците се стремят да помагат на
Божиите чеда да познават и чувстват любовта на Исус Христос?

• Можете ли да споделите случка, когато ученията на апостолите и
пророците са ви помогнали да познаете и почувствате по-добре любовта
на Исус Христос?

Приключете, като споделите свидетелството си за истините, обсъдени в урока
и поканете учениците да действат съгласно тези истини.
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УРОК 122

Ефесяните 4
Въведение
Павел учи, че Господ е установил Своята Църква и е
призовал ръководители, които да работят за
усъвършенстването и сплотяването на светиите. Той също

така насърчава членовете на Църквата да изоставят
старите си навици и да живеят съгласно това, което
знаят, че е истина.

Предложения за преподаване
Eфесяните 4:1–16
Павел учи за важността на Църквата на Исус Христос
Помолете учениците да обмислят следните две ситуации:

1. В училище ваш учител моли учениците да изразят мнението си по
противоречива тема. Докато те споделят мненията си, осъзнавате, че
повечето от тях подкрепят позиция, която се различава от ученията на
Църквата.

2. Законодателните органи във вашата страна са узаконили поведение, което
църковните ръководители ни учат, че е грешно.

• Защо подобни ситуации могат да бъдат трудни за един член на Църквата?

Докато изучават Ефесяните 4:1–16, поканете учениците да търсят истина за
това как можем да знаем кое е правилно и кое не в един свят на променливи
ценности и вярвания.

Напомнете на учениците, че в това послание Павел вероятно пише на новите
членове на Църквата. Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните
4:1–6. Помолете останалите да следят текста и да търсят какво учи Павел
относно Църквата и нейните учения.

• Какво учи Павел относно Църквата и нейните учения?

• Какво според вас има предвид Павел, когато учи, че има „един Господ, една
вяра (и) едно кръщение“? (стих 5). (По времето на Павел, както и сега, има
само една истинна Църква на Исус Христос на земята (вж. У. и З. 1:30.)

Обобщете Ефесяните 4:7–10, като обясните, че Павел учи, че чрез Единението
на Исус Христос на всички ни е даден дара на Неговата благодат. Той също
така учи, че Христос е дал и други дарове на човечеството.

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 4:11. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво дава Господ на Църквата.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Ефесяните 4:11–14 са стихове за овладяване. Изучаването на стихове за
овладяване на Писанията ще помага на учениците да получават по-дълбоко

разбиране за основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите.
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Можете да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по
отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Можете да използвате идеята за
преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяването на тези
стихове.

• Какво дава Господ на Църквата?

Обяснете, че имената на сановете в свещеничеството в Църквата днес може да
не са същите като тези, използвани по времето на Павел и в ранната Църква
може да са съществували всички призования, които има в Църквата днес.
Например, Пророкът Джозеф Смит учи, че „благовестителят е патриарх“
(Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 150). Също
така, пасторът е пастир или човек, който води стадо – уместно описание за
съвременните епископи, президенти на клонове, колове и окръзи.

Напишете следното незавършено изречение на дъската: Господ е призовал
апостоли, пророци и други ръководители на Църквата, за да помагат…

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 4:12–13. Помолете
останалите да следят текста, като търсят защо Господ дава на Църквата
апостоли, пророци и други ръководители.

• С каква цел Господ призовава апостоли, пророци и други църковни
ръководители в Своята Църква? (Допълнете към изречението на дъската с
за усъвършенстването на светиите.)

• По какви начини апостолите, пророците и другите ръководители на
Църквата ни помагат да се усъвършенстваме?

Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните 4:14. Помолете
останалите да следят текста и да търсят още една причина за това защо Господ
призовава апостоли, пророци и други ръководители в Своята Църква.

• Поради коя друга причина Господ призовава тези ръководители на
членовете на Църквата? (Добавете на дъската и да ги предпазват от
лъжливи учения, за да може цялата истина да звучи така: Господ
призовава апостоли, пророци и други ръководители на Църквата
да помагат за усъвършенстването на светиите и да ги предпазват от
лъжливи учения.)

За да помогнете на учениците да
разберат символиката в стих 14,
покажете картина на лодка в бурни
води. Вие или някой от учениците
можете да нарисувате на дъската
лодка в бурни води.

• Какво може да се случи на лодка,
която е подхвърляна от вълните
по време на силна буря?

Върнете се към ситуациите, представени в началото на урока.
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• Как лодка, която е подхвърляна от бурните води, може да бъде оприличена
на човек, който е „блъскан и завличан“ (стих 14) от променливите ветрове
на лъжливите учения и обществените мнения?

• По какъв начин ученията на апостолите, пророците и другите
ръководители на Църквата помагат на Божиите последователи да намират
пътя си сред тези бурни води и да се завръщат в безопасност при
Небесния Отец?

Напишете на дъската следните призования в Църквата: апостоли, пророци,
патриарси, епископи и учители. Поканете учениците да изберат две от
призованията и да напишат в тетрадките или в дневниците си за изучаване на
Писанията как ръководител с такова призование им е помогнал да се
усъвършенстват или да израстват духовно или им е помогнал да се опазват от
лъжливи учения и заблуди. След като сте предоставили достатъчно време,
поканете няколко ученика да споделят едно от преживяванията, за които са
написали.

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 4:15–16. Помолете
останалите да следят текста и да търсят начина, по който ръководителите на
Църквата трябва да ни учат на истините на Евангелието.

• По какъв начин ръководителите на Църквата трябва да ни учат на
истините на Евангелието?

Ефесяните 4:17–32
Павел насърчава светиите да съблекат злото и да станат нови чрез Исус Христос
Донесете за урока едно неофициално палто или сако (по възможност доста
износено или прокъсано). Също така, ако е възможно, донесете палто или
сако, подходящо за официално събитие. (Ако желаете, вместо това можете да
донесете една неофициална и една официална риза. И двете ризи трябва да са
достатъчно големи, за да може ученик да ги облече върху дрехите си.)
Поканете един ученик да излезе пред останалите и да облече неофициалното
сако. Помолете го да се завърти и да покаже сакото на останалите. След това
го помолете да съблече неофициалното сако, да облече по-официалното и да
го покаже на останалите. Благодарете на ученика, поканете го да свали сакото
и да седне на мястото си.

• Кое от тези две сака е по-подходящо за официално събитие?

Напомнете на учениците, че Павел вероятно се обръща към нови членове на
Църквата. Докато изучават Ефесяните 4:17–32, поканете учениците да търсят
как Павел използва метафората за събличането на нещо и обличането на
нещо друго, за да учи тези нови членове на това какво трябва да правят като
ученици на Исус Христос.

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 4:17–20. Помолете
останалите да следят текста, като търсят думи и изрази, които описват
духовното състояние на езичниците, които не са се присъединили към
Църквата.

• Как Павел описва духовното състояние на другите езичници?
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• Каква според Павел е причината другите езичници да са в това духовно
състояние?

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 4:21–24. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво помага на членовете на
Църквата да стават различни от другите хора.

• Според стих 21, какво помага на членовете на Църквата да стават различни
от другите хора?

Посочете ученика, който облече двете сака и попитайте останалите какво
трябваше да направи той, преди да може да облече по-официалното сако
или палто.

• Какво казва Павел на членовете на Църквата, че трябва да „съблекат“?
(стих 22). (Може да напомните на учениците, че думата, преведена като
поведение се отнася за начина ни на действие като цяло.)

• Какво означава да „облече(м) новия човек“? (стих 24). (Да бъдем духовно
родени отново (вж. Мосия 27:25) и всеки ден усърдно да живеем според
Евангелието на Исус Христос.)

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно учениците на
Исус Христос? (Учениците могат да използват свои думи, но трябва да
открият истина, сходна със следната: Учениците на Исус Христос
изоставят предишните си, греховни навици и приемат нови,
праведни навици.)

Поканете учениците да начертаят следната таблица в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията:

Предишното ни Аз Новото ни Аз

Разделете учениците по двойки. Помолете учениците от всяка двойка да
прочетат заедно на глас Ефесяните 4:25–32. Помолете ги, докато четат, да
попълват таблиците си, като изреждат под „Предишното ни Аз“ нещата,
които учениците на Христос трябва да „съблекат“ (стих 22) или „да махнат“
(стих 31) и да изредят под „Новото ни Аз“ нещата, които учениците на
Христос трябва да „облекат“ (стих 24). Обяснете, че според превода на Джозеф
Смит Ефесяните 4:26 гласи: „Можете ли да се разгневите и да не съгрешите?
Нека слънцето да не залязва върху гнева ви“.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете учениците от всяка
всяка двойка да си помислят за ситуация, която илюстрира какво може да бъде
поведението на човек, който не е отхвърлил греховното си естество в един от
описаните от Павел аспекти. Поканете учениците от всяка двойка да си
помислят и за ситуация, която илюстрира как може да действа същият човек,
ако дойде в Христа и стане нов човек. След като учениците са имали време да
планират, поканете няколко двойки да излязат пред останалите и да обяснят
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ситуациите, за които са помислили. След като няколко двойки са се
представили, попитайте останалите:

• Как член на Църквата, който знае истината, но не живее според нея, може
да е подобен на човек, който е поканен на официално събитие, но не е с
подходящо облекло?

• Какви трудности можем да имаме, когато се опитваме да изоставяме
предишното си греховно естество и да ставаме нови като ученици на
Христос?

• Защо е важно членовете на Църквата да не забравят, че това да изоставяме
старите си навици и отдадено да следваме Исус Христос е постоянен
процес, а не еднократно събитие.

Обяснете, че за мнозина да възприемат новите навици на праведността е
толкова просто, колкото да правят дребни промени, като например да са
малко по-мили или търпеливи, да спазват дадена заповед по-отдадено или да
изоставят лош навик от живота си.

Свидетелствайте колко е важно да изоставяме предишните си греховни
навици и да възприемаме новите навици на праведността. Поканете
учениците да запишат едно нещо, което могат да направят днес, за да
изоставят старите си навици и отдадено да следват Исус Христос. Насърчете
ги да действат според това, което са написали.

Овладяване на Писанията: Ефесяните 4:11–14
За да помогнете на учениците да обяснят учението, преподадено в Ефесяните
4:11–14, поканете всеки от тях да се обърне към друг ученик и да използва
ученията на Павел в Ефесяните 4:11–14, за да обясни защо Господ е установил
Своята Църква и е призовал ръководители да служат в нея. След това поканете
учениците да обяснят как биха могли да използват учението от Ефесяните
4:11–14, за да помогнат на приятел, който счита, че няма нужда от
организирана Църква.
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Ефесяните 5–6
Въведение
Павел учи светиите как да устояват на злите влияния. Той
ги учи и как да укрепват семейните взаимоотношения.
Павел приключва посланието си, като умолява Божиите

последователи да „обле(кат) Божието всеоръжие“
(Ефесяните 6:11), за да устояват на лъжите на Сатана.

Предложения за преподаване

Преценявайте темпото
Не правете грешката да отделяте твърде много време на първата част на урока и да се
налага да препускате през останалата част. Докато се подготвяте, преценете колко време
ще ви отнеме всеки раздел на урока, като използвате избраните от вас методи за
преподаване. Тъй като почти винаги ще имате за преподаване повече материал, отколкото
ви позволява времето да преподадете, преценете на кои от включените в урока пасажи да
наблегнете и кои да обобщите.

Eфесяните 5:1–20
Павел учи светиите да устояват на злите влияния
Ако е възможно, покажете нещо, което учениците биха разпознали като
направено или купено наскоро и попитайте:

• Какво е обичайното ни отношение към новите неща?

Напомнете на учениците, че Ефесяните 4 съдържа съвета на Павел към новите
членове на Църквата да „събле(кат)“ „стария човек“ (стих 22) и да „се
обле(кат) в новия човек“ (стих 24) или да започнат нов живот като
последователи на Исус Христос.

• По какъв начин животът на човек, който е решен да следва Исус Христос,
може да бъде считан за нов?

Докато изучават Ефесяните 5–6, поканете учениците да търсят принцип,
който може да им помага да се „обле(кат) в новия човек“ като последователи
на Исус Христос.

Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните 5:1–7. Помолете
останалите да следят текста и да търсят какво Павел съветва светиите да
правят и какво да не правят като последователи на Исус Христос.

• Какъв съвет дава Павел на последователите на Исус Христос за това какво
да правят? Какво ги съветва да не правят?

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно последователите
на Исус Христос? (Учениците могат да открият много истини, но
подчертайте, че последователите на Исус Христос не опитват от
злините на света.)
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• Според стих 5, от какво ще се лишават хората, които вкусват от злините
на света?

• Как това да вкусва от злините на света може да влияе на нечий нов живот в
Христа? По какъв начин примерът на този човек може да влияе на
другите?

Обобщете Ефесяните 5:8–20, като обясните, че Павел насърчава светиите да
„живе(ят) като чеда на светлината“ (стих 8), да бъдат разумни и да се стремят
да узнават Господната воля, като се „изпълв(ат) с Духа“ (стих 18).

Eфесяните 5:21–6:9
Павел съветва ефесяните относно семейните им взаимоотношения
Помолете учениците да си помислят за взаимоотношенията си със своите
близки през изминалите 24 часа и дали тези взаимоотношения са били
положителни или отрицателни. (Например, бяха ли любящи или заядливи?
Мили или нараняващи? Вдъхновяващи или принизяващи?)

• Защо понякога може да е трудно да имаме положителни семейни
взаимоотношения?

Докато изучават Ефесяните 5:21–6:9, поканете учениците да търсят принципи,
които могат да им помагат да укрепват семейните си взаимоотношения.

Поканете един от учениците да прочете на глас Ефесяните 5:21. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво Павел насърчава светиите
да правят.

• Какво Павел насърчава светиите да правят? (Обяснете, че да „се
подчинява(ме) един на друг“ означава да поставяме другите преди себе си
и че „страх от Христос“ се отнася за нашата любов и уважение към Него.)

• По какви начини Исус Христос дава пример за покорност?

• По какъв начин това да поставяме другите преди себе си може да
допринася за укрепването на семейните ни взаимоотношения?

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 5:22–29. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какъв съвет дава Павел на съпрузите
и съпругите за това какво да правят във взаимоотношенията си един с друг.

• Какъв модел за подражание дава Павел на съпругите по отношение на
взаимоотношенията с техните съпрузи? (Обяснете, че Павел учи, че
съпругата трябва да се „подчинява“ на съпруга си (стих 22). Това може да
бъде изтълкувано като да подкрепя, поддържа и уважава своя съпруг
подобно на начина, по който се отнася към Господ. Божествено
постановената роля на съпруга е да председателства или да се грижи за
семейството, както Спасителят се грижи за Своята Църква и я води.)

• Какво Павел съветва съпрузите да правят във взаимоотношенията си със
своите съпруги?

УРОК 123

778



• По какъв начин се отнася съпруг към съпругата си, ако я обича по начина,
по който Спасителят обича Църквата? (Той „(предава) себе си“ за нея (стих
25), поставя я преди себе си и се „грижи“ за нея (стих 29.)

• Каква истина можем да открием в ученията на Павел относно това какво
може да се случва в семействата ни, ако използваме за пример
взаимоотношенията на Спасителя с Църквата? (Учениците трябва да
изразят със свои думи следния принцип: Когато използваме за пример
взаимоотношенията на Спасителя с Църквата, можем да укрепваме
семейните си взаимоотношения.)

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 5:30–33. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво стават съпрузите и съпругите,
когато сключат брак.

• Според стих 31, какво стават съпрузите и съпругите, когато сключат брак?
(Те стават „една плът“, тоест те се обединяват физически, емоционално и
духовно.)

• По какъв начин това да следват примера на Спасителя във
взаимоотношенията си, може да помага на брачната двойка (и
семейството) да имат повече любов и единство във
взаимоотношенията си?

Поканете един ученик да прочете на глас Ефесяните 6:1–4. Помолете
останалите да следят текста, като търсят как примерът на Исус Христос може
да бъде приложен във взаимоотношенията на дете с родителите му. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Как детето следва примера на Исус Христос, като се подчинява на
родителите си?

• Какво Павел съветва бащите да правят по отношение на възпитаването на
децата си?

Помолете учениците да си помислят как семейните им взаимоотношения ще
бъдат укрепени, ако използват за пример взаимоотношенията си със
Спасителя. Поканете ги да изберат един аспект на взаимоотношенията си,
който биха искали да подобрят и да запишат няколко начина, по които могат
да правят това, следвайки примера на Спасителя. Насърчете ги да действат
според това, което са написали.

Обобщете Ефесяните 6:5–9, като обясните, че Павел учи относно
взаимоотношенията между слуга и господар. В новозаветни времена
робството било широко разпространено из цялата Римска империя, дори и
сред някои членове на Църквата. Съветът на Павел не намеква, че той
одобрява робството.

Ефесяните 6:10–24
Павел съветва светиите да „обле(кат) Божието всеоръжие“
Напишете на дъската следното изявление на президент Езра Тафт Бенсън.
(Това изявление се намира в „The Power of the Word“, Ensign, май 1986 г., с. 79.)
Поканете един ученик да прочете изявлението на глас.
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„Сатана води война срещу членовете на Църквата, които имат
свидетелства и се опитват да спазват заповедите“ (президент Езра Тафт
Бенсън).

• По какви начини Сатана води война срещу младежите в Църквата?

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 6:10–13. Помолете
останалите да следят текста и да намерят с какво според Павел се борят
светиите по неговото време. Обяснете, че хитростите се отнася за трикове
или стратегии, използвани с цел измама.

• С какво според Павел се борят светиите по неговото време?

• Как нещата, изброени от Павел в стих 12, са същите като това, срещу което
се борим днес?

• Какво казва Павел на светиите по неговото време, че трябва да облекат, за
да устояват на тези злини? (След като учениците отговорят, напишете на
дъската следния принцип: Ако облечем Божие всеоръжие, ние ще
можем да се противопоставяме на злото.)

Облечете Божие всеоръжие

Раздайте на учениците екземпляри на помощните материали.
Разделете учениците на пет групи и възложете на всяка група по една

от частите от всеоръжието, описано в Ефесяните 6:14–17. (Не възлагайте
„препасани с истина през кръста си“ (стих 14). Ако класът ви е малък, може да
се наложи да възложите на някои групи повече от една част от всеоръжието.)

Напишете следните въпроси на дъската:
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1. За какво се използва тази част от всеоръжието?

2. Как Павел нарича тази част от всеоръжието?

3. Какво може да символизира в духовно отношение частта от тялото,
защитена от тази част на всеоръжието?

4. По какъв начин това да носите тази част от духовното всеоръжие
може да ви помага да устоявате на злото?

За да покажете на учениците как да попълнят схемата, поканете един ученик
да прочете на глас Ефесяните 6:14. Помолете останалите да следят текста, като
търсят отговорите на въпросите на дъската по отношение на „препасани с
истина през кръста“ и да ги напишат в своите екземпляри на схемата.

Обяснете, че това, с което са „препасани“ през кръста, представлява пояс,
който е завързан около кръста. Учениците могат да дадат отговори, подобни
на следните: (1) Използва се да покрива слабините (важните органи, свързани
с възпроизвеждането). (2) Истина. (3) Символизира нашето целомъдрие или
морална чистота. (4) Знанието за истинността на плана на спасение може да
ни мотивира да останем морално чисти.

Поканете учениците да следват този модел, докато четат Ефесяните 6:14–18 с
групите си и да попълват тази част от схемата, съответстваща на възложената
им част от всеоръжието. (Обяснете, че да бъдат „с краката си обути“ (стих 15)
означава да носят обувки или друга защита за краката.)

След като сте предоставили достатъчно време, поканете по един представител
от всяка група да сподели с останалите какво са научили. След като всяка
група даде отговор, поканете учениците да запишат в своите схеми какво е
намерила групата им.

• Защо е важно да защитаваме себе си с Божието всеоръжие?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли и помолете останалите
да слушат как обличаме и как подсилваме Божието всеоръжие.

„Обичам да мисля за това духовно всеоръжие не като за едно цяло парче
метал, излято да пасва на тялото, а по-скоро като за ризница от метални
брънки. Този вид ризница се състои от десетки малки стоманени звена,
скрепени заедно, за да предоставят на ползващия ги гъвкавост, без да се
губи защитата. Моят опит показва, че не съществува едно единствено велико
и всесилно оръжие, с което да се въоръжим и защитим духовно. Истинската

духовна сила се състои от многобройни по-малки действия, които са обединени заедно и
представляват духовна крепост, която ни предпазва и защитава срещу всякакво зло“ („Be
Strong in the Lord“, Ensign, юли 2004 г., с. 8).

• Какво правите всеки ден, за да обличате и подсилвате Божието всеоръжие?
Как това ви е помагало да устоявате на злото, изкушенията или измамите?
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Напишете следните въпроси на дъската и помолете учениците да запишат
своите отговори:

Кои части от вашето духовно всеоръжие считате за силни?

Коя е най-слабата част от всеоръжието ви?

Какво бихте могли да правите в живота си, за да подсилвате всяка от
тези части на всеоръжието?

Обобщете Ефесяните 6:19–24, като обясните, че Павел приключва посланието
си, като моли светиите да се молят да му бъде дадено „слово“ (стих 19) и да
може да проповядва Евангелието със смелост, докато е в затвора.

Дайте своето свидетелство за истините, които учениците откриха в
Ефесяните 5–6. Насърчете учениците да действат според всички подтици,
които са получили по време на този урок.
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Въведение към
Посланието на Павел към
филипяните
Защо да изучаваме тази книга?
В своето Послание към филипяните Павел насърчава светиите във Филипи и
ги увещава да стоят непоклатими в единството и да работят заедно, за да се
застъпват за вярата. Вероятно един от най-важните принципи, на които Павел
учи филипяните е, че молитвите към Бог и това да уповаваме в Него носят
„Божия мир, който никой ум не може да схване“ (Филипяните 4:7).
Изучаването на насърчителните послания на Павел в това послание може да
помогне на учениците в усилията им с вяра да издържат до края. Когато
учениците се стремят да следват Христос, те също могат да придобиват
увереност и подобно на Павел да заявят: „За всичко имам сила чрез Онзи,
Който ме укрепява“ (Филипяните 4:13).

Кой написва тази книга?
Въпреки че Тимотей е споменат заедно с Павел в приветствието на
посланието (вж. Филипяните 1:1), Павел написва посланието към филипяните.
Това е подкрепено от употребата на местоимението в единствено число аз из
цялото послание и споменаването на Тимотей във Филипяните 2:19. Тимотей
вероятно е действал като писар за Павел, записвайки посланието под негова
диктовката.

Кога и къде е написана книгата?
Павел написва посланието към филипяните вероятно по около 60–62 г. сл.
Хр., докато е в пленничество в Рим (вж. Филипяните 1:7, 13, 17, виж също
Деянията 28:16–31, Ръководство към Писанията, „Филипяните“,
scriptures.lds.org).

За кого е написано посланието и защо?
Филипи е първото място в Европа, където Павел официално проповядва
Евангелието и установява клон на Църквата (вж. Деянията 16:11–40, Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“). Една от целите на Павел при написването на
това послание e да изрази благодарност за обичта и финансовата помощ,
които му оказват светиите във Филипи по време на второто му мисионерско
пътуване и пленничеството му в Рим (вж. Филипяните 1:3–11, 4:10–19, виж
също Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

Павел също така хвали членовете във Филипи за тяхната вяра в Исус Христос и
им дава съвет въз основа на информацията, която е получил за тях от един
ученик от Филипи на име Епафродит (вж. Филипяните 4:18). Съветът на Павел
включва насърчение да бъдат смирени и сплотени (вж. Филипяните 2:1–18,
4:2–3). Павел също така предупреждава филипяните да се пазят от покварени
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християни като тези, които учат, че обрязването е необходимо за обръщането
във вярата. Такива хора (често наричани юдаисти) погрешно твърдят, че
преди да станат християни, новите членове трябва да се подчиняват на
предишния старозаветен закон за обрязването (вж. Филипяните 3:2–3).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Филипяните често е наричано затворническо послание, заедно с Ефесяните,
Колосяните и Филимон. Въпреки че е написано докато Павел е в затвора,
посланието му към филипяните е описано от изследователите като
най-жизнерадостното от неговите писания. Павел изразява благодарност и
обич към членовете на Църквата, а също и вяра в тях, описва жертвите, които
е направил, за да следва Исус Христос и учи светиите във Филипи на
принципите на праведния живот. Учениците могат да открият във
Филипяните 4:8 част от текста на тринадесетата точка от Символът на вярата,
написан от Пророка Джозеф Смит.

Павел поетично описва благоволението на Спасителя от доземната
божественост към смъртния живот, в който Той изстрадва „смърт на кръст“
(вж. Филипяните 2:3–8). След като божествената Му мисия е изпълнена, Исус
Христос сега е възвисен и ще дойде денят, когато „да се поклони всяко
коляно“ пред Него и „всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ“
(Филипяните 2:10–11). Павел разкрива, че вътрешният му източник на
увереност и сила е Исус Христос (вж. Филипяните 4:13).

Изложение
Филипяните 1 Павел изразява благодарност към светиите във Филипи за
участието им в делото. Той учи, че противопоставянето, на което е изложен по
време на службата си на Господ, включително пленничеството му, води до
преуспяване на благовестието. Той насърчава членовете на Църквата да бъдат
непоклатими в единството си при защитаването на вярата.

Филипяните 2 Павел допълнително насърчава членовете на Църквата да
бъдат единни и посочва примера на Исус Христос, Който е благоволил да
стане смъртен като пример за любов, подчинение и смирение. Някой ден
всички ще признаят Исус Христос като Господ. Павел казва на членовете на
Църквата да изработват собственото си спасение.

Филипяните 3 Павел предупреждава за юдаистите. Той описва предишния си
живот като фарисей и как с готовност се отказва от всичко, за да следва Исус
Христос. Той увещава светиите да следват неговия пример и да вървят напред
към спасение. Павел обяснява, че Исус Христос ще промени смъртните ни
тела в прославени тела подобни на Неговото.

Филипяните 4 Павел насърчава светиите винаги да се радват в Господа. Той
ги увещава да заменят безпокойството си с молитва и благодарност, като
обещава, че ще се наслаждават на Божия мир, който надминава всяко
разбиране. Павел увещава членовете на Църквата да си мислят за неща, които
са честни, праведни, истинни, чисти, любезни, похвални и добродетелни. Той
признава, че може да върши всичко чрез Исус Христос, Който го укрепва.
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Филипяните 1–3
Въведение
Павел насърчава светиите във Филипи да работят заедно,
за да живеят според Евангелието. Той ги съветва да
следват примера на Спасителя за смирение и

безкористност и ги учи, че Бог работи в тях, за да
осъществява спасението им. Павел описва жертвите,
които прави, за да следва Исус Христос.

Предложения за преподаване
Филипяните 1
Павел описва благословиите, които идват в резултат на противопоставянето
Преди урока напишете на дъската следното изказване на президент Бригъм
Йънг. (То се намира в Discourses of Brigham Young, подбр. Джон А. Уидтсоу, 1954
г., с. 351). Вместо подчертаните думи оставете празни места:

„Всеки път, когато атакувате „мормонизма“, това води до неговия възход,
никога не можете да доведете до неговото падение. Господ Всемогъщ е
наредил да бъде така“ (президент Бригъм Йънг).

Започнете урока, като попитате:

• Кои са някои от примерите от историята или от наши дни за хора, които
атакуват Църквата и последователите на Спасителя?

Докато изучават Филипяните 1, поканете учениците да търсят истина, която
може да им помага да разберат как противопоставянето може да влияе на
Господното дело.

Поканете учениците да намерят Филипи в Ръководство към Писанията, карта
13, „Мисионерските пътувания на апостол Павел“. Обяснете, че Павел
установява клон на Църквата във Филипи по време на второто си
мисионерско пътуване (вж. Деянията 16). По-късно той написва посланието
си до филипяните, докато е заточен, вероятно в Рим. Обобщете Филипяните
1:1–11, като обясните, че Павел изразява благодарност и обич към светиите
във Филипи.

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 1:12–14. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво се случва поради
противопоставянията, които изпитва Павел по време на мисионерската
си служба.

• Според стих 12, какво се случва поради противопоставянията, които Павел
изпитва? („Преуспяване (напредване) на благовестието (Евангелието)“.)

• Според стихове 13–14, как това противопоставяне спомага за напредването
на Евангелието? (Хората из цялата „претория“ (стих 13) или военната
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щабквартира, знаели, че Павел е затворен заради това, че проповядва
относно Исус Христос. Затварянето на Павел в затвора също така
вдъхновява други членове да станат по-смели при проповядването на
Евангелието.)

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това какъв може
да бъде резултатът от това да изпитваме противопоставяне, когато
следваме Исус Христос? (Учениците могат да използват различни думи, но
трябва да разпознаят следната истина: Противопоставянето, което
изпитваме, когато следваме Исус Христос, може да спомага Неговото
дело да напредва.)

Позовете се на написаните на дъската думи на президент Йънг. Попитайте
учениците кои думи биха използвали, за да попълнят празните места.
Попълнете празните места с правилните думи. Може да се наложи да
обясните, че възход в този контекст означава напредък.

• Кои са някои примери за това как противопоставянето е спомагало делото
на Спасителя да напредва?

Обобщете Филипяните 1:15–26, като обясните, че Павел казва, че Спасителят
ще бъде възвеличен чрез всичко, което се случва на Павел.

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 1:27–30. Обяснете, че
според превода на Джозеф Смит 28 стих гласи: „и че в нищо не се плашите от
противниците, които отхвърлят евангелието и това води до тяхната гибел; а за
вас, които приемате евангелието – за спасение, и то от Бога“. Поканете
останалите да следят текста, като търсят Павел какво окуражава светиите да
правят. Обяснете, че поведение (стих 27) се отнася за начин на държание.

• Какво Павел насърчава светиите да правят?

• Според стихове 29–30, какво ще изпитат членовете на Църквата заради
Спасителя?

Припомнете на учениците истината, която вече са открили.

• Как според вас са щели да бъдат благословени светиите във Филипи от това
да помнят, че противопоставянето, което изпитват, когато следват Исус
Христос, може да помага Неговото дело да напредва?

Филипяните 2
Павел учи относно благоволението на Спасителя и поучава светиите относно
тяхното спасение
Поканете учениците да прочетат наум Филипяните 2:2 и да търсят съвета на
Павел към светиите във Филипи.

• Как бихте обобщили съвета на Павел?

Разделете учениците по двойки. Кажете учениците от всяка двойка да
прочетат заедно на глас Филипяните 2:3–8, като търсят какво Павел учи
светиите да правят, за да станат сплотени. Помолете един ученик от всяка
двойка да напише на дъската един съвет, който са открили.
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• Според ученията на Павел, по какъв начин Исус Христос е пример за
смирение и безкористност?

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Павел относно това какво
може да ни помага да ставаме по-сплотени? (Макар че учениците могат да
използват различни изрази, те трябва да разпознаят следния принцип: Ако
следваме примера на Исус Христос за смирение и безкористна
загриженост към другите, можем да ставаме по-сплотени.)

• Кои са някои от начините, по които можем да следваме примера на
Спасителя за смирение и безкористност в своите семейства, училища,
райони или клонове?

• Кога сте виждали хора да поставят нуждите на другите пред своите? По
какъв начин тези усилия правят хората по-сплотени?

Обяснете, че според записаното във Филипяните 2:9–11, Павел учи, че накрая
всички ще се преклонят и ще „изповяда(т), че Исус Христос е Господ“ (стих
11). Поканете учениците да помислят какво се надяват да бъде това
преживяване за тях.

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 2:12–13. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какъв съвет дава Павел на
филипяните, който да им помага преклонението им пред Господ да бъде
радостно. Може да се наложи да обясните, че „страх и трепет“ (стих 12) се
отнася за благоговейно възхищение и радост (вж. Псалм 2:11, Ръководство към
Писанията, „Страх“, scriptures.lds.org).

Отбележете, че някои хора погрешно разбират, че думите на Павел във
Филипяните 2:12 означават, че сме спасени чрез собствените си дела.

• Кой прави спасението възможно за нас? Как?

• Според Филипяните 2:13, кои са двата начина, по които Бог помага на
хората, които се опитват да правят нещата, необходими за спасението им?
(Бог им помага да „желаят“ и да се подчиняват на „това“ или на Неговите
заповеди. След като учениците отговорят, запишете следната истина на
дъската: Бог ни помага да желаем и да вършим това, което се изисква
от нас за спасение, което спасение е възможно за нас чрез
Единението на Исус Христос.)

• Кои са изискванията за спасение, които Бог е дал и ни помага да
изпълняваме? (Можете да поканите учениците да се позоват на третата и
четвъртата точка от Символът на вярата.)

Отбележете, че чрез влиянието на Светия Дух, Бог може да ни помага да се
променяме и да имаме по-чисти желания, за да искаме да Му се подчиняваме
(вж. Мосия 5:2). Поканете учениците да си помислят по какъв начин Бог им е
помагал да променят сърцата си, за да желаят да Му се подчиняват и да
спазват Неговите заповеди с повече вяра.

Обобщете Филипяните 2:14–30, като обясните, че Павел напомня на светиите,
че те „блест(ят) като светила на света“ (стих 15) и им казва, че ще изпрати
пратеници, за да научи за тяхното благосъстояние.
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Филипяните 3
Павел описва жертвите, които прави, за да следва Исус Христос
Поканете учениците да си помислят за нещо, което ценят, което светът също
би счел за ценно (например семейство, приятели, образование, храна, техника
или пари) и ако е възможно, да покажат предмет, който символизира това, за
което са си помислили. Помолете ги си да помислят за какво биха били
склонни да се откажат от тези ценни притежания.

Докато изучават Филипяните 3, поканете учениците да търсят какво жертва
Павел, за да придобие награда, която и ние можем да получим.

Обобщете Филипяните 3:1–3, като обясните, че Павел предупреждава
филипяните да се пазят от покварените учители, които твърдят, че новите
членове в Църквата трябва да спазват конкретни юдейски традиции,
включително обрязването (вж. New Testament Student Manual (наръчник на
Образователната система на Църквата, 2014 г.), с. 436).

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 3:4–6. Помолете
останалите да следят текста и да открият какво казва Павел за своя юдейски
произход.

• Какви обществени и религиозни предимства в юдейското общество е имал
някога Павел? (Неговият произход на израилтянин, позицията му като
фарисей, ентусиазма му към юдеизма и стриктното спазване на закона.)

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 3:7–11. Помолете
останалите да следят текста, като търсят как Павел гледа на предимствата,
които някога е имал в юдейското общество.

• Как Павел гледа на това, което е жертвал, за да следва Исус Христос?

• Защо Павел е готов да „изгуби всичко“? (стих 8). (За да опознае Исус
Христос, „да се намер(и) в Него“ (стих 9) или да бъде във заветна връзка с
Него, да бъде оправдан чрез вяра в Него, да страда заради Него и да бъде
част от Възкресението на „справедливите“ или с други думи на
праведните.)

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 3:12–14. Помолете
останалите да следят текста и да открият какво осъзнава Павел относно своя
духовен напредък. Обяснете, че уловя означава да получа.

• Вместо да набляга на това, което е изоставил, какво Павел се стреми да
получи? (Обяснете, че „наградата на горното призвание от Бога“ (стих 14)
е вечен живот.)

• Какъв принцип можем да научим от примера на Павел за това какво
трябва да правим, за да опознаем Исус Христос и да получим вечен живот?
(Учениците могат да дадат различни отговори, но се уверете, че разбират
следния принцип: Ако се откажем от всичко, което е необходимо, за
да следваме Исус Христос и да напредваме с вяра, можем да Го
опознаем и да получим вечен живот.)

Поканете един ученик да прочете на глас следната история от президент
Гордън Б. Хинкли за негова среща с един морски офицер, който е дошъл от
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друга страна в Съединените Щати за допълнително обучение и който по
време на престоя си се е присъединил към Църквата. Помолете останалите да
слушат какво е бил готов да жертва младият мъж, за да следва Исус Христос.

„Той ми бе представен непосредствено преди завръщането му в родната му
страна. … Аз казах: „Твоите хора не са християни. Какво ще се случи, когато
се върнеш вкъщи като християнин и по-конкретно, като мормон?“

Лицето му се помрачи и той отговори: „Семейството ми ще бъде
разочаровано. Може да ме отхвърлят и да ме считат за мъртъв. Що се
отнася до бъдещето ми и кариерата ми, всички възможности могат да се

затворят пред мен“.

Аз попитах: „Готов ли си да заплатиш толкова висока цена за Евангелието?“

Тъмните му очи, изпълнени със сълзи, заблестяха на красивото му кафяво лице, когато той
отговори: „То е истинно, нали?“

Засрамен, че съм задал въпроса, аз отговорих: „Да, истинно е“.

На което той отговори: „Тогава какво друго има значение?“ („It’s True, Isn’t It?“ Ensign, юли
1993 г., с. 2).

• Какво е готов да жертва този млад мъж, за да следва Спасителя?

• От какво сте се отказали вие (или ваш познат), за да следвате Спасителя?

• Защо наградите от това да познавате Исус Христос и да напредвате към
вечен живот си заслужават жертвите, които сте направили?

Не се страхувайте от тишината
Когато на учениците бъде зададен добър въпрос, те може и да не отговорят веднага. Стига
това да не продължава твърде дълго, тишината не трябва да ви безпокои. Понякога на
учениците се нуждаят от възможност да обмислят това, което са попитани и как да
отговорят. Това размишление може да улесни преподаването чрез Светия Дух.

Помолете учениците да си помислят дали има нещо, от което трябва да се
откажат, за да следват Исус Христос с по-голяма отдаденост. Насърчете ги да
напишат цел да правят това.

Обобщете Филипяните 3:15–21, като обясните, че Павел предупреждава, че
унищожение очаква хората, които се отдават единствено на земните
удоволствия. Той също така учи, че Исус Христос ще промени несъвършените
ни физически тела в безсмъртни тела, подобни на Неговото.

Приключете със свидетелството си за истините, открити в този урок.
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Филипяните 4
Въведение
Павел казва на светиите във Филипи да се молят и да се
стремят към всичко, което е праведно. Той също така
заявява своята убеденост относно силата на Исус

Христос. Павел приключва своето послание с още една
благодарност към светиите във Филипи за подкрепата,
която са му оказвали в мигове на нужда.

Предложения за преподаване
Филипяните 4:1–14
Павел казва на светиите във Филипи да се молят и да се стремят към всичко,
което е праведно
Преди урока напишете следните твърдения на отделни листи хартия и дайте
всеки лист на различен ученик:

„Притеснявам се за това дали ще издържа един предстоящ изпит“.

„Притеснявам се за един близък, който е болен“.

„Притеснявам се да отстоявам вярванията си“.

„Притеснявам се дали мога да имам успех като мисионер“.

Започнете този урок, като напишете на дъската думата притеснявам се.
Отбележете, че през целия си живот ще имаме трудности или обстоятелства,
които могат да ни притесняват. Поканете учениците, които са получили
листи, да станат и да прочетат твърденията си един по един. Помолете
учениците да си помислят за случаи, когато са имали подобни притеснения.

• Кои са някои други притеснения, които можем да имаме поради
трудности или трудни обстоятелства?

Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията за трудност, за която те или техен близък се
притесняват. Докато изучават Филипяните 4, поканете учениците да търсят
истина, която може да им помага, когато са притеснени.

Напомнете на учениците, че в посланието на Павел към членовете на
Църквата във Филипи той хвали членовете на Църквата за тяхната вярност
(вж. Филипяните 2:12) и ги учи относно вечните награди, приготвени за
хората, които правят жертви за Исус Христос и са Му верни. Обобщете
Филипяните 4:1–5, като обясните, че Павел съветва светиите да бъдат
непоклатими във своята вярност към Господ, да се радват в Господа и да
показват своята кротост пред другите. Обяснете, че гръцката дума, преведена
като кротост, означава също благост или доброта.

Поканете един ученик да прочете на глас началото на Филипяните 4:6.
Помолете останалите да следят текста, като търсят съвета на Павел към
светиите. Обяснете, че изразът „не се безпокойте за нищо“ означава да не се
безпокоим твърде много.
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Напишете следния израз на дъската: Като верни последователи на Исус
Христос, ако…

Поканете един ученик да прочете на глас останалата част от Филипяните 4:6.
Помолете останалите да следят текста, като търсят какво Павел съветва
светиите да правят вместо да се притесняват. Може да обясните, че молба е
смирено, искрено искане.

• Как бихте обобщили указанията на Павел в стих 6? (Напишете на дъската
отговорите на учениците под формата на твърдение с „ако“, подобно на
следното: Като верни последователи на Исус Христос, ако се молим с молба и
благодарност,…)

Добавете думата то към твърдението на дъската. Поканете един ученик да
прочете на глас Филипяните 4:7. Помолете останалите да следят текста, като
търсят благословията, която Павел обещава, ако се молим с молба и
благодарност. Обяснете, че думата пази в този стих означава предпазва.

• Как бихте обобщили благословията, която Павел обещава? (Напишете
отговорите на учениците на дъската след то. Учениците трябва да открият
принцип, подобен на следния: Като верни последователи на Исус
Христос, ако се молим с молба и благодарност, то Бог ще ни
благословя с Неговия мир.)

• Когато сме обезпокоени, как това да изразяваме благодарност в молитвите
си може да ни помага да получаваме мир?

• От какво Божият мир пази сърцата и умовете ни?

Помолете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване на
старейшина Ричард Г. Скот от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
останалите да слушат и да открият допълнителни начини, по които Божият
мир може да ни помага:

„Небесният Отец никога няма да ви принуди да Му се молите, защото Той
уважава свободата ви на избор. Упражнявайки свободата си на избор и
включвайки Бог във всеки аспект на ежедневния си живот, вашето сърце ще
започне да се изпълва мир, с освежаващ мир. Този мир ще просветли
трудностите ви с вечна светлина. Той ще ви помага да се справяте с тези
трудности, гледайки на тях с вечна перспектива“ („Превърнете

упражняването на вяра във ваш най-важен приоритет“, Лиахона, ноем. 2014 г., с. 93).

• Според старейшина Скот, как Божият мир може да ни помага при
трудностите, които имаме?

• Кога се е случвало да се молите с молба и благодарност в мигове на
безпокойство и сте били благославяни с Божия мир?

Помолете учениците да си припомнят за трудностите, за които писаха
по-рано през този урок. Насърчете ги да се молят с молба и с благодарност,
вместо да се безпокоят. Ако учениците са написали нечие друго безпокойство,
насърчете ги да споделят този принцип със съответния човек.
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За да подготвите учениците да открият един допълнителен принцип, който
Павел преподава на светиите във Филипи, разделете класа на три групи.
Възложете на учениците от първата група да помислят за любимата си храна,
на тези от втората група да мислят за смешна картинка или история, а на
останалите да мислят за храм или преживяване в храма. Поканете учениците
да съсредоточат умовете си върху тази мисъл в продължение на 30 секунди.

• Какъв ефект имаше (ако имаше изобщо) върху вас това да се
съсредоточите върху тази мисъл?

Отбележете, че това, за което си мислим, може да влияе на желанията и
поведението ни. Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 4:8–9.
Помолете останалите да следят текста, като търсят за какво Павел съветва
светиите във Филипи да зачитат и да вършат. Можете да обясните, че да
„зачитат“ означава внимателно и продължително да обмислят нещо.

Поканете учениците да отбележат всяко от нещата, за които Павел казва на
светиите, че трябва да си мислят.

• Освен да мислят за тези неща, какво още Павел съветва членовете на
Църквата да правят?

• Каква благословия обещава Павел на светиите, ако следват неговите
учения и пример?

• Какъв принцип можем да научим от това, на което Павел учи верните
светии във Филипяните 4:8–9? (Учениците могат да използват различни
думи, но трябва да разпознаят следния принцип: Ако верните светии
съсредоточават мислите си над всичко, което е праведно и ако
следват апостолите и пророците, то Богът на мира ще бъде с тях.)

• Как това да съсредоточаваме мислите си над всичко, което е праведно,
може да влияе на желанията и поведението ни?

Помолете учениците да отворят на Символът на вярата в Скъпоценен бисер.
Поканете един ученик да прочете на глас тринадесетата точка от Символът на
вярата. Помолете останалите да следят текста, като търсят прилики с
Филипяните 4:8.

• Какви сходства забелязахте между тези два стиха?

Отбележете, че когато Пророкът Джозеф Смит цитира това „поучение на
Павел“ от Филипяните 4:8 в тринадесетата точка от Символът на вярата, той
променя „това зачитайте“ на по-активното „ние го търсим“.

• Защо според вас е важно да търсим неща, които са честни, истинни,
непорочни (или чисти), добродетелни, хубави и достойни за похвала?

• Как това да търсим такива неща ни помага да съсредоточаваме мислите си
над такива неща?

Разделете учениците на групи по трима или четирима. Раздайте на
всяка група екземпляри на За укрепването на младежите, брошура,

2011 г.) и материалите с инструкции по-долу. Възложете на всяка група две от
следните теми от За укрепването на младежите: „Излизане на срещи“,
„Облекло и външен вид“, „Образование“, „Забавления и информационни
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средства“, „Приятели“, „Език“ и „Музика и танци“. (Съобразете размера на
групите и броя на темите в зависимост от броя на учениците.) Кажете на
учениците да следват указанията от получените листи.

Филипяните 4:8–9
Напишете тук темите, които са ви възложени:

За всяка от тези теми обсъдете следните въпроси:

• Как можем да използваме напътствията на Павел във Филипяните 4:8–9, при вземане на
решеният, свързани с тази тема?

• Ако се стремим да следваме указанията на Павел, какви трудности можем да имаме във
връзка с тази тема?

След това обсъдете следния въпрос:

• Защо си заслужава да полагаме усилия да търсим праведни неща и да следваме апостолите
и пророците, за да имаме Бога на мира с нас?

След като сте предоставили достатъчно време, поканете един ученик от всяка
група да сподели с останалите какво е обсъдила групата му относно всеки от
въпросите.

• Като сте съсредоточавали мислите си върху праведни неща, по какъв
начин Богът на мира ви е показвал, че е с вас?

Насърчете учениците да запишат в своите дневници за изучаване на
Писанията или в тетрадките си един от начините, по които могат да полагат
повече усилия да съсредоточават мислите си върху праведни неща и да следват
Божиите апостоли и пророци.

Обобщете Филипяните 4:10, като обясните, че Павел благодари на светиите
във Филипи за подкрепата и грижите, които са му оказали по време на
изпитанията му.

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 4:11–12. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво казва Павел на светиите, че
е научил.

• Какво е научил Павел да прави във всички ситуации?

Поканете един ученик да прочете на глас Филипяните 4:13–14. Помолете
останалите да следят текста, като търсят кой е източникът на силата на Павел.

Филипяните 4:13 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването на
стихове за овладяване на Писанията ще помага на учениците да получават

по-дълбоко разбиране за основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на
другите. Можете да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по
отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Можете да използвате идеята за
преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяването на тези
стихове.
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• Според Павел, кой е източникът на силата му?

Обяснете, че твърдението на Павел в стих 13 се отнася за неговата способност,
чрез предоставена от Исус Христос сила да върши всички неща, които са
угодни на Бог или изисквани от Него, включително да бъде доволен при
всички обстоятелства.

• Каква истина можем да научим от стих 13? (Учениците трябва да посочат
със свои думи следната истина: Можем да вършим всички неща чрез
Исус Христос, Който ни дава сила (виж също Алма 26:12.)

• Какво можем да правим, за да получаваме от силата, която Исус
Христос дава?

Поканете един от учениците да прочете на глас даденото по-долу изказване
на президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство. Помолете
останалите да слушат какво тази сила може да ни помага да вършим:

„Бог излива благословии от сила и мощ, които ни помагат да постигаме
неща, които иначе щяха да са невъзможни за нас. Чрез удивителната Божия
благодат Неговите чеда могат да преодоляват подводните течения и
плаващите пясъци на измамника, да се издигнат над греха и станат
„съвършени в Христа“ (Мороний 10:32)“ („Дарът на благодатта“, Лиахона,
май 2015 г., с. 108).

• По какъв начин можем да изпитваме тази сила или благодат? (Възможните
отговори включват увеличена способност да се възстановяваме,
решителност, кураж, търпение, упоритост и физическа, умствена или
духовна издържливост и сила.)

• Кога се е случвало Исус Христос да ви дава силата да правите нещо добро?
(Бихте могли да споделите и лично преживяване.)

Филипяните 4:15–23
Павел приключва посланието си към Филипяните с израз на благодарност
Обобщете Филипяните 4:15–23, като обясните, че Павел отново благодари на
светиите във Филипи за това, че са го подкрепяли в мигове на нужда.
Даровете на светиите са жертви благоугодни на Бога и Павел обещава, че Бог
ще задоволява и техните нужди.

Завършете, като споделите свидетелството си за истините, обсъдени в
този урок.

Овладяване на стихове от Писанията: Филипяните 4:13
Помогнете на учениците да научат наизуст Филипяните 4:13, като напишат
стиха на дъската и го кажат заедно на глас. Изтрийте една дума и кажете
отново на глас стиха. Продължавайте да правите това, докато всички думи не
бъдат изтрити от дъската.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Ефесяните 2–Филипяните 4
(Раздел 25)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на уроците за всекидневно изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Ефесяните 2–Филипяните 4 (раздел 25), няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който
вие преподавате, се съсредоточава само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, докато обмисляте нуждите на своите ученици.

Ден 1 (Ефесяните 2–3)
Апостол Павел продължава посланието си към членовете на Църквата в Ефес, като ги учи, че поради благодатта
на Исус Христос, цялото човечество може да бъде спасено чрез вяра в Него и че, като идваме в Христа и
вкусваме от Неговата благодат, ставаме едно с Божиите светии. Павел учи също, че Господната Църква е
основана на апостоли и пророци, като Исус Христос е крайъгълният камък и че апостолите и пророците се
стремят да помагат на Божиите чеда да узнават и чувстват любовта на Исус Христос.

Ден 2 (Ефесяните 4–6)
От ученията на Павел относно организацията на Църквата учениците са научили, че Господ призовава апостоли,
пророци и други църковни ръководители, за да помага за усъвършенстването на светиите и да ги пази от
лъжливи учения. Павел също така учи светиите, че учениците на Исус Христос загърбват предишните си греховни
навици и придобиват нови праведни навици.

Ден 3 (Филипяните 1–3)
От посланието на Павел към светиите във Филипи учениците са научили, че противопоставянето, което изпитаме
като последователи на Исус Христос, може да спомага за напредването на делото Му и че ако следваме
примера Му за смирение и безкористна загриженост към другите, можем да ставаме по-сплотени. Павел също
така учи, че Бог ни помага да желаем и вършим това, което се изисква от нас за спасението, възможно
посредством Единението на Исус Христос и ако се откажем от всичко, което е необходимо, за да следваме Исус
Христос и напредваме с вяра, можем да Го опознаем и да получим вечен живот.

Ден 4 (Филипяните 4)
Докато са продължавали да изучават посланието на Павел към светиите във Филипи, учениците са открили, че
като верни последователи на Исус Христос, ако се молим с умоление и благодарност, Бог ще ни благославя с
Неговия мир и ако верните светии насочват мислите си към всичко, що е праведно и следват апостолите и
пророците, Божият мир ще бъде с тях. Павел приключва посланието си, като учи на това, че можем да вършим
всичко посредством Исус Христос, Който ни дава сила.

Въведение
След като учи светиите в Ефес, че трябва да отхвърлят стария човек от себе си
и да облекат новия човек като последователи на Исус Христос, апостол Павел
ги учи, че трябва също да облекат Божието всеоръжие.
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Предложения за преподаване
Ефесяните 6:10–24
Павел съветва светиите да „обле(кат) Божието всеоръжие“
Напишете на дъската следното изявление на президент Езра Тафт Бенсън.
(Това изказване се намира в „The Power of the Word“, Ensign, май 1986 г., с. 79.)
Поканете един ученик да прочете изявлението на глас.

„Сатана води война срещу членовете на Църквата, които имат
свидетелства и се опитват да спазват заповедите“ (президент Езра Тафт
Бенсън).

• По какви начини Сатана води война срещу младежите в Църквата?

Помолете един ученик да прочете на глас Ефесяните 6:10–13. Помолете
останалите да следят текста и да намерят с какво според Павел се борят
светиите по неговото време. Обяснете, че хитростите се отнася за трикове
или стратегии, използвани с цел измама.

• С какво според Павел се борят светиите по неговото време?

• Как нещата, изброени от Павел в стих 12, са същите като това, срещу което
се борим днес?

• Какво казва Павел на светиите по неговото време, че трябва да облекат, за
да устояват на тези злини? (След като учениците отговорят, напишете на
дъската следния принцип: Ако облечем Божие всеоръжие, ние ще
можем да се противопоставяме на злото.)

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 25
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Облечете Божието всеоръжие

Раздайте на учениците екземпляри на помощните материали.
Разделете учениците на пет групи и възложете на всяка група по една

от частите от всеоръжието, описано в Ефесяните 6:14–17. (Не възлагайте
„препасани с истина през кръста“ (стих 14). Ако класът ви е малък, може да се
наложи да възложите на някои групи повече от една част от всеоръжието.)

Напишете следните въпроси на дъската:

1. За какво се използва тази част от всеоръжието?

2. Как Павел нарича тази част от всеоръжието?

3. Какво може да символизира в духовно отношение частта от тялото,
защитена от тази част на всеоръжието?

4. По какъв начин това да носите тази част от духовното всеоръжие
може да ви помага да устоявате на злото?

За да покажете на учениците как да попълнят схемата, поканете един ученик
да прочете на глас Ефесяните 6:14. Помолете останалите да следят текста, като
търсят отговорите на въпросите на дъската по отношение на „препасани с
истина през кръста“ и да ги напишат в своите екземпляри на брошурата.

Обяснете, че това, с което са „препасани“ през кръста, представлява пояс,
който е завързан около кръста. След това поканете няколко ученика да
споделят отговорите си с останалите. Учениците могат да дадат отговори,
подобни на следните: (1) Използва се да покрива слабините (важните органи,
свързани с възпроизвеждането). (2) Павел го нарича „истина“.
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(3) Символизира нашето целомъдрие или морална чистота. (4) Знанието за
истинността на плана на спасение може да ни защитава от измама и да ни
помага да останем морално чисти.

Поканете учениците, докато четат Ефесяните 6:14–18, да следват тази схема
заедно с групите си и да попълват тази част на брошурата, съответстваща на
възложената им част от всеоръжието. (Обяснете, че да бъдат „с краката си
обути“ (стих 15) означава да носят обувки или друга защита за краката.)

След като сте предоставили достатъчно време, поканете по един представител
от всяка група да сподели с останалите какво са научили. След като всяка
група даде отговор, поканете учениците да запишат в своите схеми какво е
намерила групата им.

• Защо е важно да защитаваме себе си с Божието всеоръжие?

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване на
старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
останалите да слушат как можем да обличаме и укрепваме Божието
всеоръжие.

„Как обличаме Божието всеоръжие така, че както обещава Павел, „да
може(м) да противостои(м) в злия ден“?

„Обичам да мисля за това духовно всеоръжие не като за едно цяло парче
метал, излято да пасва на тялото, а по-скоро като за ризница от метални
брънки. Този вид ризница се състои от десетки малки стоманени звена,
скрепени заедно, за да предоставят на ползващия ги гъвкавост, без да се

губи защитата. Моят опит показва, че не съществува едно единствено велико и всесилно
оръжие, с което да се въоръжим и защитим духовно. Истинската духовна сила се дължи на
многобройни по-малки действия, обединени заедно и представляващи духовно
укрепление, което ни предпазва и защитава от всяко зло“ („Be Strong in the Lord“, Ensign,
юли 2004 г., с. 8).

• Какво правите всеки ден, за да обличате и подсилвате Божието всеоръжие?

• Как това ви е помагало да устоявате на злото, изкушенията или измамите?

Напишете на дъската дадените по-долу въпроси. Поканете учениците да
отговорят на тези въпроси в тетрадките си или в дневниците си за изучаване
на Писанията:

Кои части от вашето духовно всеоръжие считате за силни?

Коя е най-слабата част от всеоръжието ви?

Какво бихте могли да правите в живота си, за да подсилвате всяка от
тези части на всеоръжието?
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Обобщете Ефесяните 6:19–24, като обясните, че Павел приключва посланието
си, като моли светиите да се молят да му бъде дадено „слово“ (стих 19) и да
може да проповядва Евангелието със смелост, докато е в затвора.

Споделете свидетелството си за истините, открити в днешния урок и
насърчете учениците да действат съгласно всички подтици, които може да са
получили.

Следващ раздел (Колосяните–1 Тимотей)
Поканете учениците да търсят отговорите на следните въпроси, докато
продължават да изучават писанията на Павел през следващата седмица: Какво
казва Павел за сребролюбието? Как можем да избягваме това да бъдем
подвеждани от лъжливи традиции? Според Павел, какво трябва да се случи
преди Второто пришествие? Как ще знаем, че това се е случило?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 25
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Въведение към
Посланието на Павел към
колосяните
Защо да изучаваме тази книга?
Павел пише своето Послание към колосяните заради вест, че те са започнали
да допускат сериозна грешка (вж. Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).
Лъжливите учения и практики в Колос повлияват на светиите там и
застрашават вярата им. Подобен културен натиск е проблем за членовете на
Църквата и днес. Част от ценността на това послание е в това как то определя
и излага лъжеученията, като същевременно подчертава божествеността и
спасителното дело на Исус Христос. Като изучават Колосяните, учениците
могат да задълбочат обръщането си към Спасителя и да получат защита срещу
заблуди и грехове.

Кой написва тази книга?
Посланието към колосяните е изпратено от Павел и Тимотей (вж. Колосяните
1:1, 23, 4:18). Павел очевидно собственоръчно написва приветствието си в края
на посланието (вж. Колосяните 4:18), посочвайки, че един писар, вероятно
Тимотей, му е помагал при написването на основната част на посланието.

Кога и къде е написана книгата?
Павел написва това послание около 60–62 г. сл. Хр. по време на първото си
пленничество в Рим (вж. Ръководство към Писанията, „Послания на Павел“,
scriptures.lds.org). Павел вероятно написва Послание към колосяните
приблизително по същото време, когато написва Филипяните, Ефесяните и
Филимон.

За кого е написано посланието и защо?
Това послание е написано до верните светии в Колос, област в днешна Турция.
Павел казва на светиите от Колос да споделят това послание с членовете на
Църквата в близката Лаодикия (вж. Колосяните 4:16).

Павел пише това послание, „след като е посетен от Епафрас, мисионер от
Църквата в Колос (вж. Колосяните 1:7–8). Епафрас казва на Павел, че
колосяните допускат сериозна грешка – те мислят, че са по-добри от другите
хора, защото внимателно спазват някои външни обреди (вж. Колосяните 2:16),
отричат се от определени физически желания и почитат ангели (вж.
Колосяните 2:18). Тези действия карат колосяните да се чувстват осветени.
Освен това, те чувстват, че разбират тайните на вселената по-добре от
другите членове на Църквата. В своето писмо Павел им показва правилния
път, като ги учи, че изкуплението идва единствено чрез Христос и че ние
трябва да бъдем мъдри и да Му служим“ (Guide to the Scriptures, „Colossians,
Epistle to“, scriptures.lds.org).
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
В Послание към колосяните Павел оборва погрешните учения в Колос, като
подчертава божествеността, спасителната мисия и величието на Исус Христос
(вж. Колосяните 1:15–23). Той учи, че Христос е точно подобие на Бог Отец,
Творецът, Главата на Църквата, първият, който възкръсва и Изкупителят. Той
е „глава на всяко началство и власт“ (Колосяните 2:10) и изпълнява
божествената Си мисия под ръководството на Отца (вж. Колосяните 1:19, 3:1).

Павел предупреждава хората да не се вслушват в онези, които учат, че
истинската духовност се придобива чрез специални ритуали, празненства и
ограничения по отношение на храната (вж. Колосяните 2:16–18, 20, 23). Той
учи, че вместо това духовната зрялост и познанието за Бог се изявяват чрез
насочване на нашите мисли „за горното“ (Колосяните 3:2), отричане от
неправедните действия (вж. Колосяните 3:5–9) и развиването на Христови
качества (вж. Колосяните 3:12–17). Павел съветва читателите да станат
„основани и твърди“ в Евангелието (Колосяните 1:23), а също и „вкоренени и
назидавани в (Исус Христос), утвърждавани във вярата си“ (Колосяните 2:7).

Изложение
Колосяните 1:1–23 Павел поздравява светиите в Колос и заявява, че Исус
Христос е Изкупителят, Първородният в цялото сътворение, Творецът и
Господ на цялото божествено съвършенство, в когото е помирението на
вселената. Павел увещава светиите да установят вярата си в Исус Христос.

Колосяните 1:24–2:23 Павел предупреждава да не се вярва в лъжливи
философии или човешки предания, включително почитането на ангели и
отиването до крайности при отричането от основни физически нужди като
форма на духовна дисциплина.

Колосяните 3:1–4:18 Павел увещава светиите да насочат сърцата си към
нещата свише, да изоставят греховете от досегашния си живот и да бъдат
милостиви едни към други. Той дава указания относно това как светиите
трябва да почитат Бог и после дава съвет на съпругите, съпрузите, децата,
родителите, слугите и господарите. Той приключва Посланието към
колосяните с похвали, поздрави и последни указания и благословии.

КОЛОСЯНИТЕ
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УРОК 126

Колосяните
Въведение
Павел учи за величието на Исус Христос и предупреждава
относно лъжливите учения. Той насърчава светиите в
Колос да насочват чувствата си към небесните неща и да

развиват Христови качества. Павел им казва и да бъдат
великодушни и разумни във взаимоотношенията си с
другите.

Предложения за преподаване
Колосяните 1–2
Павел учи за величието на Исус Христос и предупреждава относно
лъжливите учения

Използване на дъската
Ефективното използване на черна или бяла дъска по време на урок може да подготвя
учениците да учат и да води до смислено участие, особено от онези, които учат по-добре,
когато виждат нещата. На дъската учителят може да записва основните точки и принципи
от урока, да прави схеми на учения или събития, да рисува карти, да чертае таблици, да
показва или рисува картини на намиращи се в Писанията неща и да прави още много
неща, които да подобряват изучаването.

Нарисувайте следната рисунка на дъската.

• Ако дойде силна буря, кои от тези
дървета е най-вероятно да
паднат? Защо?

Помолете един ученик да прочете на
глас следното изявление на
старейшина Нийл Л. Андерсен от
Кворума на дванадесетте апостоли.
Помолете останалите да слушат от
какви вихрушки трябва да се пазим.

„По-притеснителни от пророкуваните земетресения и войни са духовните
вихрушки, които могат да ви изкоренят от духовните ви основи и духът ви
може да се приземи на места, които никога не сте си представяли, понякога
и без да забележите, че сте били преместени“ („Духовни вихрушки“,
Лиахона, май 2014 г., с. 18) .

• Кои са някои от примерите за духовни вихрушки, които могат да ни
изкоренят или отделят от вярата ни в Исус Христос? (Можете да поканите
учениците да изброят отговорите си на дъската до рисунката на
вихрушката.)
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• Защо тези духовни вихрушки могат да бъдат по-обезпокояващи от
физическите трудности, като например земетресения или войни?

Поканете учениците да обмислят какви духовни вихрушки могат да ги
засегнат.

Обяснете, че Павел пише послание до членовете на Църквата в Колос
(наричани колосяни), след като научава за влиянията и лъжливите учения там,
които заплашват разрушат корените на вярата им в Исус Христос. (Можете да
поканите учениците да намерят Лаодикия, която е на малко разстояние
западно от Колос, в Ръководство към Писанията, карта 13, „Мисионерските
пътувания на апостол Павел“.) Докато изучават Колосяните, поканете
учениците, да търсят по какъв начин Павел се опитва да укрепи вярата на
членовете на Църквата в Христос и в благословиите, които идват от вярата,
напълно съсредоточена върху Христос.

Обобщете Колосяните 1:1–11, като обясните, че след като поздравява светиите
в Колос, Павел признава тяхната вярност и обяснява, че Евангелието дава
плодове или благословии в живота на всички, които го приемат и живеят
според него. След това Павел ги учи за Исус Христос.

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас Колосяните 1:12–19.
Помолете останалите да следят текста и да открият истините, на които Павел
учи относно Исус Христос. (Може да обясните, че думата „невидимия“ в стих
15 е преведена от гръцката дума аоратос, която може също да означава
„невиждания“. Обърнете внимание, че Евреите 11:27 посочва, че Моисей
вижда „Невидимия“, което обикновено означава „Невиждания“ (виж също У.
и З. 67:11.)

• Какво учи Павел относно Исус Христос? (Като използвате казаното от
учениците, напишете на дъската под дървото с дълбоки корени следната
истина: Исус Христос е Изкупителят, Първородният сред духовните
чеда на Небесния Отец, Създателят на всички неща, Ръководителят
на Църквата и първият, който възкръсва.)

• Защо според вас е важно за нас да знаем и да вярваме в тези истини за Исус
Христос? Как това да знаем и да вярваме в тези истини може да укрепва
вярата ни в Него?

Посочете думата Изкупител в изречението на дъската и обяснете, че Павел
напомня на светиите в Колос защо се нуждаят от Изкупител.

Поканете един ученик да прочете на глас Колосяните 1:20–22. Помолете
останалите да следят текста и да търсят на какво Павел учи светиите в Колос
относно нуждата им от Изкупител.

• Според стих 21, как човек става отстранен или отделен от Бог?

• Какво е значението на думата примири в стих 20? (Да доведе до разбиране
или хармония.)

• Според стихове 20 и 22, как Исус Христос ни примирява с Бог? (Обяснете,
че изразът „въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст“ се
отнася за Единението на Исус Христос.)

УРОК 126
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Обяснете, че благословията да бъдем примирени в Бог е условна. Напишете
следния израз на дъската: Можем да бъдем примирени с Бог чрез Единението на
Исус Христос, ако…

Поканете един от учениците да прочете на глас Колосяните 1:23. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво се изисква, за да бъдем
примирени с Бог.

• Какво се изисква от нас, за да бъдем примирени с Бог?

• Какво означава за нас да „останем основани и твърди във вярата“? (Да
останем непоклатими във вярата си в Исус Христос.)

• Въз основа на това, което учим от стих 23, как бихте завършили
изречението на дъската? (Използвайки думите на учениците, довършете
принципа на дъската така, че да гласи: Можем да бъдем примирени с
Бог чрез Единението на Исус Христос, ако продължаваме да бъдем
основани и твърди във вярата си.)

Насочете вниманието на учениците към рисунката на дъската и попитайте:

• Кого познавате, който е подобен на дървото с дълбоки корени – вкоренен
и твърд във вярата си в Христос?

• По какъв начин неговият или нейният пример е благословия за вас?

Поканете учениците да прочетат Колосяните 2:4, 8 наум, като търсят
духовните вихрушки, които заплашват вярата на светиите в Колос.

• Кои са духовните вихрушки, които заплашват вярата на светиите в Колос?
(Обяснете, че съществували няколко философии и традиции, преподавани
от някои хора, които се опитвали да омаловажат важността на Исус
Христос.)

• Защо това да вярват на лъжливи учения, включително такива, които
омаловажават важността на Исус Христос, прави по-лесно духовността на
хората да бъде изкоренена?

Поканете един ученик да прочете на глас Колосяните 2:5–7. Помолете
останалите да следят текста, като търсят съвета, който Павел дава, за да
помогне на светиите да не бъдат отклонявани от светските философии и
традиции.

• Какво учим от Колосяните 2:5–7, което може да ни помага да не бъдем
отклонявани от лъжливите философии на света, религиозни учения или
традиции? (Учениците могат да използват свои думи, за да открият
принцип, сходен със следния: Като бъдем вкоренени и назидавани в
Исус Христос, можем да избягваме да бъдем отклонявани от
светските философии и традиции.)

Напишете следните въпроси на дъската:
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Кое според вас е едно от най-важните неща, което можем да правим, за да
бъдем вкоренени и назидавани в Исус Христос? Защо според вас това е
толкова важно?

Разделете учениците на групи по трима или четирима. Поканете всеки
ученик да обясни отговорите си на въпросите на дъската пред членовете на
групата. След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко
ученика да споделят какво са научили от членовете на групата.

Поканете учениците да прегледат личните духовни вихрушки, за които са
размишлявали в началото на урока. Поканете ги да напишат в тетрадките си
или в дневниците за изучаване на Писанията какво ще правят, за да останат
вкоренени и назидавани в Исус Христос и да не бъдат изкоренени от
духовните вихрушки.

Колосяните 3–4
Павел насърчава колосяните да насочват чувствата си към небесните неща и да
бъдат разумни
Обобщете Колосяните 3–4, като обясните, че Павел увещава светиите в Колос
да спрат с неправедността и да развиват Христови качества. Той също така ги
насърчава да се молят и да бъдат разумни, особено при взаимоотношенията си
с хора, които не са християни. След това той предава поздрави от някои от
своите съмишленици, включително Лука.

Споделете свидетелството си за истините, обсъдени в този урок.
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Въведение към Първото
послание на Павел към
солуняните
Защо да изучаваме тази книга?
Първото послание към солуняните се счита за първото от съществуващите
послания на Павел и вероятно е най-старата книга в Новия завет. Ученията на
Павел в това послание са насочени основно към Второто пришествие на Исус
Христос, включително трудностите, които ще имат последователите Му преди
Неговото завръщане (вж. 1 Солуняните 3:3), възкресението на християните по
време на Второто пришествие (вж. 1 Солуняните 4:13–14) и кога ще бъде
Второто пришествие (вж. 1 Солуняните 5:1–2). По време на изучаването на
тази книга, учениците ще научат за Второто пришествие и ще бъдат
насърчени да останат верни на Господ.

Кой написва тази книга?
Павел написва 1 Солуняните (вж. 1 Солуняните 1:1, виж също 2:18).

Кога и къде е написана книгата?
Павел написва посланията си до солуняните от Коринт по времена второто си
мисионерско пътуване около 50–51 г. сл.Хр. (Ръководство към Писанията,
„Послания на Павел“, scriptures.lds.org).

За кого е написано посланието и защо?
Павел написва 1 Солуняните за членовете на Църквата в Солун. Солун е
най-населеният и преуспяващ град в древногръцкото царство Македония
поради две основни причини: градът е построен до най-доброто естествено
пристанище на Егейско море и се намира на основния път, свързващ Рим
и Азия.

По време на второто мисионерско пътуване на Павел Духът насочва него и
спътниците му Сила, Тимотей и Лука да пътуват през Егейско море до
Македония (вж. Деянията 16:6–12). Това поставя началото на проповядването
на Евангелието в Европа. След като проповядват във Филипи (вж. Деянията
16:12–40), Павел и Сила отпътуват за Солун.

Павел се труди заедно със Сила в Солун, но са принудени да напуснат града от
юдейските ръководители (вж. Деянията 17:1–9). По-късно Тимотей казва на
Павел, че светиите в Солун са останали верни въпреки преследването и че
тяхното праведно влияние се разпространява (вж. Деянията 18:5,
1 Солуняните 1:7–8, 3:6–8).

Обърнатите във вярата в Солун са някои от първите европейци, които
приемат Евангелието и в резултат на това биват преследвани. Те също така
имат много въпроси за Второто пришествие. Затова в писмото си до
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солуняните Павел пише слова, с които да ги насърчи и укрепи, а също и
отговаря на въпросите им относно Второто пришествие на Исус Христос.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Една от основните теми в първото послание на Павел към солуняните е
Второто пришествие. Той набляга на участието на праведните в събитията
при Второто пришествие, особено светиите, които вече са починали (вж.
1 Солуняните 2:19, 3:13, 4:13–17, 5:1–10). За разлика от много други послания
на Павел, 1 Солуняните не съдържа никакви сериозни укори, но съдържа
похвала към светиите в Солун.

Изложение
1 Солуняните 1–3 Павел изразява голямата си признателност към светиите в
Солун. Той напомня на читателите за своето доброжелателно служение сред
тях и изразява радостта си поради тяхната вярност. Той насърчава светиите да
израстват в любовта си един към друг и към всички човеци.

1 Солуняните 4–5 Павел казва на светиите да бъдат свети и да се освещават.
Той обяснява, че когато Господ отново дойде, светиите, които са били верни в
свидетелството си за Христос, както тези, които са починали, така и тези,
които още са живи, ще се вдигнат и ще посрещнат Господ. Апостолът напомня
на членовете на Църквата да се подготвят и да бдят за деня на пришествието
на Христос.

1 СОЛУНЯНИТЕ
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УРОК 127

1 Солуняните 1–2
Въведение
Павел пише на светиите в Солун, след като научава, че те
са били верни на Евангелието, въпреки преследването.
Той ги хвали за тяхната вярност и готовност да

преподават Евангелието. Павел описва причината да
проповядва на светиите в Солун.

Предложения за преподаване
1 Солуняните 1–2
Павел хвали светиите в Солун за тяхната вярност по време на нещастия
Поканете учениците да споделят положителни преживявания, които са имали,
докато са споделяли Евангелието с други хора.

• Кои са някои от трудностите, които можем да срещаме, когато се
опитваме да споделяме Евангелието?

Докато изучават 1 Солуняните 1–2, поканете учениците да търсят истини,
които могат да им помагат в усилията им да споделят Евангелието.

Поканете учениците да намерят Солун в Ръководство към Писанията, карта
13, „Мисионерските пътувания на апостол Павел“. Помолете един ученик да
прочете на глас следното описание на светиите в Солун:

Светиите в Солун са едни от първите членове на Църквата в Европа. Павел, Сила и Тимотей
за пръв път проповядват там по време на второто мисионерско пътуване на Павел, но са
прогонени от града от някои от юдейските ръководители (вж. Деянията 17:5–15). Светиите
в Солун продължават да бъдат преследвани, дори след като Павел и спътниците му
напускат града. По-късно Павел пише посланието си до светиите, за да ги насърчи, докато
са подложени на преследване.

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 1:2–4. Помолете
останалите да следят текста и да намерят защо Павел се радва за светиите
в Солун.

• Защо Павел се радва за светиите в Солун?

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 1:5–6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят по какъв начин Павел проповядва
Евангелието на солуняните по време на предишното си посещение.

• Според стих 5, по какъв начин Павел проповядва Евангелието на
солуняните? (С думи и с Божията сила.)

Поканете един от учениците да прочете на глас даденото по-долу изказване
на старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли.
Поканете останалите да слушат за какво се отнасят словото и силата на
Евангелието.
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„Истинното Евангелие се състои от две неща: Словото и силата. Всеки може
да има словото – книгите, в които е написано, са достъпни за всички. Но
силата трябва да дойде от Бог, тя е и трябва да бъде разпространявана
съгласно Неговия промисъл и воля до онези, които спазват закона,
позволяващ им да я приемат.

Словото на Евангелието е устният или писменият разказ за това какво
трябва да правят хората, за да бъдат спасени. …

Но истинското спасение идва само, когато Божията сила бъде приета и използвана, а тази
сила е силата на свещеничеството и силата на Светия Дух“ (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., том 3, с. 42–43).

• Според старейшина Макконки какво е словото на Евангелието? Какво
представлява силата на Евангелието?

• Според стих 6, какво правят солуняните, след като са били учени на
Евангелието чрез словото и силата на Бог? (Те стават последователи на
Господ и Негови служители.)

• Как бихте обобщили в принцип ученията на Павел в стихове 5–6? (Макар
че учениците могат да използват различни изрази, те трябва да разпознаят
следния принцип: Когато преподаваме Евангелието на Исус Христос
чрез словото и силата на Бог, можем да помагаме на другите да
стават последователи на Господ и Негови служители.)

• Какво можем да правим, за да се подготвяме да преподаваме Евангелието
чрез словото и силата на Бог?

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 1:7–9. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво още правят светиите в Солун,
след като приемат Евангелието.

• Какво още правят светиите в Солун, след като приемат Евангелието? Как
техният пример повлиява на другите вярващи хора около тях?

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно начина, по който
можем да споделяме Евангелието? (Учениците могат да използват
различни изрази, но трябва да разпознаят следната истина: Можем да
споделяме Евангелието чрез личния си пример.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, поканете един ученик
да прочете на глас следното изказване на президент Дитер Ф. Ухтдорф от
Първото президентство:

„Най-ефективният начин да проповядваме Евангелието е чрез пример. Ако
живеем според вярванията си, хората ще го забележат. Ако образът на Исус
Христос грее в живота ни (вж. Алма 5:14), ако ние сме радостни и в мир със
света, хората ще искат да знаят причината. Една от най-великите
проповеди, произнасяна някога за мисионерската работа, е следната
обикновена мисъл, приписвана на св. Франциск от Асизи: „Проповядвайте

Евангелието по всяко време и ако е необходимо, използвайте думи“ (в William Fay and
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Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear (1999 г.), с. 22)“ („Чакайки по пътя за
Дамаск“, Лиахона, май 2011 г., с. 77).

• Как това да бъдем пример може да бъде по-ефективен начин да споделяме
Евангелието, отколкото ако само говорим за Евангелието?

Перифразирайте въпроса
Понякога може да бъде трудно за учениците да отговорят на даден въпрос, защото не
разбират какво се пита в него. Може да се наложи да перифразирате въпроса или да
попитате учениците дали разбират какво ги питате. Не задавайте на учениците поредица
от въпроси, без да им предоставяте достатъчно време да си помислят достатъчно сериозно,
за да формулират подходящи отговори.

• По какъв начин примерът на някой човек ви е помогнал да приемете
Евангелието или да живеете по-отдадено според него?

1 Солуняните 2
Павел описва как той и спътниците му служат на солуняните
Обяснете, че след като Павел хвали светиите в Солун за техния праведен
пример, той им напомня за това, че ги обича и за примера, който им е дал
предишния път, когато им е проповядвал Евангелието.

Напишете на дъската следния въпрос и препратки към Писанията:

1 Солуняните 2:1–13

• Какви думи или изрази описват праведния пример, който Павел и
неговите спътници дават на солуняните?

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас 1 Солуняните 2:1–13,
докато останалите следят текста. Или, вместо да каните учениците да четат на
глас, можете да ги поканите да търсят в тези стихове на малки групи, по
двойки или самостоятелно. Помолете учениците да търсят думи или изрази,
които описват праведния пример, който Павел и неговите спътници дават на
солуняните. Можете да предложите на учениците да отбелязват това, което
намират.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете учениците да
напишат на дъската една или две думи или изрази, които са открили.
Помолете ги да обяснят как тези думи или изрази могат да насочват усилията
ни да бъдем праведен пример за другите.

Обобщете 1 Солуняните 2:14–18, като обясните, че Павел казва, че светиите в
Солун са преследвани заради това, че са приели Евангелието. Той казва на
светиите, че се е опитал да ги посети, но Сатана му е „попречил“ (стих 18).
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Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 2:19–20. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво Павел описва като своята
„надежда или радост или… хвал(ба)“ (стих 19).

• Какво Павел описва като своята „надежда или радост или… хвал(ба)“?

• По какъв начин надеждата, радостта и хвалбата на Павел могат да
отразяват надеждата, радостта и хвалбата на Небесния Отец за нас?

Приключете със свидетелството си за истините, открити в този урок.
Поканете учениците да си помислят как могат да споделят Евангелието, като
говорят за него и дават пример за праведност. Насърчете ги да действат
според получените подтици.
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УРОК 128

1 Солуняните 3–5
Въведение
Апостол Павел желае да укрепи вярата на членовете на
Църквата в Солун. Той ги учи относно възкресението на

мъртвите при Второто пришествие на Исус Христос и ги
учи как да се подготвят за Второто пришествие.

Предложения за преподаване
1 Солуняните 3–4:12
Павел желае да укрепи вярата на членовете на Църквата в Солун

Раздайте на учениците екземпляри на следния тест във формат
„вярно–грешно“ относно Второто пришествие на Исус Христос и ги

помолете да изберат отговор вярно или грешно на всеки въпрос:

1 Солуняните 3–5
В / Г 1. Верните светии, които умрат преди Второто пришествие, няма да бъдат
възкресени до края на Милениума.

В / Г 2. Верните светии, които са живи по време на Второто пришествие, ще бъдат
вдигнати да посрещнат Христос, когато Той дойде.

В / Г 3. Второто пришествие ще изненада всички като крадец в нощта.

Използвайте разнообразни методи на преподаване
Дори убедителна техника на преподаване може да стане неефективна или скучна, ако се
прекалява с нея. Въпреки че не трябва да подбирате методите на преподаване само, за да
има разнообразие, ще бъдете по-ефективен преподавател, ако ден след ден използвате
разнообразни методи за преподаване. Използването на разнообразни методи може да ви
помага да достигате до учениците, които учат по различни начини.

Обяснете, че няма да давате отговорите на теста в този момент, но че
учениците могат да открият правилните отговори по време на днешния урок.
Поканете учениците да търсят истини относно Второто пришествие на Исус
Христос, докато изучават 1 Солуняните 3–5.

Напомнете им, че след като проповядват за кратко в Солун, Павел, Сила и
Тимотей са прогонени от града от юдейските ръководители (вж. Деянията
17:5–15). По-късно, Павел изпраща Тимотей обратно в Солун, за да види как са
новите членове и да укрепи вярата им. В 1 Солуняните 3:1–7 научаваме, че
Тимотей докладва на Павел, че светиите са останали верни въпреки
преследването срещу тях. Тимотей също вероятно казва, че светиите имат
много въпроси относно Второто пришествие на Исус Христос. Павел пише
своето послание към светиите в Солун, за да отговори на въпросите им.
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Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 3:9–10. Помолете
останалите да следят текста, като търсят за какво казва Павел, че се моли,
докато е далеч от светиите в Солун.

• За какво казва Павел, че се е моли по време на отсъствието си?

• Какво означава изразът „да допълним това, което не достига на вярата ви“
в стих 10? (Павел желае да укрепи вярата на членовете на Църквата
в Солун.)

Обяснете, че един от начините да укрепи вярата на членове на Църквата в
Солун е да им помогне да разберат по-добре как да се подготвят за Второто
пришествие. Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 3:11–13.
Помолете останалите да следят текста, като търсят какво се надява Павел, че
Господ ще направи за светиите, за да ги подготви за Второто Си пришествие.

• Какво се надява Павел, че Господ ще направи, за да подготви светиите за
Второто Си пришествие?

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 4:1. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво Павел увещава светиите в
Солун да правят, за да се подготвят за Второто пришествие.

• Какво Павел увещава светиите в Солун да правят, за да се подготвят за
Второто пришествие?

Възложете на всеки ученик по една от следните препратки (в зависимост от
размера на класа ви е възможно повече от един ученик да получи едни и същи
стихове): 1 Солуняните 4:2–5, 4:6–8, 4:9–12. Помолете ги да прочетат
възложените им стихове и да отговорят на следните въпроси (може да ги
напишете на дъската):

• Какво Павел увещава светиите в Солун да правят, за да угодят на Господ?

• Как според вас това да спазват това учение ще им помага да бъдат
подготвени за Второто пришествие?

След като сте предоставили достатъчно време, помолете няколко ученика да
споделят отговорите си с останалите.

1 Солуняните 4:13–18
Павел преподава относно възкресението на мъртвите при Второто пришествие
на Исус Христос
Покажете картината Второто пришествие (Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 66, виж също LDS.org).
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Обяснете, че светиите в Солун
разбират погрешно някои аспекти на
Второто пришествие. Те се безпокоят,
че членовете на Църквата в Солун,
които са починали, няма да могат да
изпитат благословиите на Второто
пришествие.

Поканете един ученик да прочете на
глас 1 Солуняните 4:13–14, 16.
Помолете останалите да следят
текста, като търсят на какво учи
Павел относно верните светии, които
умрат преди Второто пришествие.
Обяснете, че Павел използва
изразите онези, които умират и
починалите, за да говори за онези,
които вече не са живи.

• Каква истина преподава Павел
относно верните светии, които
умрат преди Второто
пришествие? (Учениците трябва да разпознаят следната истина: Верните
светии, които умрат преди Второто пришествие, ще бъдат
възкресени, когато Спасителят дойде отново.)

• Какво означава изразът „и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с
Него“ в стих 14? (Верните светии, които бъдат възкресени при Второто
пришествие, ще бъдат вдигнати да посрещнат Исус Христос и ще възлязат
с Него в слава (вж. У. и З. 88:97–98.)

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 4:15, 17. Помолете
останалите да следят текста, като търсят на какво учи Павел относно онези,
които са живи, когато Христос дойде отново. Обяснете, че в превода на
Джозеф Смит краят на стих 15 гласи: „Онези праведни хора, които са живи
при пришествието на Господа, няма да имат преимущество над праведните
мъртви“. След това обяснете, че в превода на Джозеф Смит стих 17 гласи:
„Тогава тези, които са живи, ще бъдат грабнати в облаците заедно с онези,
които са останали, за да посрещнат Господа във въздуха; и така ще бъдем
винаги с Господа“ . Можете да отбележите, че Джозеф Смит замества ние в
тези стихове с тези, като така показва, че Второто пришествие няма да се
случи по времето на Павел.

• Каква истина преподава Павел относно верните светии, които са живи при
Второто пришествие? (Учениците трябва да разпознаят следната истина:
Верните светии, които са живи по време на Второто пришествие ще
бъдат вдигнати да посрещнат Христос, когато Той дойде.)

Поканете учениците да прочетат 1 Солуняните 4:18 наум, като търсят какво се
надява Павел да направят светиите, след като чуят тези истини относно
Второто пришествие. Поканете учениците да споделят какво са открили.

УРОК 128

814



• Каква утеха намирате в тези учения относно Второто пришествие?

1 Солуняните 5
Павел учи членовете на Църквата в Солун как да се подготвят за Второто
пришествие
Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 5:1–3. Помолете
останалите да следят текста, като търсят двете сравнения, които Павел
използва, за да опише кога ще настъпи Второто пришествие.

• Кои са двете сравнения, които Павел използва, за да се опише кога ще
настъпи Второто пришествие? („Крадец нощем“ (стих 2) и „бременна
жена“ с родилни болки (стих 3.)

Обяснете, че крадецът през нощта обикновено идва „неочаквано и без
предупреждение“ (Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament Commentary,
3 тома, 1965–1973, том 3, с. 54).

• На какво ни учи Павел, като сравнява Второто пришествие с
крадец нощем?

• На какво ни учи Павел, като сравнява Второто пришествие с жена с
родилни болки?

След като учениците отговорят на предишните въпроси, може да отбележите,
че старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли учи
следното относно сравнението с жена с родилни болки: „Тя не знае часа или
минутата на пристигането на детето, но знае приблизително кога“ (Doctrinal
New Testament Commentary, том 3, с. 54). Въз основата на това сравнение можем
да помислим как изпитанията, предшестващи Второто пришествие, са
подобни на родилни болки. Но също както пристигането на едно бебе е
прекрасно, така и Второто пришествие ще бъде прекрасно за праведните.

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 5:4–6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят защо верните светии няма да бъдат
изненадани при настъпването на Второто пришествие.

• Защо верните светии няма да бъдат изненадани при настъпването на
Второто пришествие?

• Какво означава да бъдем „синове на светлината“? (Изразът „синове на
светлината“ в стих 5 се отнася за верните членове на Църквата, които
„отхвърл(ят) делата на тъмнината“ (Римляните 13:12), имат
спътничеството на Светия Дух и следователно ще бъдат подготвени за
Второто пришествие (вж. У. и З. 106:4–5.)

• Какво означава да „бъдем будни и трезвени“? (1 Солуняните 5:6).

• Как бихте обобщили какво Павел учи светиите в Солун относно това как
да се подготвят за Второто пришествие? (Като използвате думите на
учениците, напишете на дъската следната истина: Ако сме верни и
следим за знаменията, които ще предшестват Второто пришествие
на Христос, ще бъдем подготвени, когато Той дойде отново.)
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Помолете един ученик да прочете на глас следното изявление от президент
Джозеф Фийлдинг Смит и помолете останалите да слушат как можем да се
подготвяме за Второто пришествие:

„Земята е изпълнена с бедствия, с беди. Сърцата на хората им изневеряват.
Виждаме знаменията така, както виждаме на смокиновото дърво да
покарват листата и като знаем, че времето наближава, подобава на мен и
на вас и на всички хора по земята да се вслушваме в словата на Христос и
Неговите апостоли и да бдим, защото не знаем нито деня, нито часа“
(Doctrines of Salvation, съст. Брус Р. Макконки, 3 тома, 1954–1956 г., том 3,

с. 52–53).

• Според президент Смит, как можем да се подготвяме за Второто
пришествие?

Поканете учениците да прегледат твърденията „вярно–грешно“ и отговорите,
които са написали в началото на часа.

• Въз основата на истините, които научихте през този урок, как бихте
променили някои от отговорите си? (Отговори: (1) грешно, (2) вярно,
(3) грешно.)

Обобщете 1 Солуняните 5:7–22, като обясните, че Павел дава допълнителен
съвет на светиите относно това как да се подготвят за Второто пришествие.

Поканете учениците да прочетат 1 Солуняните 5:12–22 наум, като търсят
какво Павел съветва светиите да правят, за да подготвят себе си и останалите
да посрещнат Спасителя при Второто Му пришествие. Насърчете учениците
да изберат един съвет, който им прави впечатление. Помолете ги да отговорят
на следните въпроси в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията. (Бихте могли да напишете тези въпроси на дъската.)

• Кой съвет от 1 Солуняните 5:12–22 ви прави впечатление?

• Как това да следвате този съвет може да помага на вас и на други хора да
бъдете подготвени за Второто пришествие?

• Как бихте насърчили някого да прилага този съвет в ежедневието си?

След като сте предоставили достатъчно време, помолете учениците да
споделят отговорите си със съученик.

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Солуняните 5:23–24. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво казва Павел, че ще направи Бог
за верните Си светии, докато те се подготвят за Второто пришествие.

• Какво ще направи Бог за верните Си светии, докато те се подготвят за
Второто пришествие?

Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени в този урок и
поканите учениците с вяра да се подготвят за Второто пришествие.
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Въведение към Второ
послание на Павел към
солуняните
Защо да изучаваме тази книга?
Във Второто послание към солуняните Павел пише слова на съвет и пояснение
за членовете на Църквата, които погрешно разбират някои аспекти на
Второто пришествие на Исус Христос. Изучаването на неговите учения може
да помага на учениците да разбират същността на Вероотстъпничеството и
как да се подготвят по подходящ начин за Господното завръщане.

Кой написва тази книга?
Павел написва 2 Солуняните (вж. 2 Солуняните 1:1, виж също 2 Солуняните
2:5, 3:17). Началото на посланието съдържа и поздрав от Сила и Тимотей
(2 Солуняните 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
„Павел написва посланията си до солуняните от Коринт по време на второто
си мисионерско пътуване“, около 50–51 г. сл.Хр. (Guide to the Scriptures,
„Pauline Epistles“, scriptures.lds.org).

За кого е написано посланието и защо?
Павел написва 2 Солуняните за членовете на Църквата в Солун. Темите на 1
Солуняните и 2 Солуняните са сходни, което предполага, че Павел написва 2
Солуняните, за да поясни и дообясни първото послание. Изглежда, че
солуняните са получили едно измамно писмо, в което се твърди, че е от Павел
и поради това писмо някои вярват, че Второто пришествие вече е настъпило
(вж. 2 Солуняните 2:2).

„В краткия интервал между двете послания Църквата бива преследвана (2 Сол.
1:4), а идеята за скорошно завръщане на Господ предизвиква неблагоприятни
вълнения (2:2)“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“). Павел написва 2
Солуняните, за да укрепи вярата на тези членове и да коригира погрешни
разбирания за ученията.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Второто послание към Солуняните предоставя значителни подробности
относно Второто пришествие на Исус Христос. Някои примери включват
идеите, че Господ ще се завърне в „пламенен огън“ и че нечестивите ще бъдат
наказани с „вечна погибел от присъствието на Господа“ (2 Солуняните 1:8–9).

В това послание четем, че Павел също така пророкува за Голямото
вероотстъпничество, като учи, че в Църквата ще има „отстъпление“ от
Евангелието непосредствено преди Второто пришествие на Господа (вж.
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2 Солуняните 2:2–12). Ученията на Павел относно Вероотстъпничеството
напомнят на съвременните членове на Църквата защо е било необходимо
Възстановяването на Евангелието в последните дни.

Изложение
2 Солуняните 1 Павел поздравява и хвали светиите в Солун. Той учи, че
грешниците ще изпитат Господната мъст при Второто пришествие.

2 Солуняните 2 Павел коригира погрешната идея, че Второто пришествие
вече е настъпило и пророкува, че непосредствено преди завръщането на
Господ ще има вероотстъпничество. Той насърчава светиите в Солун да
останат верни.

2 Солуняните 3 Павел съветва членовете на Църквата да работят, за да
задоволяват материалните си нужди и да не им дотяга да вършат добро.

2 СОЛУНЯНИТЕ

818



УРОК 129

2 Солуняните
Въведение
Скоро след като написва първото си послание към
светиите в Солун, Павел им пише второ послание, в което
пояснява истини относно Второто пришествие. Той ги учи,
че Спасителят няма да дойде пак, докато не настъпи

вероотстъпничество. След това Павел проповядва против
мързела и съветва светиите да „не (им) дотяга да
върш(ат) добро“ (2 Солуняните 3:13).

Предложения за преподаване
Солуняните 1–2
Павел насърчава светиите, като пророкува за Второто пришествие на
Исус Христос
Помолете един ученик да прочете на глас следното заявление на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Казвам на всички и особено на младежите в Църквата, че, ако вече не ви
се е случило, един ден ще бъдете призовани да защитавате вярата си и дори
да изтърпите насилие, само защото сте член на Църквата на Исус Христос на
светиите от последните дни“ („Цената и благословиите на ученичеството“,
Лиахона, май 2014 г., с. 6).

Помолете учениците да вдигнат ръка, ако някога е трябвало да защитят
вярата си или да изтърпят противопоставяне заради това, че са членове на
Църквата. Поканете няколко ученика да споделят преживяванията си.

Обяснете, че Павел пише второ послание към светиите в Солун и засяга
няколко теми, включително противопоставянето, на което са изложени
светиите. Докато изучават 2 Солуняните 1, поканете учениците да търсят
принцип, който може да им помага да устояват на противопоставянето и
изпитанията, които могат да имат като членове на Църквата.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Солуняните 1:3–5. Помолете
останалите да следят текста, като търсят защо Павел хвали светиите в Солун.

• Защо Павел хвали светиите в Солун?

• Според стих 5 каква награда ще получат светиите, ако устояват на
противопоставянето и изпитанията с „търпение и вяра“?

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това как ще
бъдем благославяни, ако устояваме на противопоставянето и изпитанията
с търпение и вяра? (Макар че учениците могат да използват различни
думи, те трябва да открият подобен на следния принцип: Ако устояваме
на противопоставянето и изпитанията с търпение и вяра, можем да
бъдем счетени за достойни за Божието царство.)
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Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство. Помолете останалите
да обърнат внимание на това какво означава да устояваме с търпение:

„Търпението не е пасивно примирение, нито пък отказ да действаме заради
страховете ни. Търпението означава активно изчакване и устояване.
Означава да продължаваме и да правим всичко, което можем – да работим,
да се надяваме и да упражняваме вяра, да понасяме трудностите с
твърдост, дори когато отлагаме желанията на сърцата ни. Търпението не е
просто устояване, а успешно устояване!“ („Продължете с търпение“,

Лиахона, май 2010 г., с. 57).

• Какво според президент Ухтдорф означава да устояваме с търпение?

• Защо се нуждаем от вяра, за да устояваме с търпение на
противопоставянето или изпитанията?

Поканете учениците да си помислят за човек, който познават или за когото са
чели в Писанията, който с вяра и търпение е устоял на противопоставяне и
изпитания.

• За кого си мислите и как той или тя устоява с вяра и търпение на
противопоставяне и изпитания?

Поканете учениците да си помислят за противопоставянето или изпитанията,
които могат да имат в момента и да преценят как могат да устояват на тези
предизвикателства с търпение и вяра. Насърчете ги да се молят за помощ.

Обяснете, че във 2 Солуняните 1:6–10 е записано пророчеството на Павел за
Второто пришествие на Исус Христос. Разделете учениците на групи по двама
или трима. Поканете учениците от всяка група да прочетат заедно
2 Солуняните 1:6–10 и да обсъдят въпросите по-долу. (Може да напишете
въпросите на дъската или да ги раздадете на листи.) Помолете учениците да
напишат отговорите си в своите тетрадките или в дневниците си за изучаване
на Писанията.

• Какви думи и изрази използва Павел, за да опише Второто пришествие?

• Какво ще се случи с праведните при Второто пришествие?

• Какво ще се случи на нечестивите при Второто пришествие?

След като сте предоставили достатъчно време, помолете няколко ученика да
споделят с останалите какво са открили с групата си. Напишете следната
истина на дъската: При Второто пришествие на Исус Христос
праведните ще намерят покой, а нечестивите ще бъдат унищожени.

• От какво според вас ще намерят покой праведните?

• Как това учение може да носи утеха на онези, които в момента имат
трудности поради своята отдаденост на Исус Христос?

Помолете учениците да вдигнат ръка, ако някога са се чудили кога ще се
настъпи Второто пришествие на Исус Христос. Обяснете, че светиите в Солун

УРОК 129

820



също се чудели за това и че Павел бил обезпокоен, че може да са били
заблудени.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Солуняните 2:1–2. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво вероятно си е мислел Павел, че
са решили светиите в Солун относно това кога ще настъпи Второто
пришествие.

2 Солуняните 2:1–3 е пасаж за овладяване. Изучаването на стихове за
овладяване на Писанията ще помага на учениците да получават по-дълбоко

разбиране за основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите.
Можете да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по
отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Можете да използвате идеята за
преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяването на тези
стихове.

• Какво не иска Павел да вярват солуняните относно това кога ще настъпи
Второто пришествие? (Че ще бъде скоро.)

Помолете учениците да прочетат 2 Солуняните 2:3 наум, като търсят какво
казва Павел, че ще се случи преди Второто пришествие. Обяснете, че думата
„това“ се отнася за Второто пришествие и „отстъплението“ се отнася за
вероотстъпничество.

• Каква истина можем да научим от тези стихове за това какво ще се случи
преди Второто пришествие? (Макар че учениците могат да използват
различни думи, те трябва да открият следната истина: Преди Второто
пришествие ще настъпи вероотстъпничество.)

Отбележете, че в тези стихове Павел предлага на членовете на Църквата в
неговите дни да бъдат по-загрижени за вероотстъпничеството, което вече е
започнало сред тях, отколкото за това кога ще настъпи Второто пришествие
на Господ.

За да помогнете на учениците по-добре да разберат какво е
Вероотстъпничеството, помолете един ученик да прочете на глас следното
обяснение:

„След смъртта на Исус Христос нечестиви хора преследват апостолите и членовете на
Църквата и убиват много от тях. Със смъртта на апостолите ключовете на свещеничеството
и председателстващата свещеническа власт били отнети от земята. Апостолите пазили
ученията на Евангелието чисти и поддържали реда и стандартите на достойнство за
членовете на Църквата. Без апостолите след време ученията били изопачени и в
организацията на Църквата и в свещеническите обреди като кръщението и даването на
дара на Светия Дух, били направени неправомерни промени“ (Проповядвайте Моето
Евангелие: Ръководство за мисионерска служба, 2004 г., с. 37).
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• Въз основата на това разбиране за Вероотстъпничеството, защо е
необходимо възстановяване на Евангелието на Исус Христос и
Неговата Църква?

Обяснете, че изразът „синът на погибелта“, използван във 2 Солуняните 2:3, е
отнася за Сатана. Възстановяването на Евангелието, включително излизането
наяве на Книгата на Мормон, „яв(ява)“ (стих 3) лъжите на Сатана и неговите
последователи.

Обобщете 2 Солуняните 2:4–17, като обясните, че Павел пророкува, че Господ
ще позволи на Сатана да заблуждава жителите на земята до Второто
пришествие. Павел насърчава светиите да „сто(ят) твърдо“ в това, на което ги
е учил (стих 15).

2 Солуняните 3
Павел предупреждава онези, които са недисциплинирани и проповядва, че
трябва да разчитат на собствените сили
Обяснете, че по времето, когато Павел пише второто си послание към
солуняните, членовете на Църквата редовно организират пиршества, свързани
с вземането на причастието. Обаче, някои членове в Солун посещавали
пиршествата, за да се угощават, но отказвали да помагат при осигуряването
или подготовката на храната.

• Какви проблеми може да са възникнали поради това?

Обобщете 2 Солуняните 3:1–9, като обясните, че Павел хвали светиите, които
са верни и ги предупреждава да не се сближават с човек, който „постъпва
нередно“ или е недисциплиниран (стих 6). Павел пише също, че той и
спътниците му са дали пример на другите как да разчитат на собствените си
сили в материално отношение, като са работили, за да се издържат.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Солуняните 3:10–13. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво казва Павел на светиите да
правят с хората, които отказват да работят.

• Според стих 12, какво указание дава Павел на онези, които отказват да
работят? (Да „работят тихо и да ядат своя си хляб“ или да разчитат на
собствените си сили, като сами се грижат за нуждите си.)

• Според стих 13, какво допълнително указание дава Павел на
верните светии?

• Какво означава да „не ви дотяга да вършите добро“?

• Каква истина можем да научим от тези стихове? (Макар че учениците
могат да използват различни думи, те трябва да открият следната истина:
Заповядано ни е да се стремим да разчитаме на собствените си сили
и да помагаме на другите.)

Помолете един ученик да прочете на глас следния откъс от За укрепването на
младежите. Помолете останалите да слушат как можем да се стремим да сме
способни да разчитаме на собствените си сили.
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„Една от благословиите на труда е да развиваме разчитането на собствените си сили.
Когато разчитате на собствените си сили, вие използвате благословиите и способностите,
дадени ви от Бог, за да се грижите за себе си и за семейството си и да намирате решение
на собствените си проблеми. Разчитане на собствените сили не означава, че трябва да сте
в състояние да вършите сами всичко. За да разчитате наистина на собствените си сили, вие
трябва да се научите как да работите с другите и да се обръщате към Господ за помощ
и сила.

Помнете, че Бог има една велика работа, която да свършите вие. Той ще ви благословя в
усилията ви да свършите тази работа“ (За укрепването на младежите, брошура, 2011 г., с.
41).

• Как можем да се стремим да разчитаме на собствените си сили?

• Кои са някои от благословиите от това да разчитаме на собствените
си сили?

Свидетелствайте, че когато се стремим да можем да разчитаме на собствените
си сили, Господ ще ни помага да посрещаме нуждите си и да намираме
решения на проблемите си.

Помолете учениците да си помислят какво могат да правят, за да започнат
повече да разчитат на собствените си сили сега и в бъдеще. Поканете ги да си
поставят цел, която да им помага да могат повече да разчитат на собствените
си сили и ги насърчете да търсят Господната помощ при нейното
осъществяване.

Обобщете 2 Солуняните 3:14–18, като обясните, че Павел завършва
посланието си, като съветва светиите да не насърчават мързела и да се
отдръпват от мързеливите и нарушаващите реда хора. Обаче, светиите не
трябвало да се отнасят с тях като с врагове, а да ги укоряват като братя и
сестри в Евангелието.

Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени в този урок.

Овладяване на стихове от Писанията: 2 Солуняните 2:1–3
Поканете всеки ученик да използва учебните помагала към Писанията
(например Ръководство към Писанията), за да открият и друг стих, освен
2 Солуняните 2:1–3, който учи относно Вероотстъпничеството. След като сте
предоставили достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
стиховете, които са открили и да обяснят какво учим за
Вероотстъпничеството от тези стихове. Можете да изброите на дъската
стиховете, които са открили. Поканете учениците да изберат един стих за
препратка към 2 Солуняните 2:1–3. Можете да предложите на учениците да
напишат тази препратка в полето на Писанията до 2 Солуняните 2:1–3.
Обяснете, че този стих за овладяване е най-често използван, за да се преподава
относно Вероотстъпничеството и необходимостта от Възстановяване.
Поканете учениците да използват 2 Солуняните 2:1–3 и един от изброените на
дъската стихове, за да учат друг ученик относно Вероотстъпничеството.
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Въведение към Първото
послание на Павел
към Тимотей
Защо да изучаваме тази книга?
В 1 Тимотей четем, че Павел съветва Тимотей, ръководител на Църквата в
Ефес, да прави така, че да се преподава правилните учения и да не позволява
широко разпространени лъжи да отдалечават хората от ученията на
Евангелието. Той учи Тимотей относно сановете епископ и дякон и обсъжда
качествата, необходими на хората, които служат на тези позиции. Павел
разказва и за дълбоката си благодарност за благодатта, която е получил от
Исус Христос, когато бива обърнат във вярата. Изучаването на 1 Тимотей
може да помага на учениците да получават по-голямо познание за важността
на това в Църквата да се преподават правилните учения. Учениците могат
също така да започнат да оценяват по-дълбоко благодатта на Спасителя и
важната роля на епископите и другите ръководители на Църквата.

Кой написва тази книга?
Павел написва 1 Тимотей (вж. 1 Тимотей 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Първото послание на Павел към Тимотей е написано около 64–65 г. сл.
Хр., вероятно докато Павел е в Македония (вж. Ръководство към Писанията,
„Послания на Павел“, scriptures.lds.org, 1 Тимотей 1:3). Преди да напише това
послание, Павел е освободен след двегодишното си пленничество (домашен
арест) в Рим и вероятно пътува много, като посещава области, където преди
това е установил клонове на Църквата (вж. Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).

За кого е написано посланието и защо?
Павел пише това послание до Тимотей, който служи заедно с него по време на
второто му мисионерско пътуване (вж. Деянията 16:3). След тяхната мисия
Тимотей продължава да бъде верен мисионер и ръководител на Църквата (вж.
Деянията 19:22, Филипяните 2:19), а също и един от най-доверените
съмишленици на Павел (вж. 1 Коринтяните 4:17). Павел нарича Тимотей
„истинското ми чедо във вярата“ (1 Тимотей 1:2). Въпреки че бащата на
Тимотей е езичник от Гърция, неговата праведна майка и баба юдейки го
учат и му помагат да изучава Писанията (вж. Деянията 16:1, 2 Тимотей 1:5,
3:15).

По времето на написването на това послание Тимотей служи като
ръководител на Църквата в Ефес (вж. 1 Тимотей 1:3). Павел намеква, че някои
членове се съмняват в ръководните умения на Тимотей, защото е млад (вж.
1 Тимотей 4:12). Павел възнамерява лично да посети Тимотей, но не е сигурен
дали ще успее да го направи (вж. 1 Тимотей 3:14, 4:13). Павел написва своето
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послание към Тимотей, за да помогне на младия ръководител на Църквата
по-добре да разбира задълженията си.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Посланията на Павел, известни като 1 Тимотей, 2 Тимотей и Тит често са
наричани пасторални послания, защото съдържат съвета на Павел към
пасторите или ръководителите на Църквата (вж. Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“). Пастор идва от латинската дума за „пастир“.

Павел дава на Тимотей указания, които да му помагат да разбира кои хора са
достойни да служат като епископи или дякони (вж. 1 Тимотей 3). Указанията
на Павел помагат да се подчертае отговорността на ръководителите на
Църквата да се грижат за материалните и духовните нужди на членовете (вж.
1 Тимотей 5). Павел говори и за разпространеното лъжливо схващане за
аскетизма – вярването, че може да се постигне по-велика духовност чрез
строго себеотрицание. Например, Павел предупреждава, че някои членове на
Църквата ще отстъпят от вярата и ще разпространяват идеята, че бракът
трябва да бъде забранен (вж. 1 Тимотей 4:1–3). За да противодейства на това и
други еретически влияния, Павел дава указания на Тимотей да преподава
верните учения (вж. 1 Тимотей 1:3–4, 10, 4:1–6, 13, 16).

Изложение
1 Тимотей 1 Павел предупреждава за лъжливите учения. Той се хвали в Господ
Исус Христос, Който е оказал голяма милост, за да го спаси. Павел говори за
себе си като за „главния“ (1 Тимотей 1:15) или най-грешния от грешниците,
намеквайки за своето противопоставяне на християните преди да бъде
обърнат във вярата. Павел успокоява други хора, че Христовата благодат ще
помогне и на тях.

1 Тимотей 2–3 Павел учи относно нуждата от молитви и правилно почитане
на Бог. Той учи, че Исус Христос е откупът за всички и нашият Посредник
пред Отца. Той поучава всички мъже и жени как да се държат по време на
богослужение. Той излага качествата, които трябва да имат епископите и
дяконите. Той обяснява, че тайната на божествеността е благоволението на
Исус Христос, Неговият съвършен живот на земята и Неговото Възнесение
в слава.

1 Тимотей 4 Павел предупреждава Тимотей, че някои хора ще бъдат
измамени от лъжливи учения относно брака и ограничения, свързани с
храната. Той говори относно важността на брака и това да приемаме Божиите
творения с благодарност. Павел учи Тимотей как да се справя с лъжливите
учения от неговото време и с онези, които предстоят.

1 Тимотей 5–6 Павел дава насоки на Тимотей, за да му помага да посреща
нуждите на възрастните, младите, вдовиците, старейшините и робите. Павел
дава на Тимотей описание на лъжеучителите. Той предупреждава, че
„сребролюбието е корен на всякакви злини“ (1 Тимотей 6:10) и дава указания
на Тимотей относно това как светиите могат да получат вечен живот.

1 ТИМОТЕЙ
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1 Тимотей
Въведение
Павел пише послание до Тимотей, един свещенически
ръководител в Ефес, като го съветва да се увери, че се
преподават истинни учения. Той описва изискванията
към епископите и дяконите и съветва Тимотей да бъде

пример за вярващите. Павел съветва светиите да се
грижат за бедните и вдовиците. Той приключва
посланието си, като учи, че „сребролюбието е корен на
всякакви злини“ (1 Тимотей 6:10).

Предложения за преподаване
1 Tимотей 1–3
Павел дава указания на Тимотей относно отговорностите му да се грижи за
Църквата
Поканете един ученик да прочете на глас следната история, разказана от
президент Томас С. Монсън:

„Спомням си едно преживяване, което имах преди много години, докато
служих като епископ. В началото на свещеническото ни събрание една
неделна сутрин ние се подготвяхме да ръкоположим един млад мъж в сан
свещеник. Същият този ден на посещение в нашия район бе дошъл висш
съветник, който служеше и като храмов работник. Докато подготвях нещата,
за да може младият мъж да седне така, че да бъде с лице към

конгрегацията, за да може да го ръкоположим, висшият съветник ме прекъсна и каза:
„Епископе, винаги карам хората, които биват ръкополагани, да са обърнати с лице към
храма“. Той премести стола така, че младият мъж да бъде с лице към храма. Веднага
разпознах неупълномощена практика“ („Opening Remarks“ (събрание за обучение на
ръководители по света, ноем. 2010 г.), lds.org/broadcasts).

Обяснете, че като епископ, президент Монсън, а не висшият съветник, е
упълномощен да председателства над Господното дело в своя район.

• Каква може да бъде потенциалната опасност, ако даден епископ или
президент на клон позволи такава неупълномощена практика?

Обяснете, че апостол Павел пише послание до Тимотей, един млад
свещенически ръководител в Ефес. В клона на Църквата, над който
председателства, Тимотей е изправен пред трудности, подобни на тези, които
имал президент Монсън.

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас 1 Тимотей 1:3–7.
Помолете останалите да следят текста, като търсят каква отговорност възлага
Павел на Тимотей. Обяснете, че думата басни (стих 4) се отнася за лъжливи
учения, вслушването в „безкрайни родословия“ (стих 4) се отнася за
погрешното предание, че спасението идва само за избраното потомство на
Авраам, които често са известни с дългите или безкрайните си родословия, а
„препирни“ (стих 6) се отнася за безсмислени обсъждания.
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• Според стихове 3–4, каква отговорност възлага Павел на Тимотей?

• Според стихове 6–7, защо е важно Тимотей да изпълнява тази отговорност?

• Каква истина можем да научим от съвета на Павел към Тимотей относно
отговорността на свещеническите ръководители? (Учениците могат да
използват свои думи, но трябва да открият истина, подобна на следната:
Свещеническите ръководители имат отговорността да се уверяват,
че се преподават истинни учения и правилни практики. Напишете
тази истина на дъската.)

Напомнете на учениците за ситуацията, в която попада президент Монсън
като епископ. Поканете един ученик да прочете на глас остатъка от историята
му. Помолете останалите да слушат как президент Монсън отговаря на
висшия съветник:

„Виждах, че това е възможно да стане разпространена практика. Въпреки че
бях много по-млад от висшия съветник, аз знаех какво трябва да се
направи. Обърнах отново стола, за да бъде насочен към конгрегацията и му
казах: „В нашия район ние се обръщаме към конгрегацията“ („Opening
Remarks“, lds.org/broadcasts).

• Как биваме благославяни от свещенически ръководители, които се стараят
да правят така, че в Църквата да се преподават истинни учения и правилни
практики?

Обобщете 1 Тимотей 1:8–11, като обясните, че Павел предупреждава онези,
които желаят да бъдат учители на Божия закон, но не го разбират правилно.

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Тимотей 1:12–16. Поканете
останалите да следят текста, като търсят защо Павел изразява благодарност
към Исус Христос.

• Защо Павел изразява благодарност към Исус Христос?

• Според стихове 15–16, по какъв начин Павел е „пример“ за онези, които
ще повярват в Исус Христос?

Обобщете 1 Тимотей 1:17–Тимотей 3, като обясните, че Павел съветва
Тимотей да се държи за вярата си. Павел учи, че Исус Христос е нашият
посредник и съветва членовете на Църквата относно това какво да бъде
поведението им. Той излага и качествата, които трябва да притежават
епископите и дяконите.

1 Tимотей 4–5
Павел описва качествата на верния служител на Исус Христос
Донесете за урока кламер, парче канап, тиксо и магнит. Завържете единия
край на канапа за кламера и после залепете с тиксо другия край на канапа за
бюро или маса. Дръжте магнита близо до кламера, без магнитът да го
докосва. Магнитното поле трябва да накара кламера да се приближи към
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магнита. Движете магнита, за да покажете как влияе на движението на
кламера.

• Ако кламерът символизира човек, какво може да символизира магнитът?

Помолете учениците да си помислят как са били подобни на магнита и са
имали влияние над други хора. Поканете ги, докато изучават 1 Тимотей 4, да
търсят принцип, който ни учи как можем да имаме положително влияние в
живота на другите.

Обобщете 1 Тимотей 4:1–11, като обясните, че Павел пророкува, че във
„времена(та), които идат“ (стих 1) някои членове на Църквата ще се отклонят
от вярата и ще последват лъжливи учения и обичаи, като например тези,
които „забраняват жененето“ (стих 3). Павел увещава Тимотей да подхранва
светиите с истинни учения.

Поканете учениците да прочетат 1 Тимотей 4:12 наум, като търсят какъв
според съвета на Павел трябва да бъде Тимотей. Обяснете, че думата поведение
в този стих се отнася за начин на държание или действие. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Какво според вас означава да бъдем „на вярващите пример“? (Можете да
предложите на учениците да отбележат израза в Писанията.)

• По какви начини Павел съветва Тимотей да бъде пример за вярващите?
(Напишете отговорите на учениците на дъската.)

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Тимотей 4:13–16. Помолете
останалите да следят текста, като търсят още един съвет на Павел, който да
помогне на Тимотей да бъде пример за вярващите.

• Какъв друг съвет на Павел може да е помогнал на Тимотей да бъде на
вярващите пример?

• Според стих 15, защо Павел казва на Тимотей да размишлява над ученията,
които преподава Павел и да се отдаде изцяло на спазването им? (За да
могат другите да виждат каква полза има Тимотей от вършенето на това.)

• Въз основа на ученията на Павел в стих 16, какво може да се случи в
резултат на старанието ни да бъдем пример за хора, които вярват в Исус
Христос? (Като използвате думите на учениците, напишете на дъската
принцип, подобен на следния: Ако сме пример за хора, вярващи в Исус
Христос, можем да помагаме за собственото си спасение и за това на
другите.)

• Как това да бъдем пример за човек, който вярва в Исус Христос и Го
следва, може да носи спасение на другите?

Поканете учениците да разгледат списъка на дъската и да помислят за
начините, по които Тимотей трябва да бъде „на вярващите пример“
(1 Тимотей 4:12). Помолете учениците да опишат начините, по които човек
може да бъде пример във всеки от тези аспекти.

• Споделете преживяване, когато някой е бил за вас като пример за вярващ
човек по един от споменатите от Павел начини. (Вие също можете да
споделите преживяване от своя живот.)
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Споделяне на лични преживявания
Някои от най-значимите и въздействащи поучителни преживявания се случват, когато
учителите канят учениците да споделят истории от собствения си живот, които илюстрират
истинността на даден евангелски принцип. Като поставят евангелски принцип в
съвременен контекст, заедно с контекста от Писанията, учениците могат по-добре да
разбират как той се отнася за техния живот и да изпитват желание да го прилагат.

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията цел относно това как могат да бъдат пример за хора, които
вярват в Исус Христос и така да помагат за собственото си спасение и това на
другите.

Обобщете 1 Тимотей 5, като обясните, че Павел дава указания на Тимотей за
това как светиите трябва да се грижат за нуждаещите се, включително за
вдовиците.

1 Тимотей 6
Павел увещава Тимотей да помага на другите да се стремят към вечни
богатства
Покажете на учениците някаква монета или банкнота.

• Мислите ли, че парите могат да водят до повече зло или до повече
добро? Защо?

Обяснете, че 1 Тимотей 6 съдържа съветите, които Павел дава на Тимотей
относно парите. Поканете един ученик да прочете на глас 1 Тимотей 6:6–10.
Помолете останалите да следят текста и да открият какво учи и за какво
предупреждава Павел относно богатствата.

• Кое учение или предупреждение на Павел ви прави впечатление? Защо?

• Какво според вас се има предвид с израза „сребролюбието е корен на
всякакви злини“? (1 Тимотей 6:10).

• Според стихове 9–10, до какво води сребролюбието? (След като учениците
отговорят, запишете следната истина на дъската: Сребролюбието води
до неправедност и вероотстъпничество.)

• Защо според вас сребролюбието води до неправедност и
вероотстъпничество?

За да помогнете на учениците да разберат, че „сребролюбието“, а не самите
пари, води до неправедност, поканете ученик да прочете на глас следното
изказване на старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на Дванадесетте
апостоли:
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„Няма нищо изначално зло относно парите. Добрият самарянин използва
същия вид пари, за да служи на ближния си, като тези, които Юда използва,
за да предаде Учителя. Сребролюбието е това, което е „корен на всякакви
злини“. (1 Тимотей 6:10, курсив добавен.) Важната разлика е степента на
духовност, която използваме при начина, по който гледаме, преценяваме и
управляваме нещата от този свят“ („Spirituality“, Ensign, ноем. 1985

г., с. 63).

Напишете следните препратки към Писанията на дъската или ги раздайте
на лист:

1 Тимотей 6:11–12, 17–19

Какъв съвет дава Павел на Тимотей и на богатите хора?

Как този съвет може да ни помага да имаме правилно отношение към
стремежа към богатство и използването на това богатство?

Разделете учениците по двойки. Поканете ги да прочетат препратките и да
обсъдят въпросите. След като сте предоставили достатъчно време, поканете
няколко ученика да споделят това, което са обсъдили.

• Ако светиите уповават на Бог и са богати на добри дела, за какво казва
Павел в стих 19, че могат да се хванат?

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Павел относно това какво
трябва да правим, за да получим вечен живот? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да открият принцип, подобен на
следния: Ако уповаваме на живия Бог и изобилстваме на добри дела,
можем да получим вечен живот.)

• Ако това да уповаваме на Бог и да се стремим към праведност са
най-големите ни приоритети, как това може да влияе на начина, по който
гледаме на богатството, стремим се към него и го използваме?

Приключете, като свидетелствате, че придобиването на вечен живот прави
човек истински богат. Насърчете учениците да направят стремежа към
праведност свой най-важен приоритет, за да могат да придобият истинските
богатства на вечния живот.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Колосяните–1 Тимотей
(Раздел 26)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на уроците за всекидневно изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Колосяните–1 Тимотей (раздел 26), няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се съсредоточава само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
докато обмисляте нуждите на своите ученици.

Ден 1 (Колосяните)
В своето послание към светиите в Колос Павел учи, че Исус Христос е Изкупителят, Първородният сред духовните
чеда на Небесния Отец, Творецът на всички неща, Главата на Църквата и първият, който възкръсва. Учениците са
научили също, че можем да бъдем помирени с Бог чрез Единението на Исус Христос, ако продължаваме да
имаме твърда основа от вяра. Освен това, като бъдем вкоренени и съградени на Исус Христос, можем да
избягваме да бъдем отклонявани от философиите и преданията на света.

Ден 2 (1 Солуняните)
В това послание към светиите в Солун Павел ги хвали за тяхната вярност и ги учи на истини относно Второто
пришествие на Господ. Докато са изучавали това послание, учениците са научили следните истини: Когато
преподаваме Евангелието на Исус Христос чрез слово и сила от Бог, можем да помагаме на другите да стават
последователи на Господ и Неговите служители. Можем да споделяме Евангелието чрез личния си пример.
Верните светии, които умрат преди Второто пришествие, ще бъдат възкресени, когато Спасителят дойде отново.
Верните светии, които са живи по време на Второто пришествие ще бъдат вдигнати да посрещнат Христос,
когато Той дойде. Ако сме верни и следим за знаменията, които ще предшестват Второто пришествие на
Христос, ще бъдем подготвени, когато Той дойде отново.

Ден 3 (2 Солуняните)
При изучаването на това послание на Павел към светиите в Солун, което пояснява истини относно Второто
пришествие на Исус Христос, учениците са научили, че ако устояваме на противопоставянето и изпитанията с
търпение и вяра, може да бъдем счетени за достойни за царството Божие. Павел учи, че при Второто пришествие
на Исус Христос праведните ще имат покой, а нечестивите ще бъдат унищожени. Той учи и че преди Второто
пришествие ще има вероотстъпничество. Учениците също така са научили, че ни е заповядано да се стремим да
разчитаме на собствените си сили и да помагаме на другите.

Ден 4 (1 Тимотей)
От посланието на Павел към Тимотей, един млад свещенически ръководител в Ефес, учениците са научили, че
свещеническите ръководители имат отговорността да се уверяват, че се преподават истинни учения и правилни
практики. Те също са научили, че сребролюбието води до неправедност и вероотстъпничество. От друга страна,
ако уповаваме на живия Бог и изобилстваме на добри дела, можем да получим вечен живот.
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Въведение
Павел пише послание до Тимотей, един свещенически ръководител в Ефес, и
го съветва да бъде на вярващите пример.

Предложения за преподаване
Бележка: В този раздел учениците са изучавали 2 Солуняните 2:1–3, които са
стихове за овладяване. Може да преговорите този откъс с учениците, като ги
помолите да обобщят истините, на които учи той. За да помогнете на
учениците да научат наизуст част от този откъс, заедно с тях можете да
изрецитирате няколко пъти стих 3.

1 Тимотей 4
Павел описва качествата на верния служител на Исус Христос
Донесете за урока кламер, парче канап, тиксо и магнит. Завържете единия
край на канапа за кламера и после залепете с тиксо другия край на канапа за
бюро или маса. Дръжте магнита близо до кламера, без магнитът да го
докосва. Магнитното поле трябва да накара кламера да се приближи към
магнита. Движете магнита, за да покажете как влияе на движението на
кламера.

• Ако кламерът символизира човек, какво може да символизира магнитът?

Помолете учениците да си помислят как са били подобни на магнита и са
имали влияние над други хора. Поканете ги, докато изучават 1 Тимотей 4, да
търсят принцип, който ни учи как можем да имаме положително влияние в
живота на другите.

Обобщете 1 Тимотей 4:1–11, като обясните, че Павел пророкува, че във
„времена(та), които идат“ (стих 1) някои членове на Църквата ще се отклонят
от вярата и ще последват лъжливи учения и обичаи, като например тези,
които „забраняват жененето“ (стих 3). Павел увещава Тимотей да подхранва
светиите с истинни учения.

Поканете учениците да прочетат 1 Тимотей 4:12 наум, като търсят какъв
трябва да бъде Тимотей според съвета на Павел. Обяснете, че думата поведение
в този стих се отнася за начин на държание или действие. Поканете
учениците да споделят какво са открили.

• Какво според вас означава да бъдем „на вярващите пример“? (Можете да
предложите на учениците да отбележат израза в Писанията.)

• По какви начини Павел съветва Тимотей да бъде пример за вярващите?
(Направете списък с отговорите на учениците на дъската.)

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Тимотей 4:13–16. Помолете
останалите да следят текста, като търсят още един съвет на Павел, който да
помогне на Тимотей да бъде пример за вярващите.

• Какъв друг съвет на Павел може да е помогнал на Тимотей да бъде на
вярващите пример?
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• Според стих 15, защо Павел казва на Тимотей да размишлява над ученията,
които преподава Павел и да се отдаде изцяло на спазването им? (За да
могат другите да виждат каква полза има Тимотей от вършенето на това.)

• Въз основа на ученията на Павел в стих 16, какво може да се случи в
резултат на старанието ни да бъдем пример за хора, които вярват в Исус
Христос? (Като използвате думите на учениците, напишете на дъската
принцип, подобен на следния: Ако сме пример за хора, вярващи в Исус
Христос, можем да помагаме за собственото си спасение и за това на
другите.)

• Как това да бъдем пример за човек, който вярва в Исус Христос и Го
следва, може да носи спасение на другите?

Поканете учениците да разгледат списъка на дъската и да помислят за
начините, по които Тимотей трябва да бъде „на вярващите пример“
(1 Тимотей 4:12). Помолете учениците да опишат начините, по които човек
може да бъде пример във всеки от тези аспекти.

Можете да покажете един от следните видео материали: „No Cussing
Club“ (4:57) или „The Lost Purse“ (2:40). Видео материалите се намират

на LDS.org. Помолете учениците да търсят начините, по които младият мъж
или младата жена във видеото са пример за хора, вярващи в Исус Христос.

• Можете ли да споделите преживяване, когато някой е бил за вас като
пример за вярващ човек по един от споменатите от Павел начини? (Вие
също може да споделите преживяване от своя живот.)

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията цел относно това как могат да бъдат пример за хора, които
вярват в Исус Христос и така да помагат за собственото си спасение и това на
другите.

Следващ раздел (2 Тимотей 1–Евреите 4)
Поканете учениците да помислят за някои от трудностите, свързани с това в
наши дни да бъдем последователи на Исус Христос. Обяснете, че като
продължават да изучават ученията на Павел през следващата седмица, ще
научат истини, които ще им помагат да остават верни, въпреки трудностите и
преследванията.
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Въведение към Второто
послание на Павел
към Тимотей
Защо да изучаваме тази книга?
Второто послание на Павел към Тимотей подчертава силата, която идва от
това да имаме свидетелство за Исус Христос (вж. 2 Тимотей 1:7–8). То съдържа
и пророчество за „усилни времена“, които ще настъпят по времето на Павел и
Тимотей, а също и в последните дни (вж. 2 Тимотей 3:1–7). За да помогне на
Тимотей в трудностите, които преживява, Павел го насърчава да уповава в
Писанията и ръководителите на Църквата (вж. 2 Тимотей 3:14–17), а също и да
разчита на истинните учения (вж. 2 Тимотей 4:2). Чрез изучаването на тази
книга учениците ще научат учения и принципи, които могат да им помагат да
живеят с вяра през усилните времена в последните дни.

Кой написва тази книга?
Павел написва 2 Тимотей (вж. 2 Тимотей 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Първото послание на Павел към Тимотей вероятно е написано между 64 и 65
г. сл. Хр., (вж. Ръководство към Писанията, „Послания на Павел“,
scriptures.lds.org). Павел написва посланието по време на второто си
пленничество в Рим, малко преди мъченическата си смърт (вж. Bible
Dictionary, „Pauline Epistles“).

По време на пленничеството си Павел е окован (вж. 2 Тимотей 1:16, 2:9),
вероятно в килия или тъмница и изложен на атмосферните условия (вж.
2 Тимотей 4:13, 21), докато приятелите му се мъчат да го открият (вж.
2 Тимотей 1:17). Изглежда, че Лука е единственият, който го посещава
редовно (вж. 2 Тимотей 4:11) и Павел предполага, че животът му е към края си
(вж. 2 Тимотей 4:6–8).

За кого е написано посланието и защо?
В това послание Павел насърчава Тимотей и му предлага сила, която да му
помага да продължава напред след неизбежната смърт на Павел. Павел е
наясно, че не му остава много време и желае да види Тимотей, когото нарича
„възлюбеното ми чедо“ (2 Тимотей 1:2).

В края на посланието си Павел моли Тимотей и Марк да го посетят и да му
донесат някои вещи, които е оставил (вж. 2 Тимотей 4:9–13). Въпреки че
посланието на Тимотей е адресирано конкретно към Тимотей, съветите в него
могат да бъдат приложени от хората, които живеят и в „последните дни“
(2 Тимотей 3:1), защото Павел учи за трудности и решения, които са актуални
и днес.
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Това послание е едно от пасторалните послания заедно с 1 Тимотей и Тит,
„съдържа последните думи на апостола и показва прекрасния кураж и
упование, с които е готов да посрещне смъртта“ (вж. Bible Dictionary, „Pauline
Epistles“). В хронологично отношение 2 Тимотей изглежда е последното
послание на Павел в Новия Завет (вж. 2 Тимотей 4:6).

Това послание съдържа някои от размислите на Павел относно благословиите
и трудностите от службата като „проповедник, апостол и учител (на
езичниците)“ (2 Тимотей 1:11). Павел заявява: „Аз се подвизах в доброто
войнстване, пътя свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене
венецът на правдата“ (2 Тимотей 4:7–8), сочейки, че има лично уверение, че
ще наследи вечен живот. Бидейки човек, който е служил за Исус Христос в
продължение на повече от 30 години, Павел може чудесно да учи Тимотей как
да служи ефективно за укрепване вярата на другите (вж. 2 Тимотей 2:15–17,
22–26, 4:1–2, 5).

Изложение
2 Тимотей 1 Павел говори за дара и силата на Бог, които се получават чрез
ръкополагане в свещеничеството. Той учи, че „дух(ът) на страх“ (2 Тимотей
1:7) не идва от Бог и че не трябва да се срамуваме от свидетелствата си за Исус
Христос. Павел свидетелства, че Исус Христос го е призовал да проповядва
Евангелието (вж. 2 Тимотей 1:11).

2 Тимотей 2 Павел използва за пример добър войник, побеждаващ атлет и
трудолюбив фермер, за да илюстрира, че е необходимо да устояваме на
трудностите, за да получим вечна слава. Той съпоставя правдивите и
лъжливите учители, а също и съдовете за почтена и непочтена употреба. Той
предупреждава Тимотей да избягва противоречия и търпеливо да учи онези,
които трябва да се покаят.

2 Тимотей 3–4 Павел описва нечестието в последните дни и насърчава
Тимотей да използва Писанията в ролята си на свещенически ръководител.
Той пише за неизбежната си смърт и заявява: „вярата опазих“ (2 Тимотей 4:7).
Павел свидетелства, че Господ ще го въведе в „небесното (Си) царство“
(2 Тимотей 4:18).

2 ТИМОТЕЙ
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2 Tимотей 1–2
Въведение
Във второто си послание до Тимотей Павел учи, че
страхът не идва от Бог и съветва Тимотей да не се
срамува от свидетелството си за Исус Христос. Павел

насърчава Тимотей с вяра да устоява на изпитанията и
му казва да учи светиите да се покайват.

Предложения за преподаване
2 Тимотей 1
Павел съветва Тимотей да не се срамува от Евангелието
Напишете на дъската думата страх и помолете учениците да помислят как
страхът може да ни влияе. Помолете един от учениците да прочете на глас
следното изказване на президент Гордън Б. Хинкли:

„Има ли човек сред нас, който може да твърди, че никога не е чувствал
страх? Не познавам човек, който да е бил напълно пощаден от него.
Разбира се, има хора, които се страхуват повече от други. Някои успяват
бързо да победят страха си, но други се хващат в неговия капан,
обезсърчават се и дори претърпяват поражение. Страхуваме се, че ще ни се
присмеят, че ще се провалим, че ще останем сами, че ще останем невежи.

Някои се страхуват от настоящето, други от бъдещето. Някои носят бремето на греха и
биха дали почти всичко, за да се освободят от този товар, ако не беше страхът им да
променят живота си“ („God Hath Not Given Us the Spirit of Fear“, Ensign, окт. 1984 г., с. 2).

• Според президент Хинкли, как може да ни влияе страхът?

• Как може да засегне способността ни да живеем според Евангелието?

Докато изучават 2 Тимотей 1, поканете учениците да търсят принцип, който
може да им помага да преодоляват страха.

Обяснете, че малко преди смъртта си, по време на пленничеството си в Рим,
Павел пише второто си послание до Тимотей. Обобщете 2 Тимотей 1:1–5, като
обясните, че Павел изразява желанието си да види Тимотей и си спомня
искрената му вяра.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 1:6. Помолете останалите
да следят текста и да открият какво напомня Павел на Тимотей, че трябва
да прави.

• Какво напомня Павел на Тимотей, че трябва да прави?

Обяснете, че „дарбата от Бога“, получена чрез полагането на ръце, вероятно
се отнася за Светия Дух. Да „разпалваш“ означава да запалваш повторно или
да съживяваш. Павел съветва Тимотей да разпали дара на Светия Дух или
искрено да се стреми да има Светия Дух със себе си.
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Напишете следното недовършено твърдение на дъската: Когато искрено се
стремим Духът да бъде с нас,…

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 1:7–8. Помолете
останалите да следят текста, като търсят благословиите, които можем да
получаваме, когато Светият Дух е с нас.

• Според стих 7, какви благословии можем да получаваме, когато Светият
Дух е с нас?

• Какво ни помагат да преодоляваме тези благословии?

Обяснете, че Павел говори за светския страх, който създава безпокойство,
несигурност и притеснения и се различава от това, което Писанията наричат
„страх от Господа“ (Притчи 9:10). Да се боим от Господ означава „да
изпитва(ме) благоговение и почит към Него и да се подчинява(ме) на
заповедите Му“ (Ръководство към Писанията, „Страх“, scriptures.lds.org).

• Според стих 8, какво Павел кани Тимотей да прави с разбирането, че
Духът може да му помага да преодолява страха?

Попитайте учениците как биха довършили твърдението на дъската,
използвайки ученията на Павел в стихове 7–8. Като използвате думите на
учениците, довършете принципа, така че да изразява следната истина: Когато
искрено се стремим Духът да бъде с нас, можем да преодоляваме страха
и да не се срамуваме от свидетелството си за Исус Христос.

• По какъв начин божествената сила, любов и добра преценка, които
получаваме чрез Духа, ни помагат да преодоляваме страха?

• Кои са начините, по които можем да показваме, че не се срамуваме от
свидетелството си за Исус Христос?

• Помислете за момент, когато Духът ви е помагал да преодолеете страха си
или ви е давал куража да бъдете непоколебими в свидетелството си за Исус
Христос.

Помолете учениците да си помислят какво могат да правят, за да канят Духа
да бъде с тях, за да могат да преодоляват страха и да не се срамуват от
свидетелството си за Исус Христос.

Обобщете 2 Тимотей 1:9–18, като обясните, че Павел увещава Тимотей да
остане верен на истинните учения. Павел също така потвърждава, че в
Църквата настъпва повсеместно вероотстъпничество (вж. 2 Тимотей 1:15).

2 Тимотей 2
Павел съветва Тимотей да устоява на трудностите с вяра
Поканете учениците да прочетат наум 2 Тимотей 2:1, като търсят съвета на
Павел към Тимотей.

• Какъв е съветът на Павел към Тимотей? (Обяснете, че достигаме до
благодатта или божествената помощ на Исус Христос чрез своята вяра (вж.
Римляните 5:2.)

УРОК 131
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• Защо някой може да намира за трудно това да остане силен във вярата си в
Исус Христос?

Обяснете, че Павел съветва Тимотей да бъде силен чрез благодатта на Исус
Христос, защото знае, че Тимотей ще има трудности и ще бъде преследван
поради това, че е ученик на Христос.

Покажете картини на войник, атлет и фермер. (Или можете да поканите
учениците да нарисуват тези трима души на дъската.)

Обяснете, че Павел използва метафорите за войник, спортист и земеделец
(или фермер), за да научи Тимотей как да остане силен във вярата въпреки
трудностите.

Направете таблицата по-долу на дъската. Поканете учениците да направят
такава в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията или им
раздайте листи с нея:

Метафора Описание На какво учи тази метафора относно
това да останем силни във вярата

Войник

Състезател
(атлет)

Земеделец
(фермер)

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 2:3–6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят как Павел описва войник, състезател
и земеделец. Обяснете, че думата страдания (стих 3) се отнася за трудности и
че изразът „състезавал по правилата“ (стих 5) се отнася за участие в
състезание по лека атлетика.
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• Според ученията на Павел в стихове 3–4, какво прави добрият войник?
(Напишете следното в първото поле в таблицата под „Описание“: Добрият
войник устоява на трудностите и оставя настрана другите дела, за да може
да угоди на своя висшестоящ.)

• Какво означава в стих 5, че състезателят няма да получи „венец“, освен ако
не се стреми или не се състезава „по правилата“? (Напишете следното във
второто поле под „Описание“: Атлетът може да победи, само ако спазва
правилата.)

• Според стих 6, каква е наградата за земеделеца, който работи усърдно, за
да прибере реколтата си? (Напишете следното в третото поле под
„Описание“: Земеделецът трябва да работи усърдно, за да вкуси от
плодовете на труда си.)

Поканете учениците да попълнят таблиците си, като напишат в третата
колона на какво учи всяка метафора относно това да оставаме силни във
вярата. Поканете няколко ученика да споделят отговорите си.

Имайте доверие на учениците си
Имайте вяра, че с правилните указания и насърчение, учениците могат да разбират
Писанията, да откриват учения и принципи, да обясняват Евангелието на други хора и да
прилагат евангелските учения в живота си.

Обяснете, че Павел казва, че има много изпитания поради това, че е ученик
на Христос (вж. 2 Тимотей 2:9). Поканете един ученик да прочете на глас
2 Тимотей 2:10–12. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво
казва Павел относно това защо е имал такива трудности. Обяснете, че
„избраните“ (стих 10) се отнася за верните членове на Църквата и че думата
устоим в стих 12 се отнася за това да бъдем постоянни.

• Според казаното от Павел в стихове 10 и 12, защо той с готовност
изтърпява трудностите и остава верен на Исус Христос?

• Какъв принцип можем да научим от Павел относно това какво може да се
случи с нас, когато устояваме на трудностите и оставаме верни на Господ?
(Макар че учениците може да използват различни думи, те трябва да
открият принцип, подобен на следния: Като устояваме на трудностите
и оставаме верни на Господ, чрез Исус Христос можем да помагаме
за собственото си спасение и това на другите. Запишете този принцип
на дъската.)

• Как това да устояваме с вяра на собствените си изпитания може да помага
на другите да получат спасение чрез Исус Христос?

Обобщете 2 Тимотей 2:13–19, като обясните, че Павел съветва Тимотей да
напомня на светиите да избягват спорове, а също и да „отстъп(ят) от
неправдата“ (стих 19).

Изложете картини на различни съдове, като например купа, чаша и ваза.
Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 2:20. Помолете
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останалите да следят текста, като търсят какъв вид съдове има „в един
голям дом“.

• Според Павел, какъв вид съдове има „в един голям дом“?

Обяснете, че Павел използва различни видове съдове като метафора за
членовете на домакинството или на Църквата на Исус Христос. Поканете един
ученик да прочете на глас 2 Тимотей 2:21. Помолете останалите да следят
текста, като търсят какво прави даден човек подходящ „съд… полезен на
стопанина“.

• Според Павел, какво можем да правим, за да бъдем по-подходящи и
„полез(ни) на стопанина“?

Отбележете, че изразът „очисти себе си от тези“ (стих 21) означава да бъдем
напълно пречистени от нечестието (вж. стих 19).

• Въз основа на начина, по който Павел използва съдовете като метафора,
какъв принцип можем да научим за това какво можем да правим, за да
служим по-добре на Господ? (Учениците трябва да посочат принцип,
подобен на следния: Ако се пречистим от неправдата, можем да
служим по-добре на Господ.)

• Какво можем да правим, за да се пречистваме от нечестието?

Поканете учениците да прочетат наум 2 Тимотей 2:22, като търсят какво още
можем да правим, за да се пречистваме от нечестието. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

• Как това да бъдем пречистени от нечестието може да ни помага да служим
по-добре на Господ?

Помолете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване на
старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:
Помолете учениците да слушат как този принцип се отнася за онези, които
служат на Господ като мисионери:

„Никой мисионер, който да не се е покаял за сексуално прегрешение или
скверен език, или угаждане с порнография, не може да кани други хора да
се покайват за същите тези неща! Това не може да стане. Духът няма да
бъде с вас и думите ще засядат в гърлото ви, докато ги изговаряте. Не
можете да ходите по „забранени пътеки“, както ги нарича Лехий (1 Нефи
8:28), и да очаквате да водите другите в тази, която е „стеснената и тясна“

(2 Нефи 31:18) – това просто не може да стане.

… Който и да сте и каквото и да сте направили, на вас може да ви бъде простено. … Това
е „чудото на опрощението“, чудото на Единението на Господ Исус Христос. Но не можете
да направите това без дейна отдаденост на Евангелието, и не можете да го направите без
покаяние, когато то е необходимо. Моля ви,… бъдете дейни и чисти. Ако е необходимо,
моля ви, станете дейни и станете чисти“ („Призовани сме от Бог“, Лиахона, ноем. 2011 г.,
с. 45).

• Защо е важно да сме чисти от греха, когато проповядваме Евангелието?
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В заключение свидетелствайте за истинността на този принцип. Поканете
учениците да си помислят за всички грехове, за които трябва да се покаят, за
да могат по-добре да служат на Господ.
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УРОК 132

2 Tимотей 3–4
Въведение
Павел пише на Тимотей и обяснява, че както по тяхно
време, така и в последните дни ще преобладава
вероотстъпничеството и нечестие. Той казва на Тимотей
да остане верен на истините, които вече е научил. Павел

учи относно целите на Писанията. Павел приключва
посланието си, като насърчава Тимотей усърдно да
изпълнява служението си.

Предложения за преподаване
2 Тимотей 3
Павел описва усилните времена в последните дни
Преди началото на урока помолете всеки от първите двама или трима
ученика, които пристигнат, да нарисува на дъската рисунка, изобразяваща
опасна или рискова ситуация. След като започне урока, задайте на учениците
следния въпрос:

• Какви думи бихте използвали, за да опишете ситуациите, изобразени на
дъската?

Обяснете, че в част от второто си послание към Тимотей Павел пророкува за
условията в неговите дни и в нашите. Поканете един ученик да прочете на
глас 2 Тимотей 3:1. Помолете останалите да следят текста, като търсят как
Павел описва дните, в които живеем.

• По какъв начин Павел описва дните, в които живеем? (Ако трябва,
обяснете, че думата усилни означава опасни или рисковани.)

• Кои са някои от земните или духовните опасности или рискове, които
виждате в наши дни?

Разделете учениците по двойки. Дайте на всяка двойка по екземпляр
от таблицата по-долу. Поканете всяка двойка да прочете 2 Тимотей

3:2–7 и да отговори на въпросите в таблицата .

2 Тимотей 3:2–7

Кои са някои от примерите за
описаните от Павел условия в
последните дни?

Кои от тези условия сте виждали в наши дни? (Посочете
две или три от тях.) Защо тези условия са толкова опасни?

След като сте предоставили достатъчно време, поканете учениците да кажат
пред останалите какво са обсъждали, включително защо тези условия са
толкова опасни.
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Помолете учениците да помислят дали се притесняват, че могат да бъдат
засегнати от някои от опасностите, които Павел споменава в изучаваните
стихове.

• Според края на 2 Тимотей 3:5, какво Павел насърчава Тимотей да прави,
което може да ни помага и в наши дни? (Трябва да се отвръщаме от
порочността.)

Обобщете 2 Тимотей 3:8–11, като обясните, че Павел казва на Тимотей, че
хората, които се противопоставят на истината, проявят глупост. Той също така
пише за многото опасности и преследвания, които е изтърпял заради усилията
си да живее според Евангелието.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 3:12–13. Помолете
останалите да следят текста и да открият какво пророкува Павел, че ще се
случи на онези, които живеят според Евангелието.

• Какво пророкува Павел, че ще се случи на онези, които живеят според
Евангелието?

Обяснете, че въпреки че тези обезпокоителни събития са сериозни, можем да
намираме помощ и защита. Поканете един ученик да прочете на глас
2 Тимотей 3:14–15. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво
Павел учи, че може да ни помага да се отвръщаме от тези опасности.

2 Тимотей 3:15–17 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помага на учениците да получават по-дълбоко разбиране за

основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Можете да
предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин,
така че да могат лесно да ги намират. Можете да използвате идеята за преподаване в края
на урока, за да помогнете на учениците при овладяването на тези стихове.

За обяснение на стиховете за овладяване и списък на допълнителни дейности, които да
помагат на учениците да овладяват тези подбрани откъси, вижте приложението на това
ръководство.

• Какво учи Павел относно това да устояваме на описаните от него
опасности?

• Какво според вас означава изразът в стих 14 „постоянствай в това, което си
научил и за което си бил убеден“?

За да помогнете на учениците да разберат този израз, поканете един от тях да
прочете на глас следното изявление на старейшина Джефри Р. Холанд от
Кворума на дванадесетте апостоли:

„В моменти на страх или съмнение, или тревога, запазете вярата, която
вече сте развили. … Когато тези моменти дойдат и възникнат трудности, а
изход не се вижда веднага, дръжте се здраво за това, което вече знаете и
останете силни, докато не получите допълнително знание“ („Вярвам,
Господи“, Лиахона, май 2013 г., с. 93–94).
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Отбележете израза „като знаеш от кого си се научил“ в стих 14. Обяснете, че
можем да се учим и да получаваме уверение за истината от доверени
източници като пророци, ръководители, учители, родители и Светия Дух.

• Какъв принцип можем да научим от стихове 14–15 относно това как да
преодоляваме духовните опасности в последните дни? (След като
учениците отговорят, напишете на дъската следния принцип: Ако
постоянстваме в истините, които сме научили от доверени
източници и от Писанията, ние можем да преодоляваме духовните
опасности в последните дни.)

• По какъв начин това да разчитаме на Писанията и на истините, които сме
научили, може да ни помага да преодоляваме опасностите в наши дни?

• Помислете за моменти, когато сте избирали да разчитате на истините,
които сте научили. Как сте били благословени за това? (Учениците могат
първо да отговорят на тези въпроси в дневниците си за изучаване на
Писанията или в тетрадките си и след това можете да поканите няколко от
тях да споделят какво са написали.)

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 3:16–17 и помолете
останалите да открият какво учи Павел относно Писанията. Може да
предложите на учениците да отбелязват това, което намират.

• Какво учи Павел относно изучаването на Писанията, което може да ни
помага в наши дни? (Помогнете на учениците да открият следния
принцип: Като изучаваме Писанията, можем да научаваме учения и
да получаваме корекция и указания, които ще ни помагат да
израстваме към съвършенство. Напишете този принцип на дъската.)

Оградете думите учения, корекция и указания в изречението, което написахте
на дъската. Помолете учениците да си помислят за случай, когато Писанията
са им помогнали по един от следните начини: (1) да разберат дадено учение
на Евангелието, (2) като са ги укорявали или коригирали относно нещо в
тяхното мислене, избори или поведение, което не е било правилно или (3)
като са им предоставяли отговор на молитва или са им давали указания как
могат да разрешат проблем. Предоставете време на учениците да си помислят
за такива случаи и после поканете няколко ученика да споделят с останалите
за какво са се сетили. (Напомнете на учениците да не споделят неща, които са
твърде лични или поверителни, включително отминали грехове.)

• Предвид това, което сме научили относно ценността на Писанията, защо
според вас сме насърчавани да ги изучаваме ежедневно?

Раздайте на учениците екземпляри на даденото по-долу изказване на
старейшина Ричард Г. Скот от Кворума на дванадесетте апостоли. Поканете
един ученик да го прочете на глас и помолете останалите да търсят съвета и
обещанието на старейшина Скот относно изучаването на Писанията.
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„Не се поддавайте на лъжите на Сатана, че нямате време да изучавате
Писанията. Изберете да намирате време да ги изучавате. Угощаването със
словото Божие всеки ден, е по-важно от съня, училището, работата,
телевизионните предавания, видеоигрите или социалните медии. Може да
ви се наложи да промените приоритетите си, за да заделяте време за
изучаване на Божието слово. Ако е така, направете го!

… Като заделяте време всеки ден, лично и заедно със своето семейство, да изучавате
Божието слово, в живота ви ще тържествува мир“ („Превърнете упражняването на вяра във
ваш най-важен приоритет“, Лиахона, ноем. 2014 г., с. 93–94).

Свидетелствайте за безопасността и мира, които идват при онези, които
продължават да живеят според истините, намиращи се в Писанията. Поканете
учениците да обмислят как чувстват, че могат да прилагат тези истини в
живота си. Насърчете учениците да си поставят цел, основана на подтиците,
които чувстват.

2 Тимотей 4
Павел заявява, че се е подвизавал в доброто войнстване и заръчва на Тимотей
да продължава да проповядва
Помолете учениците да вдигнат ръка, ако някога са искали да се откажат от
трудна задача.

• Какви преживявания имахте, когато постоянствахте, въпреки че ви се
искаше да се откажете?

Обяснете, че 2 Тимотей вероятно е последното послание, което Павел пише
преди смъртта си. Поканете половината ученици да прочетат наум 2 Тимотей
4:1–5, като търсят съвета на Павел към Тимотей. Поканете другата половина
да прочетат същия откъс, като търсят пророчеството на Павел относно
бъдещето на древната християнска църква . След като приключат с четенето,
поканете ученици от всяка група да споделят какво са открили.

Обяснете, че стихове 3–4 съдържат описанието на Павел на
вероотстъпничеството, което започва да настъпва в Църквата. Действия,
подобни на описаните от Павел, довеждат до Голямото вероотстъпничество,
което създава необходимостта от Възстановяването на Евангелието.

• Защо според вас Павел насърчава Тимотей да продължава да проповядва и
да служи на хората, въпреки че знае, че мнозина ще се отвърнат от
истината?

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Тимотей 4:6–8 и помолете
останалите да търсят какво пише Павел относно собствените си усилия да
проповядва Евангелието.

• Какво казва Павел относно усилията си като мисионер? (Отбележете, че
метафорите на Павел за подвизаването в добро войнстване и свършването
на пътя описват как той с вяра завършва мисията си.)

• Според стих 8, какво Павел знае, че го очаква след смъртта?
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• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно усилията ни да
оставаме верни при извършването на това, което Господ изисква от нас?
(Учениците трябва да открият следното: Ако останем верни във всичко,
което Господ изисква от нас, ще получим венец на правдата.
Запишете този принцип на дъската.)

Обяснете, че да получим на „венец на правдата“ включва това да станем
подобни на Небесния Отец. Поканете учениците да изредят на дъската някои
от изискванията, които Господ е дал на младежите в Църквата, които да им
помагат да стават по-подобни на своя Отец в небесата.

• Защо някои младежи избират да се откажат да живеят вярно според някои
от тези изисквания?

• Помислете за човек, когото познавате, който подобно на Павел е добър
пример за това да оставаме верни, дори когато това е трудно. Какво е
правил този човек, което илюстрира този принцип?

Обобщете 2 Тимотей 4:9–22, като обясните, че Павел приключва посланието
си, като обяснява, че макар понякога да се е чувствал самотен в делото си,
Господ е бил с него и го е укрепвал.

Насърчете учениците да останат верни във вършенето на това, което Господ
изисква от тях.

Овладяване на стихове от Писанията: 2 Тимотей 3:15–17
Помолете учениците да сгънат един лист на три части, като така направят три
колони. Помолете ги да разгънат листа и да напишат Учения над първата
колона, Укор и корекция над втората и Указания за праведност нас третата.

Поканете учениците да използват този лист като разделител за страници в
своите Писания в продължение на една седмица, като пишат в съответната
колона всеки път, когато прочетат стих, свързан с една от тези цели.
Например, под заглавието Учения учениците могат да записват препратките и
ученията или принципите, които научават от стиховете. Под заглавието Укор
и корекция учениците могат да записват препратките и как тези откъси
коригират погрешни идеи или собствените им избори и действия. А под
Указания за праведност учениците могат да записват откъсите, даващи им
прозрения какви добрите дела могат да вършат.

Насърчете учениците да донесат листите си в час след една седмица, за да
разкажат за преживяванията си. Може да поставите напомняща бележка в
Писанията или наръчника си след една седмица да проведете кратко
обсъждане, за да преговорите този стих за овладяване.
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Въведение към
Посланието на Павел
към Тит
Защо да изучаваме тази книга?
Посланието на Павел към Тит, подобно на посланията към Тимотей, съдържа
вечно актуални съвети от апостол Павел към един местен ръководител на
Църквата. Павел пише, че „надежда(та) за вечен живот“ за първи път е
обещана от Бог в доземния живот „преди вечни времена“ (Тит 1:2). Той учи, че
светиите трябва да очакват „блажената надежда“ за възвисяване и Второто
пришествие (Тит 2:13). Павел пише на Тит и за „окъпването, т.е.
новорождението“ и „обновяването на Святия Дух“, загатвайки за обреда на
кръщението и пречистващия ефект от получаването на дара на Светия Дух, и
двата бидейки подготвителни за това да бъдем „наследници на вечния живот“
(Тит 3:5–7). Докато учениците изучават вдъхновения съвет на Павел към Тит,
вярата им, че ученията и обредите на Евангелието носят надежда за вечен
живот, ще бъде укрепена.

Кой написва тази книга?
Книгата на Тит е написана от Павел (вж. Тит 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Павел вероятно написва Посланието към Тит между написването на 1 и 2
Тимотей около 64–65 г. сл. Хр. (вж. Ръководство към Писанията, „Послания на
Павел“, scriptures.lds.org). Павел пише Посланието към Тит след първото си
пленничество в Рим. Павел не посочва къде се намира, когато пише
Посланието към Тит.

За кого е написано посланието и защо?
Това послание е написано от Павел до Тит, за когото Павел казва, че е
„истинското ми чедо по общата ни вяра“ (Тит 1:4). Тит е грък (Галатяните 2:3)
и е обърнат във вярата от самия Павел (вж. Bible Dictionary, „Titus“). След
обръщането си във вярата, Тит работи с Павел за разпространяване на
Евангелието и организиране на Църквата (вж. Bible Dictionary, „Titus“). Той
помага при набирането на дарения за бедните в Ерусалим (вж. 2 Коринтяните
8:6, 16–23) и също съпровожда Павел до Ерусалимския събор (вж. Галатяните
2:1). Павел поверява на Тит да занесе в Коринт първото послание към светиите
там (вж. 2 Коринтяните 7:5–15). Павел пише на Тит, за да го укрепи в задачата
му да бъде ръководител и да се грижи за клона на Църквата в Крит въпреки
противопоставянето (вж. Тит 1:5, 10–11, 2:15, 3:10).
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Това послание е едно от пасторалните послания (към пастор или ръководител
в Църквата), заедно с 1 и 2 Тимотей (вж. Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).
Посланието на Павел предоставя най-ранното доказателство, че Църквата е
установена на гръцкия остров Крит в Средиземно море (вж. Тит 1:5). Тит има
отговорността да призовава нови епископи на острова. Павел изброява някои
от духовните качества, необходими на епископите (вж. Тит 1:6–9). Освен това,
Павел дава конкретни съвети към мъжете, жените и слугите за подходящото
поведение на светиите (вж. Тит 2:2–10).

Изложение
Тит 1 Павел казва на Тит да ръкоположи църковни ръководители и после
изброява някои от качествата, които трябва да притежават епископите. Той
казва на Тит да коригира ересите и да порицае лъжливите учители, които
„твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него“ (Тит 1:16).

Тит 2 Павел насърчава Тит да каже на възрастните членове на Църквата да
дават пример на по-младите светии. Той също така моли Тит да учи слугите да
се покоряват на господарите си. Павел обяснява начина, по който трябва да
живеят учениците на Господ, докато се подготвят за завръщането Му. Той
описва изкуплението, осъществено чрез Исус Христос.

Тит 3 Павел учи, че членовете на Църквата трябва да бъдат добри граждани и
праведни последователи на Исус Христос. Посредством кръщение можем да
получим вечен живот чрез Господната благодат.

ТИТ
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УРОК 133

Тит
Въведение
В посланието на Павел към Тит, един местен ръководител
на Църквата в Крит, Павел го увещава да използва
истинни учения, за да учи и насочва другите в правилния
път. Павел също така съветва Тит да учи светиите да бъдат
праведен пример, да имат надежда за изкупление чрез

Единението на Исус Христос и да продължават да вършат
добри дела. (Забележка: При подготовката за този урок
може да бъде от полза да разгледате принципите на
seektruth.lds.org.)

Предложения за преподаване
Тит 1
Павел увещава Тит да използва истинни учения, с които да учи и насочва в
правилния път светиите и другите в Крит
Поканете учениците да си припомнят случай, когато са чули някой да говори
против Църквата или нейните учения.

• Кой е един от уместните начини да се застъпваме за Църквата и нейните
учения, когато някой говори против тях?

Докато изучават посланието към Тит, поканете учениците да търсят истини,
които могат да им помагат да знаят как по подходящ начин да се застъпват за
Църквата и нейните учения, когато някой заговори против тях.

Поканете учениците да намерят Крит в Ръководство към Писанията, карта 13,
„Мисионерските пътувания на апостол Павел“.) Обяснете, че към края на
живота си, Павел написва писмо до Тит, който служи като ръководител на
Църквата в Крит. Тит е обърнат във вярата от Павел няколко години преди
това и след кръщението си служи заедно с Павел в различни назначения. В
посланието си Павел насърчава Тит и му дава съвети относно неговото
призование.

Обобщете Тит 1:1–6, като обясните, че Павел свидетелства за надеждата,
която има за вечен живот поради обещанията, дадени ни от Бог в доземното
ни съществуване. Павел също така обяснява, че изпраща Тит на остров Крит,
за да въдвори ред в Църквата там. Едно от задълженията на Тит е да призовава
мъже да служат като епископи.

Поканете учениците да прочетат наум Тит 1:7–8, като търсят качествата,
които трябва да има един епископ. Можете да насърчите учениците да
подчертават това, което откриват.

• Според тези стихове, какви качества трябва да има един епископ? (Може
да обясните, че своеволен означава твърдоглав или арогантен, а „гнусна
печалба“ се отнася за пари, придобити чрез нечестни или други
неправедни средства.)

• Защо според вас е необходимо един епископ да притежава тези качества?
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Поканете ученик да прочете на глас Тит 1:9. Помолете останалите да следят
текста, като търсят още едно качество, което трябва да притежават
епископите. Обяснете, че „здравото учение“ означава истинното учение.

• Какво друго качество трябва да притежават епископите?

• Какво според вас означава да „държи(м)“ Божието слово?

• Според стих 9, защо е важно епископите да държат на Божието слово? (За
да могат да използват истинни учения, за да насърчават другите да живеят
според Евангелието и да опровергават „онези, които противоречат“.
Онези, които противоречат, са хората, които говорят против или отричат
дадена идея (в този случай, истинността на Евангелието). Хората, които
противоречат, могат да бъдат както членове, така и хора, които не са
членове на Църквата.)

• Какво можем да правим, когато се държим за словото Божие, подобно на
епископите? (Учениците могат да дават различни отговори, но се уверете,
че разбират следния принцип: Когато се държим за Божието слово, ще
можем да използваме истинни учения, за да насърчаваме другите
да живеят според Евангелието на Исус Христос и да опровергаваме
онези, които му противоречат. Запишете този принцип на дъската.)

Помолете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказването на
президент Бойд К. Пакър от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
останалите да слушат каква сила имат истинните учения, когато се помага на
даден човек да живее според Евангелието на Исус Христос.

„Когато вярното учение бъде разбрано, то променя нашето отношение и
поведение.

Изучаването на евангелските учения ще подобрява поведението по-бързо,
отколкото изучаването на поведението ще подобрява самото поведение.
Затова наблягаме така силно върху изучаването на ученията на
Евангелието“ („Little Children“, Ensign, ноем. 1986 г. с. 17).

• Според президент Пакър, защо е толкова важно да изучаваме и научаваме
истинно учение?

Обсъждания в малки групи
Понякога е полезно да разделяте класа на малки групи, за да могат учениците заедно да
участват в обсъждания. Обсъжданията в малки групи могат ефективно да включват онези,
които сякаш губят интерес и концентрация, могат да помагат на учениците да развиват
умението да общуват и да укрепват подходящи социални и духовни взаимоотношения.

Разделете класа на групи по двама или трима. Помолете учениците от всяка
група да работят заедно, за да отговорят на въпросите по-долу и да напишат
отговорите си в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията.
Можете да напишете въпросите на дъската.
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1. Какво можем да правим, за да бъдем готови да преподаваме истинни
учения, за да можем да насърчаваме другите да живеят според
Евангелието? (Вж. Алма 17:2–4.)

2. Кои са някои примери от Писанията за случаи, когато някой преподава
истинни учения на човек, изразяващ съмнение или враждебност към
Църквата или нейните учения? (Включете поне един пример за случай,
когато някой се покайва, защото е учен на истинни учения.)

3. Можете ли да си спомните случай, когато изучаването на истинни
учения да е помагало да се убедите вие или ваш познат да живеете
по-отдадено според Евангелието на Исус Христос?

След като предоставите достатъчно време, помолете няколко ученика да
споделят отговорите си с останалите. След като ги споделят, обяснете, че
макар и истинните учения да могат да ни помагат да насърчаваме другите да
живеят според Евангелието и да опровергаваме онези, които се
противопоставят на Църквата, не всички хора ще приемат истината. Тъй като
всички хора имат свобода на избор, те могат да изберат дали да приемат или
отхвърлят истинните учения на Исус Христос.

Поканете учениците да си помислят за откъсите със стихове за овладяване,
които са изучавали до момента през тази учебна година.

• Кои стихове за овладяване могат да бъдат особено полезни, за да
насърчаваме другите да живеят според Евангелието?

• Кои стихове за овладяване могат да ни помагат да опровергаваме онези,
които се противопоставят на Църквата?

Насърчете учениците да продължават да овладяват ключови откъси от
Писанията, за да бъдат подготвени да преподават на другите истинни учения.

Обобщете Тит 1:10–16, като обясните, че Павел учи Тит, че епископите трябва
да разчитат на истинни учения, защото има мнозина измежду тях, които са
измамници и лъжеучители. Той съветва Тит да изобличава лъжеучителите, за
да изоставят грешките си и да „бъдат здрави във вярата“ (стих 13). Павел също
така обяснява, че осквернените твърдят че познават Бога, но с делата си се
отричат от Него.

Тит 2
Павел съветва Тит да учи светиите в Крит да живеят според истинните учения
Поканете един ученик да прочете на глас Тит 2:1. Поканете останалите да
следят текста, като търсят какво още казва Павел на Тит, че трябва да прави с
истинните учения.

• Какво още казва Павел на Тит, че трябва да прави с истинните учения? (Да
ги преподава на светиите в Крит.)

Напишете следните думи на дъската: Мъже, жени, млади жени и млади мъже.
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Поканете младите жени в класа да прочетат наум Тит 2:3–5, като търсят
съвета на Павел относно това как трябва да живеят по-възрастните жени и на
какво трябва да учат по-младите жени. Поканете младите мъже да прочетат
наум Тит 2:2, 6–8, като търсят как трябва да живеят по-възрастните и
по-младите мъже.

Забележка: Ако възникнат въпроси относно това какво означава жените да
бъдат „подчинени на мъжете си“ (стих 5), можете да се обърнете към
материала в урока за Ефесяните 5–6.

• Как според Павел трябва да живеят по-възрастните мъже? По-възрастните
жени? По-младите жени? По-младите мъже? (Напишете отговорите на
учениците на дъската под съответното заглавие или помолете учениците
да излизат на дъската, за да записват отговорите си. Можете да помагате
на учениците да разберат какво означават някои от думите. Например,
трезви означава спокойни или сериозни, благоразумни означава да имат
самоконтрол, а да са почтени означава да са уважителни.)

• Какво означава изразът „във всичко показвай себе си пример на добри
дела“? (стих 7). (Да бъдем добър пример за живот според Евангелието.)

• Въз основата на съвета на Павел към Тит, какво се очаква да правят
последователите на Исус Христос? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да разпознаят следната истина:
Последователите на Исус Христос трябва да бъдат добър пример за
другите.)

Поканете учениците да си помислят за по-възрастен член от своя район или
клон, който е добър пример за живот според Евангелието и отдаденост към
него. Поканете няколко ученика да разкажат за човека, за когото са си
помислили и да обяснят как примерът на този човек им е помагал.

Поканете учениците да изберат едно от изредените на дъската действия и да
си поставят за цел то да стане част от живота им, за да могат чрез примера си
да благославят другите.

Обобщете Тит 2:9–10, като обясните, че Павел съветва Тит да учи членовете
на Църквата, които се трудят като служители, да бъдат честни и мили в
отношенията си със своите господари. Като са честни и мили, тези членове на
Църквата ще почитат Господ и ще дават добър пример на господарите си.

Поканете един ученик да прочете на глас Тит 2:11–15. Ask this student to also
read Joseph Smith Translation, Titus 2:11 (in Titus 2:11, footnote b). Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво е възможно за всички хора
благодарение на Божията благодат и какво е направил Христос за всички нас.

• Какво е възможно за всички нас благодарение на Божията благодат?

• Според стих 12, какво трябва да правят светиите, за да получат Божията
благодат?

• Какво научаваме от ученията на Павел в стих 14 относно това какво Исус
Христос е направил за нас? (Учениците трябва да открият следната истина:
Исус Христос е дал живота Си за нас, за да може да ни изкупи и
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пречисти. Можете да поканите учениците да отбележат изразите от стих
14, които ни учат на тази истина.)

Отбележете, че „народ за Свое притежание“ (стих 14) се отнася за ценният от
Господ народ, който Той е изкупил (вж. 1 Петър 1:18–19, 2:9) и който е
сключил завет да спазва Неговите заповеди (вж. Изход 19:5–6).

Тит 3
Павел казва на Тит какво трябва да правят светиите в Крит, след като бъдат
кръстени
Обобщете Тит 3:1–2, като обясните, че Павел съветва Тит да учи светиите в
Крит да се подчиняват на закона на страната и да бъдат мили и кротки във
всичките си взаимоотношения с другите.

Помолете няколко ученика да се редуват да четат на глас Тит 3:3–8. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво казва Павел относно това как
Евангелието на Исус Христос е променило него и светиите в Крит.

• Според стих 3, как Павел описва себе си и другите членове на Църквата
преди да са научили за Евангелието на Исус Христос?

• Според стихове 5–6, какво е променило хората?

• Според стих 7, какво ще се случи с всички хора в резултат на промяната,
осъществена чрез благодатта на Исус Христос?

Помолете учениците да се замислят как те са били променени поради
Евангелието на Исус Христос.

• Според стих 8, какво Павел съветва светиите, че трябва да правят, след като
са били променени и кръстени?

Обобщете Тит 3:9–15, като обясните, че Павел съветва светиите да избягват
споровете с хора, които сеят раздори. Павел също така моли Тит да го посети в
Македония.

Приключете със свидетелството си за истините, открити в този урок.
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Въведение към
Посланието на Павел
към Филимон
Защо да изучаваме тази книга?
Посланието към Филимон съдържа лични съвети от Павел относно една
ситуация с роба на Филимон Онисим. Докато учениците изучават това
послание, могат да научат, че когато хората се присъединят към Църквата на
Исус Христос, те стават братя и сестри в Евангелието (вж. Филимон 1:16).
Учениците могат също да почувстват колко е важно задължението на
последователите на Исус Христос да показват милост и да прощават на
другите (вж. Филимон 1:16–17).

Кой написва тази книга?
Павел е автор на Посланието към Филимон (вж. Филимон 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Посланието към Филимон е подготвено от Павел по време на първото
пленничество на апостола в Рим около 60–62 г. сл. Хр. (вж. Филимон 1:1, 9,
Ръководство към Писанията, „Послания на Павел“, scriptures.lds.org).

За кого е написано посланието и защо?
„Това послание е едно лично писмо относно Онисим, един роб, който ограбва
господаря си Филимон и избягва в Рим“ (Bible Dictionary, „Pauline Epistles“).
Филимон вероятно е обърнат във вярата грък и жител на Колос (вж.
Колосяните 4:9). Той позволява една църковна конгрегация да се събира в дома
му (вж. Филимон 1:2, 5). След като избягва, Онисим се присъединява към
Църквата и става „брат, особено възлюбен… в Господа“ (Филимон 1:16, вж.
Филимон 1:10–12).

Павел пише на Филимон, за да го насърчи отново да приеме Онисим като
брат в Евангелието, без тежките наказания, които обикновено се налагат на
избягалите роби (вж. Филимон 1:17). Павел дори предлага да компенсира
всяка финансова загуба, която Онисим е причинил на Филимон (вж. Филимон
1:18–19).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Филимон е най-краткото и вероятно най-личното послание на Павел. То е
едно писмо, адресирано към отделен човек и като такова, то не включва
много доктринално съдържание. Въпреки това, молбата на Павел към
Филимон да се помири с роба Онисим илюстрира как ученията на
Евангелието трябва да се прилагат в ежедневието ни, показвайки, че нашата
връзка с Исус Христос ни свързва в едно семейство с всички други
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последователи на Христос и подчертавайки важността на милостта и
прошката.

Изложение
Филимон 1 Павел хвали Филимон за любовта, която показва към светиите.
Павел казва на Филимон, че неговият избягал роб Онисим се е обърнал във
вярата. Павел моли Филимон да приеме отново Онисим като брат в Господа.
Павел предлага да заплати на Филимон всяка финансова загуба, която Онисим
му е причинил.
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Филимон
Въведение
Павел хвали Филимон за неговата вяра и обич към
Спасителя и членовете на Църквата. Павел съветва

Филимон да приеме отново избягалия си роб Онисим
като брат в Евангелието.

Предложения за преподаване
Филимон 1
Павел съветва Филимон да приеме отново избягалия си роб Онисим като брат
в Евангелието
Помолете учениците да си представят младежите в своя район или клон.
Посочете, че като членове на Църквата имаме възможността да общуваме
отблизо с хора, които са различни от нас.

• По какво се различават един от друг младежите във вашия район или
клон? (Напомнете на учениците да говорят с уважение един за друг.)

Отбележете, че като членове на Църквата често се срещаме и с нови хора.
Помолете учениците да си представят, че нов човек се присъединява към
техния район или клон.

• Какви социални затруднения може да изпитва човек, след като се
присъедини към Църквата или се премести в нов район или клон? (Ако
някои от учениците ви наскоро са се присъединили към Църквата или са
се преместили в нов район или клон, поканете ги да опишат социалните
затруднения, които са изпитали.)

Поканете учениците да размишляват над следните въпроси:

• Как се отнасяте към членове на Църквата, които се държат различно, имат
различни интереси или принадлежат на различни социални групи в
сравнение с вас?

• Как се отнасяте към новите членове на вашия район или клон?

Докато изучават посланието на Павел към Филимон, поканете учениците да
търсят истина, която може да ги насочва при взаимоотношенията им с
останалите членове на Църквата.

Обяснете, че Павел е в затвора, когато пише на Филимон, който вероятно е
член на Църквата от Гърция. Обобщете Филимон 1:1–3, като обясните, че
Павел започва своето послание, като поздравява Филимон и други хора,
включително конгрегацията, която се събира в дома му.

Поканете един ученик да прочете на глас Филимон 1:4–7. Помолете
останалите да следят текста, като търсят защо Павел хвали Филимон.
Обяснете, че в този контекст думата общение означава участие или включване,
а изразът „да действа така“ означава нещо да стане активно или да води до
резултати.
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• Защо Павел хвали Филимон? (Поради негова вяра и обич към Спасителя и
членовете на Църквата. Можете да обясните, че когато Павел казва
„сърцата на светиите се освежаваха“ (стих 7), има предвид, че Филимон е
приповдигал сърцата им.)

Поканете учениците да прочетат на глас следната информация относно една
ситуация, за която Павел говори в това послание:

Филимон има слуга на име Онисим, който избягва и вероятно открадва нещо от него (вж.
Филимон 1:18). Робството не било считано за зло в новозаветната юдео-християнска
култура и било подкрепяно от римския закон. Наказанията за избягалите роби включвали
да бъдат жестоко бити, дамгосани по лицето или дори убити. След като избягва, Онисим
среща апостол Павел.

Поканете един ученик да прочете на глас Филимон 1:8–12. Помолете
останалите да следят текста, като търсят каква молба отправя Павел към
Филимон. Ако е необходимо, обяснете, че в стих 8 думата заповядам означава
да дам наставления, а подобава – нещо, което е правилно или уместно.

• Какво Павел моли Филимон да направи?

• Ако бяхте на мястото на Филимон, какво щяхте да си мислите или
чувствате след молбата на Павел?

Посочете израза „когото родих в оковите си“ (стих 10). Обяснете, че едно от
значенията на глагола родя е да даря живот на някого.

• Какво мислите, че има предвид Павел с този израз? (Докато Павел е в
затвора, той помага на Онисим да започне нов живот като последовател на
Исус Христос.)

Обобщете Филимон 1:13–14, като обясните, че Павел желае да задържи
Онисим при себе си, за да може Онисим да му помага, но не иска прави това
без съгласието на Филимон.

Поканете един ученик да прочете на глас Филимон 1:15–16. Помолете
останалите да следят текста и да търсят как Павел насърчава Филимон да
гледа на взаимоотношенията си с новообърнатия във вярата Онисим.

• Според стих 16, как трябва Филимон да приема Онисим?

• Защо това да приема Онисим като „брат, особено възлюбен“ може да бъде
трудно за Филимон? (Възможните отговори могат да включват, че те
принадлежат към различни социални и икономически класи и че Онисим
е прегрешил спрямо Филимон, съгласно традициите по това време.)

• Каква истина можем да научим от стих 16 относно нашите
взаимоотношения едни с други заради Евангелието? (Помогнете на
учениците да открият истина, подобна на следната: Ние сме братя и
сестри в Евангелието. Напишете тази истина на дъската.)

• Какво ни прави братя и сестри в Евангелието?
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Ако е необходимо, обяснете, че всички сме духовни чеда на Небесния Отец
(вж. Евреите 12:9) и следователно всички сме братя и сестри. Освен това, чрез
обредите на кръщение и потвърждаване, а също и чрез постоянно
упражняване на вяра в Исус Христос, подчинение и постоянно покаяние, ние
ставаме духовно родени отново. По този начин ставаме синове и дъщери
Христови (вж. Мосия 5:7) и следователно братя и сестри в Неговото заветно
семейство. Независимо от нашия пол, възраст, произход или социален статус,
ние ставаме равни в Божието царство.

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Спенсър У. Кимбъл. Помолете останалите да слушат как истината, която са
открили, може да влияе на начина, по който се отнасяме един към друг,
особено към новите членове на Църквата.

„Винаги съм се чувствал вдъхновен, когато чета краткото послание на Павел
към Филимон, то ни учи на принципа и духа на братството в
Евангелието. …

Вдъхновяващо и радостно е да виждам как същият този дух действа в
Църквата, да виждам как светиите се прегръщат, помагат си и се молят за
онези, които ежедневно влизат в Господното царство. Продължавайте да си

помагате един на друг, а също и на многото, които ще влязат в Църквата. Приветствайте ги,
обичайте ги и се сприятелявайте с тях.

За съжаление, от време на време има случаи, при които някои от нас не правят това,
случаи, при които някои отхвърлят онези, които Господ е приел чрез кръщение. Ако Господ
„не се срамува да ги нарича братя“ (Евр. 2:11), затова нека и ние,… хванем нашите братя
и сестри за ръка и ги приемем в нашите кръгове на загриженост и любов“ („Always a
Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year“, Ensign, септ. 1975 г., с. 4).

• Според президент Кимбъл, как трябва да се отнасят един към друг братята
и сестрите в Евангелието?

Напомнете на учениците за въпросите, които бяха поканени да обмислят в
началото на урока относно това как да се отнасят към членовете на Църквата,
които са различни от тях или които са нови в техния район или клон.

• Защо според вас е важно да разбираме, че сме братя и сестри в
Евангелието?

• Можете ли да си спомните за случай, когато сте видяли някой да се отнася
към другите като с братя и сестри в Евангелието?

За да подготвите учениците да открият една допълнителна истина,
илюстрирана в посланието на Павел към Филимон, ги помолете да си
помислят за случай, когато някой ги е обидил или е постъпил несправедливо
спрямо тях. Поканете един от учениците да прочете на глас Филимон 1:17.
Помолете останалите да следят текста и да открият какво Павел съветва
Филимон да прави.

• Какъв съвет дава Павел на Филимон за това какво да прави?
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Обяснете, че Павел моли Филимон да приеме Онисим по същия начин, по
който би приел Павел. За да последва това указание, Филимон трябва да не
прибягва към тежките наказания, които обикновено се налагат на
избягалите роби.

• Според разкритото в указанията на Павел към Филимон, каква
отговорност имат всички последователи на Исус Христос към онези, които
ги обиждат или се отнасят несправедливо спрямо тях? (Помогнете на
учениците да разпознаят следната истина: Последователите на Исус
Христос са показват милост и прощават на другите. Напишете тази
истина на дъската.)

• Защо понякога може да е трудно да бъдем милостиви и да прощаваме на
другите?

Отбележете, че да бъдем милостиви и да прощаваме на другите не означава
непременно да им позволяваме да избягват последствията от своите действия,
нито означава незабавно да възстановяваме доверието си в тях. Вместо това,
означава, че ние показваме състрадание към другите и не таим негодувание,
гняв или обида. Когато е уместно, можем също така да позволяваме на онези,
които са постъпили несправедливо спрямо нас, да получат отново нашето
доверие. Въпреки че да прощаваме на другите може да бъде трудно, можем да
се молим на Небесния Отец за помощ и Той ще ни помага.

Поканете един ученик да прочете на глас Филимон 1:18–21. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво Павел предлага да направи
заради Онисим.

• Какво предлага Павел да направи заради Онисим? (Да изплати всички
финансови загуби, които е претърпял Филимон поради действията на
Онисим.)

• Как усилията на Павел заради Онисим са подобни на това, което
Спасителят прави заради нас? (Също както Павел се застъпва за Онисим,
Исус Христос се застъпва за нас и моли Небесния Отец да бъдем оправдани
(вж. У. и З. 45:3–5). Исус Христос също така е заплатил духовния дълг,
който имаме поради греховете си.)

• Как това да си спомняме какво Исус Христос е направил за нас ни помага
да показваме милост и да прощаваме на другите?

Разделете учениците на групи по трима или четирима (или ако
нямате достатъчно ученици, които да разделите на групи, извършете

тази дейност с целия клас). Дайте на всяка група екземпляри на следните
инструкции като материал за раздаване:

Филимон 1
Обсъдете заедно със своята група следните въпроси. В отговорите си не трябва да споделяте
неща, които са твърде лични.
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• Можете ли да си спомните случай, когато, подобно на Филимон, е трябвало да покажете
милост и да простите на някой друг? Как успяхте да покажете милост и да простите на този
човек? Как бяхте благословени за това?

• Можете ли да си спомните случай, когато, подобно на Онисим, да се надявате някой да
покаже милост към вас и да ви прости? Как поискахте милост и прошка от този човек? Как
бяхте благословени за това?

• Можете ли да си спомните случай, когато, подобно на Павел, да сте служили като
посредник между някой, който търси прошка и този, който трябва да покаже милост и да
прости? Как успяхте да помогнете на постъпилия несправедливо да получи прошка и на
засегнатия човек да прости на наранилия го?

След като учениците обсъдят тези въпроси заедно с групите си, поканете един
ученик от всяка група да сподели с останалите лично преживяване във връзка
с една от тези ситуации или преживяването на някой от членовете на групата
(със съгласието на този член на групата). (Един алтернативен подход е да
раздадете на всички ученици листи с въпросите или да напишете въпросите
на дъската и да поканите учениците да отговорят на един от тях в тетрадките
или дневниците си за изучаване на Писанията. След като сте предоставили
достатъчно време, поканете няколко ученика, които имат желание, да
споделят какво са написали.)

Внимателно избирайте образователните дейности
Знайте, че различните образователни дейности поощряват учениците да имат различно
настроение и отношение. Някои ученици могат да имат полза от енергията, която се
създава чрез обсъждания в малки групи, а други могат да имат по-голяма полза от
индивидуално разсъждение и писане. Обмисляйте съдържанието на пасажа от Писанията,
търсете напътствието на Духа и правилно преценявайте нуждите на учениците си, докато
определяте кои образователни дейности ще бъдат най-подходящи за тях.

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията какво ще правят, за да показват милост и да прощават на
другите. Насърчавайте учениците да прилагат това, което са написали.

УРОК 134
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Въведение към
Посланието на Павел
към евреите
Защо да изучаваме тази книга?
Посланието към Евреите свидетелства за превъзходството на Исус Христос.
Той е по-велик от ангелите и има по-превъзходно име и по-висше
призование. Ангелите са служители на Бог, но Исус Христос е Неговият Син.
Тази книга учи и на това, че Исус е по-велик от Моисей и че Неговото
служение осъществява един завет, превъзхождащ стария завет съгласно закона
на Моисей. Бидейки великият Първосвещеник на Мелхиседековото
свещеничество, Неговото свещеничество е по-висше от това на
първосвещениците съгласно закона на Моисей.

Макар Писанията да споменават многократно единителната жертва на Исус
Христос, Неговото Възкресение и Възнесение в небесата, Книгата Евреите
набляга на продължаващото дело на Изкупителя в живота на всички, които се
обръщат към Него с подчинение и вяра. Изучаването на Евреите може да
помогне на учениците по-добре да разберат учението за Единението и да ги
вдъхнови да живеят с вяра в Небесния Отец и Исус Христос.

Кой написва тази книга?
Повечето светии от последните дни приемат Павел за автор на Евреите (вж.
Ръководство към Писанията, „Послания на Павел“). Обаче някои се съмняват,
че Павел е написал това послание, защото стилът и езикът на това послание се
различават от тези на другите послания на Павел. Принципно е прието, че
дори и стилът да не е на Павел, идеите са, защото ученията в Евреите са в
съгласие с идеите в другите послания на Павел. Пророкът Джозеф Смит
приписва откъси от Евреите на апостол Павел (вж. Учения на президентите на
Църквата: Джозеф Смит 2008 г., с. 112). За целите на това ръководство, ние
приемаме Павел като автор на посланието.

Кога и къде е написана книгата?
Не знаем къде е написано посланието на Павел към евреите. Не знаем и къде
точно е написано. Обаче, повечето хора приемат, че е написано около 60–62
г. сл. Хр., близо до времето на посланията към Филипяните, Колосяните,
Ефесяните и Филимон (вж. Ръководство към Писанията, „Послания на Павел“,
scriptures.lds.org).

За кого е написана книгата и защо?
Павел написва Посланието към евреите, за да насърчи еврейските членове на
Църквата да опазят вярата си в Исус Христос и да не се връщат към миналите
си навици (вж. Евреите 10:32–38).
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Под натиска на различни страдания много от тези еврейски християни
очевидно се отдръпват от Църквата и се връщат към относителната
безопасност на еврейското богослужение в синагогата (вж. Евреите 10:25,
38–39). Павел желае да покаже на тези еврейски християни, че законът на
Моисей сочи Исус Христос и Неговото Единение като истинския източник на
спасение.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Вместо да е само послание, Евреите е по-скоро дълга проповед, която
многократно споменава Писанията и традициите на Израил. Тя е най-дългата
проповед в Писанията относно това, че Исус Христос превъзхожда
всички неща.

Евреите учи на това, че Исус Христос е по-велик от закона, защото Той дава
закона. Евреите учи също, че пророците получават сила чрез вяра в Него, че
Той е великият Първосвещеник, в когото жертвоприношенията в
старозаветни времена биват изпълнени, че Той е по-велик от ангелите и че
чрез Неговата единителна жертва можем да получим опрощение на
греховете.

Посланието към Евреите е едно от малкото места в Библията, където можем
да прочетем за пророка Мелхиседек (вж. Евреите 7:1–4) и за свещеничеството,
наречено на него (вж. Евреите 5:5–6, 10; 6:10; 7:11–17). Евреите учи на това, че
Мелхиседековото свещеничество е по-висше от Аароновото свещеничество и
показва, че спасението не се състои в закона на Моисей, нито в обредите,
отслужвани от левитските свещеници, а в Исус Христос и обредите на
Мелхиседековото свещеничество (вж. Евреите 7:5–28). Евреите 11:1–12:4
съдържа забележително обсъждане на вярата и учи на това как отделните хора
могат да се уповават на Исус Христос. (Вж. Ръководство към Писанията,
„Послания на Павел: Послание към евреите“.)

Изложение
Евреите 1–6 Исус Христос е съвършен образ на Отца. Той е по-велик от
ангелите и всички пророци, които Го предшестват, включително Моисей.
Древните израилтяни, които са изведени от Египет, не влизат в покоя
Господен, защото вкоравяват сърцата си против Исус Христос и Неговия
служител Моисей. Бидейки великият Първосвещеник, Исус превъзхожда
всички първосвещеници на закона на Моисей. Чрез Своето страдание,
Христос е усъвършенстван. Можем да влезем в Господния покой и да „се
стремим към съвършенство“ чрез ученията и обредите на Евангелието
(Евреите 6:1).

Евреите 7–13 Мелхиседековото свещеничество отслужва Евангелието и е
по-висше от Аароновото свещеничество. Скинията и обредите на закона на
Моисей предвещават за служението на Христос. Исус Христос изпълва закона
на Моисей чрез проливането на кръвта Си, посредством което можем да
получим спасение и опрощение на греховете си. Пророците и други мъже и
жени чрез вяра извършват праведни дела и чудеса.

ЕВРЕИТЕ
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Евреите 1–4
Въведение
Павел учи светиите за истинското естество на Исус
Христос. Той ги учи и за Единението на Исус Христос и
някои от благословиите, които идват в резултат на
Единението. Павел разказва преживяването на древните

израилтяни, скитащи се из пустинята, за да научи
светиите какво трябва да правят, за да влязат в покоя
на Господ.

Предложения за преподаване
Евреите 1
Павел учи относно естеството на Исус Христос
Прочетете на глас следните примерни ситуации:

1. На една млада жена ѝ е писнало да бъде „добро момиче“, защото не
участва с приятелите си в някои от техните дейности. Тя възнамерява да
понижи стандартите си, за да бъде част от групата.

2. Един млад мъж, служещ на пълновременна мисия, осъзнава, че
мисионерската работа е по-трудна от очакваното и мисли да се върне
у дома.

• Кое е общото между тези две примерни ситуации?

• Кои са някои от причините хората да си мислят да се откажат да вършат
това, което знаят, че е правилно?

Накратко представете книгата Евреите, като обясните, че под натиска на
различни страдания, някои юдейски нови членове (наричани евреите) не
посещавали църковните събрания и се връщали към относителната
безопасност на традиционното юдейско поклонение, което не включвало вяра
в Исус Христос (вж. Евреите 10:25, 38–39). Павел пише това послание, за да
насърчи тези членове на Църквата да останат верни на Исус Христос.

Докато учениците изучават Евреите, ги поканете да потърсят една истина,
която ще им помага да остават верни на Христос, когато чувстват, че се
предават.

Поканете учениците да прочетат Евреите 1:1–3, 10 наум, като потърсят
ученията, на които Павел учи юдейските светии относно Исус Христос.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
напишат на дъската истините, които са открили. Учениците може да
използват различни думи, но на дъската трябва да бъдат написани
следните истини:

Исус Христос създаде небесата и земята (вж. Евреите 1:2, 10).

Исус Христос говори за Отца (вж. Евреите 1:2).

Исус Христос е наследникът на Отца (вж. Евреите 1:2).
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Исус Христос е съвършен образ на Отца (вж. Евреите 1:3).

Исус Христос държи всичко чрез Своето могъщо слово (вж. Евреите 1:3).

Исус Христос ни пречиства от греховете ни (вж. Евреите 1:3).

Исус Христос седи отдясно на Отца (вж. Евреите 1:3).

Може да обясните, че изразът „съвършен образ на Неговото лице“ означава,
че Исус Христос и физически, и духовно е като Небесния Отец и има Неговия
божествен характер, а изразът „държи всичко чрез Своето могъщо слово“
сочи, че Исус Христос е всемогъщ.

Откриване на ученията и принципите
Една от целите на Писанията е да се преподават ученията и принципите на Евангелието.
Откриването на учения и принципи в Писанията е един от Основните елементи на
преподаването и изучаването на Евангелието. Научаването как да ги откриваме изисква
сериозни усилия и практика. Важно е, когато бъдат открити ученията и принципите, те да
бъдат изказвани ясно и просто, за да може да бъдат ясни за учениците.

• Как знанието за тези истини може да помага на човек, на когото му е
трудно да остане верен на Исус Христос и Неговото Евангелие?

Поканете учениците да си помислят кои от тези истини могат да са им от
полза, ако бъдат изкушени да се отвърнат от вършенето на волята на Господ.

Обяснете, че една от темите в Евреите е превъзходството на Исус Христос.
Например, в Евреите 1:4–14, Павел показва, че Исус Христос е по-велик от
ангелите. В следващите глави той продължава да показва съвършенството и
превъзходството на Христос.

• Как знанието, че Исус Христос е по-велик от всичко, може да помага на
човек, на когото е трудно да Му остане верен.

Насърчете учениците да продължават да търсят тази тема, докато изучават
остатъка от Евреите.

Евреите 2
Павел учи, че Исус Христос е Начинателят (предводителят) на нашето спасение
Помолете учениците да си помислят как биха избрали капитан или
ръководител на различни отбори или групи, в които участват (например лека
атлетика, дебати, театрален кръжок или училищни клубове).

• Какви качества търсите, когато избирате капитан или ръководител?

Обяснете, че в Евреите 2 Павел обяснява повече за естеството и същността на
Исус Христос на еврейските нови членове, за да им помогне да разберат защо
трябва да следват Исус Христос. Поканете един от учениците да прочете
Евреите 2:10 на глас. Помолете останалите да следят текста и да открият как
Павел говори за Исус Христос.

• На какво е начинател Исус Христос? (Напишете на дъската следната
истина: Исус Христос е Начинателят на нашето спасение.)
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• По какъв начин Исус Христос е Начинателят на нашето спасение?

Разделете учениците по двойки и възложете на единия ученик да прочете
Евреите 2:8-13, а на другият – Евреите 2:14-18. Поканете учениците да търсят
изразите, които описват защо Спасителят е подходящ да бъде Начинателят на
нашето спасение. (Обяснете, че изразът „да извърши умилостивение за
греховете на народа“ в стих 17 означава, че Христос изкупи нашите грехове,
като така ни позволи да се помирим, или с други думи направи хармонична
връзката ни, с Небесния Отец.)

След като измине достатъчно време, помолете учениците да споделят с
партньорите си какво са открили. След това попитайте класа:

• Според стих 9, какво е направил Исус Христос за всички хора?

• Според стих 14, кого побеждава Спасителят чрез Единението Си?

Отбележете, че Павел не само говори за Спасителя като за Начинателят на
нашето спасение, но и Го нарича „милостив и верен Първосвещеник“ (стих
17). Павел оприличава Исус Христос на юдейски първосвещеник, защото
първосвещеникът бил считан за посредник между хората и Бог.

• Според стих 17, какво помага на Исус да бъде такъв милостив и верен
Първосвещеник?

• Според стих 18, защо Спасителят може да ни помага? (Вж. също Алма
7:11-13.)

Обяснете, че в Евреите 4:14–16 Павел предоставя допълнително прозрение
към учението си относно това как Спасителят е милостив и верен
Първосвещеник. Поканете някой от учениците да прочете тези стихове на
глас. Помолете останалите да следят текста, като потърсят какво прави Исус
Христос такъв велик Първосвещеник. Поканете учениците да споделят какво
са открили.

• Въз основа на наученото от Евреите 2:14–18 и 4:14–16, защо Исус Христос
може да ни разбира съвършено и да съчувства на нашите слабости и
несъвършенства? (Помогнете на учениците да открият следната истина:
Тъй като Исус Христос страда и бе изкушаван във всичко, Той ни
разбира съвършено и може да ни помага в случаи на нужда.
Напишете тази истина на дъската.)

• Според Евреите 4:16, за какво може да ни помогне разбирането на
тази истина?

• Какво според вас означава да пристъпваме с дръзновение към престола на
благодатта?

Поканете учениците да споделят чувствата си относно това как истините в
Евреите 2 могат да им помагат да са уверени в решението си да следват Исус
Христос като свой водач?
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Евреите 3–4
Павел ни учи как можем да влезем в покоя Господен
Поканете учениците да напишат в дневниците си за изучаване на Писанията
нещо, което им носи материално или духовно безпокойство или загриженост.

• Как можем да намерим мир и покой от тези и другите източници на смут
и безпокойство?

Напомнете на учениците, че юдейските светии били подложени на
преследване поради живота си според Евангелието. Обяснете, че в Евреите 3 и
4 Павел говори за един случай в Стария завет, чрез който учи светиите как да
намират покой в този живот и в следващия.

Обяснете, че след като са освободени от Египет, народът на древен Израил
предизвиква гневът на Господ и следователно не му е позволено да влезе в
Господния покой (вж. Числа 14; Яковово 1:7–8; Алма 12:33–37; 13:6, 12–13,
28–29). Поканете учениците да отбележат израза „Моята почивка“ в Евреите
3:11.

Отбележете, че старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте
апостоли обяснява какво означава да влезем в Господния покой. Поканете
един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина Макконки
и помолете учениците да разберат какво означава да влезеш в покоя Господен.

„Верните светии влизат в покоя Господен още в този живот и, живеейки в
истината, те остават в това благословено състояние, докато получат покой с
Господ в небесата. … Господният покой, що се отнася до смъртните, е да се
придобие съвършено знание за божествеността на великото дело в
последните дни. … От гледна точка на вечността, покоят Господен е да
наследим вечен живот, да придобием пълнотата на славата Господна. (У. и

З. 84:24.)“ (Mormon Doctrine, 2-ро изд., 1966 г., с. 633).

• Какво означава да влезем в Господния покой в този живот? След
като умрем?

Прочетете Евреите 4:1 на глас и помолете учениците да следят текста, като
потърсят кое е нещото, за което Павел се безпокои, че някои от членовете на
Църквата няма да направят.

• За какво е загрижен Павел? (Че някои от членовете на Църквата няма да
влязат в Господния покой.)

Напишете на дъската следните препратки: Евреите 3:7–8, 12–15, 18–19, 4:2–3,
6–7, 11. Помолете класа наум да прочетат тези стихове, като потърсят какво
казва Павел относно това как можем да влезем в Господния покой. (Насърчете
учениците да прочетат Превод на Джозеф Смит на Евреите 4:3 в Ръководство
към Писанията.) След като сте предоставили на учениците достатъчно време,
ги поканете да споделят какво са открили.

• Какво според вас означава изразът „ако удържим твърдо докрай
първоначалната си увереност“ (Евреите 3:14)?
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• Какво според вас означава „не закоравявайте сърцата си“? (Евреите 3:15;
4:7). (Да държим сърцата си отворени, желаещи и подчиняващи се на Бог и
Неговите заповеди.)

• На какво учи Павел относно това как да влезем в Господния покой? (Въз
основа на отговорите на учениците напишете на дъската следния принцип:
Ако останем верни на Спасителя и не вкоравяваме сърцата си, ще
влезем в Господния покой.)

• Как разтварянето на сърцата ни за Божията цел и план за нас ни подготвя
да влезем в покоя Господен?

• Как можем да бъдем благославяни в този живот, като се стремим да влезем
в Господния покой?

Помолете учениците да си помислят как това да са верни на Спасителя и да
държат сърцата си отворени към Него им е помагало да намират покой,
въпреки проблемите или безпокойствата, които може да имат. Поканете
няколко ученика да споделят своите мисли с класа.

Поканете учениците да напишат в дневниците си за изучаване на Писанията
какво ще правят, за да останат верни на Исус Христос и да задържат сърцата
си отворени към Него.

УРОК 135
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

2 Тимотей–Евреите 4
(Раздел 27)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване на
Писанията у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
2 Тимотей 1–Евреите 4 (раздел 27), не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който
вие преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (2 Тимотей)
В това послание на Павел към Тимотей учениците научиха следните истини: Когато искрено се стремим да
имаме Духа да бъде с нас, можем да преодоляваме страха и да не се срамуваме от свидетелството си за Исус
Христос. Като устояваме на трудностите и оставаме верни на Господ, можем да помогнем на себе си и на
другите да получат спасение чрез Исус Христос. Ако се пречистим от нечестие, можем да служим по-добре на
Господ. Ако останем верни във всичко, което Господ изисква от нас, ще получим венец на правдата. Учениците
научиха и за опасностите в днешно време и за ценността на Писанията.

Ден 2 (Тит)
Докато учениците изучаваха посланието на Павел към Тит, един църковен ръководител в Крит, те научиха, че
когато се държим за Божието слово, ще можем да използваме истинните учения, за да насърчаваме другите да
живеят според Евангелието на Исус Христос и да опровергават онези, които му се противопоставят. Павел
насърчава последователите на Исус Христос да са добър пример за другите. Той свидетелства и, че Исус Христос
отдаде Себе Си за нас, за да може да ни изкупи и пречисти.

Ден 3 (Филимон)
При изучаването на молбата на Павел към Филимон относно това да приеме като брат в Евангелието един
новообърнат във вярата избягал роб, учениците научиха, че ние сме братя и сестри в Евангелието. Те научиха и,
че учениците на Исус Христос проявяват милост и прощават на другите.

Ден 4 (Евреите 1–4)
Докато учениците изучаваха посланието на Павел към евреите, те научиха няколко учения за Спасителя,
включително ролята Му като Създател и Неговото подобие на Небесния Отец. Тези учения помогнаха на
учениците да разпознаят истината, че Исус Христос е Начинателят на нашето спасение. Те научиха и, че заради
това, че Исус Христос страда и бе изкушаван във всичко, Той ни разбира съвършено и може да ни помага в случаи
на нужда.

Въведение
Този урок разглежда пророчествата на Павел за опасностите, намиращи се в
последните дни, както и по негово време. Павел казва на Тимотей и на
бъдещите ръководители да останат верни насред тези опасности на вече
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научените истини и да използват Писанията като източник за разбиране,
коригиране и указание.

Предложения за преподаване
2 Тимотей 3
Павел описва опасните времена в последните дни
Преди започването на урока, помолете всеки един от първите двама или
трима ученика, които пристигнат, да нарисува рисунка на дъската,
изобразяваща опасна или рискова ситуация. След като започне урока, задайте
на класа следния въпрос:

• Какви думи бихте използвали, за да опишете ситуациите на дъската?

Обяснете, че в част от второто си послание към Тимотей Павел пророкува за
условията по неговото време и в наши дни. Поканете един ученик да прочете
2 Тимотей 3:1 на глас. Помолете останалите да следят текста, като потърсят
как Павел описва времената, в които живеем.

• По какъв начин Павел описва времената, в които живеем? (Ако трябва,
обяснете, че думата усилни означава опасни или рисковани.)

• Кои са някои от нравствените или духовни опасности или рискове, на
които сте свидетели в днешно време?

Разделете учениците по двойки. Раздайте на всяка двойка по едно
копие на следната таблица. Поканете всяка двойка да прочете

2 Тимотей 3:2–7 и да отговори на въпросите в таблицата. Кажете им да
използват бележките под линия, за да си помогнат за трудните думи.

2 Тимотей 3:2–7

Кои са някои от примерите за условия
в последните дни, които
описва Павел?

Кои от тези условия сте видели в днешно време?
(Посочете две или три от тях.) Защо тези условия са
толкова опасни?

След като сте предоставили достатъчно време, поканете учениците да
споделят пред класа как са отговорили на въпросите в таблицата,
включително защо тези условия са толкова опасни.

Помолете учениците да помислят дали се притесняват, че може да бъдат
засегнати от някои от опасностите, които Павел споменава в стиховете, които
изучиха.

• Според края на 2 Тимотей 3:5, какво Павел насърчава Тимотей да прави,
което може да ни помага и в днешно време? (Трябва да се отвърнем от
нечестие.)
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Обяснете, че въпреки сериозността на тези обезпокоителни събития, можем
да намираме помощ и защита. Поканете един ученик да прочете 2 Тимотей
3:14–15 на глас. Помолете класа да следят текста, като потърсят на какво учи
Павел, че може да ни помогне да се отвърнем от тези опасности.

• Какво учи Павел относно устояването на опасностите, описани от него?

• Какво според вас означава в стих 14 да „постоянства(ме) в това, което (сме)
научи(ли) и за което (сме) бил(и) убеден(и)“?

Какъв принцип можем да научим от 2 Тимотей 3:14–15 относно това как да
преодоляваме духовните опасности в последните дни? (След като учениците
отговорят, напишете следното на дъската: Ако постоянстваме в истините,
които сме научили от достоверни източници и от Писанията, ние
можем да преодоляваме духовните опасности в последните дни.)

• По какъв начин разчитането на Писанията и на истините, които сме
научили, може да ни помага да преодоляваме опасностите в наши дни?

• Кога сте избирали да разчитате на истините, които сте научили? Как сте
били благославяни за това? (Може учениците първо да отговорят на тези
въпроси в дневниците си за изучаване на Писанията или в тетрадките си и
после да поканите няколко ученика да споделят с класа какво са написали.)

Напомнете на учениците, че 2 Тимотей 3:15–17 е откъс за овладяване на
стихове от Писанията. Поканете ученик да прочете 2 Тимотей 3:16–17 на глас
и помолете класа да открият какво учи Павел относно Писанията. Предложете
на учениците да отбележат това, което открият.

• Какво казва Павел относно изучаването на Писанията, което може да ни
помага в днешно време? (Помогнете на учениците да разпознаят следния
принцип: Като изучаваме Писанията, можем да научим учение, да
получим подтик за коригиране и указание, които ще ни помогнат
да израстваме към съвършенство. Запишете този принцип на дъската.)

Помолете учениците да си помислят за случай, когато Писанията – вероятно
откъс, който са изучавали в Новия завет – са им помагали по един от
следните начини:

1. Да разберат учение на Евангелието

2. Като са били укорени или коригирани относно нещо в тяхното мислене,
техните избори или поведение, което не е било правилно

3. Като са получили отговор на молитва или указание за това как да
разрешат даден проблем

Предоставете време на учениците да си помислят за такива случаи и после
поканете няколко ученика да споделят пред класа за какво са се сетили.

• Предвид това, което сме научили относно ценността на Писанията, защо
според вас сме насърчавани да ги изучаваме ежедневно?

Раздайте на учениците копие на следното изказване на старейшина Ричард Г.
Скот от Кворума на дванадесетте апостоли. Поканете един ученик да го
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прочете на глас и помолете останалите ученици да потърсят съвета и
обещанието на старейшина Скот относно изучаването на Писанията.

„Не се поддавайте на лъжите на Сатана, че нямате време да изучавате
Писанията. Изберете да намирате време да ги изучавате. Угощаването със
словото Божие всеки ден, е по-важно от съня, училището, работата,
телевизионните предавания, видеоигрите или социалните медии. Може да
ви се наложи да промените приоритетите си, за да заделяте време за
изучаване на Божието слово. Ако е така, направете го!

… Като заделяте време всеки ден, лично и заедно със своето семейство, да изучавате
Божието слово, в живота ви ще тържествува мир“ („Превърнете упражняването на вяра във
ваш най-важен приоритет“, Лиахона, ноем. 2014 г., с. 93).

Свидетелствайте за безопасността и мира, които идват при онези, които
продължават да следват истините, намиращи се в Писанията.

Помолете учениците да сгънат един лист на три части, като така създадат три
колони. Помолете ги да разгънат листа и да напишат Учение над първата
колона, Укор и корекция над втората колона и Указания за праведност над
третата колона.

Поканете учениците да използват този лист като разделител за страници в
техните Писанията в продължение на една седмица, като пишат в съответната
колона всеки път, когато прочетат стих, който изпълнява една от тези цели.
Например, под заглавието „Учение“ учениците може да напишат
препратките и ученията или принципите, които научават от стиховете. Под
заглавието „Укор и корекция“ учениците може да напишат препратките и
как тези откъси коригират погрешни идеи или собствените им избори и
действия. А под „Указания за праведност“ учениците може да запишат
откъсите, които им дават прозрение относно добрите дела, които могат
да вършат.

Насърчете учениците да донесат листите си в час след една седмица, за да
разкажат за преживяванията си. Може да поставите напомняща бележка в
Писанията или наръчника си, да проведете кратко обсъждане след една
седмица, за да преговорите този стих за овладяване.

Следващ раздел (Евреите 5–Яков 1)
Насърчете учениците да намерят отговорите на следните въпроси, докато
изучават следващия раздел: Как са призовавани младите мъже да получат
свещеничеството? Кой е споменат в Евреите като човек със силна вяра?
Разпознавате ли някои от мъжете и жените, за които учите в този раздел? Кой
стих в Писанията прочита Джозеф Смит, който го подтиква да „иска от Бога“,
като това води до Първото видение? Какво е чиста религия?
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УРОК 136

Евреите 5–6
Въведение
Павел учи, че онези, които получават свещеничеството,
трябва да бъдат призовани от Бог и че Исус Христос е
„наречен (призован) от Бога (да бъде) Първосвещеник

според Мелхиседековия чин“ (Евреите 5:10). Павел
насърчава членовете на Църквата да имат усърдие, вяра,
търпение и надежда, че ще получат Божиите обещания.

Предложения за преподаване

Създавайте обстановка на любов и уважение
Когато учениците се чувстват обичани и ценени от своя учител и съученици, ще идват в час
по-разположени към влиянието на Духа и с по-силно желание да участват. Проявяването
на искрен интерес към живота на учениците и предоставянето на възможност на всеки
ученик да участва може да им помогнат да чувстват вашата любов и уважение към тях.

Евреите 5
Павел учи, че онези, които получават свещеничеството, трябва да бъдат
призовани от Бог
Преди часа напишете на отделни листове хартия следните професии: лекар и
полицай. Помолете двама ученика да излязат пред класа и дайте на всеки от
тях един от листите. После задайте следните въпроси:

• Въпреки че тези ученици държат листи, показващи правилните им
професии, за какво щяхте да се безпокоите, ако (използвайте името на
ученика, държащ листа, на който пише „лекар“) се опиташе да ви оперира,
след като сте претърпели катастрофа?

• Как бихте реагирали, ако (използвайте името на ученика, държащ листа
„полицай“) се опиташе да ви напише глоба?

• Защо няма да сте склонни да позволите на тези ученици да извършат
дейностите, свързани с професиите, за които твърдят, че имат? (Тези
ученици не са упълномощени и нямат способността да извършат тези
задачи.)

Обяснете, че също както обществото е постановило кои са необходимите
изисквания и начини, за придобиването на правото за извършването на
определени отговорности, Бог е постановил необходимите изисквания (като
например вярност и достойнство) и начините за получаването на властта да се
извършват конкретни отговорности в Неговата Църква. Поканете учениците,
докато изучават Евреите 5, да потърсят модела, който Бог е постановил за
получаването на тази власт.

Напомнете на учениците, че според записаното в Евреите 4:14–16, Павел
описва Спасителя като „велик Първосвещеник“ (стих 14). Поканете един
ученик да прочете Евреите 5:1–3 на глас. Поканете класа да следят текста,
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като потърсят какво казва Павел относно ролята на първосвещеника сред
израилтяните.

• Каква е ролята на първосвещеника сред израилтяните?

Обяснете, че санът първосвещеник, споменат в тези стихове, е, съгласно
закона на Моисей, председателстващият сан в Аароновото свещеничество.
Аарон, братът на Моисей, е „първият висш свещеник от Аароновия ред“.
Санът е наследствен, след времето на Аарон първосвещеникът е бил избиран
измежду първородните потомци на Аарон и неговите синове.
Първосвещеникът обикновено служел до края на живота си, но в крайна
сметка този сан е бил узурпиран от нечестиви мъже. „Първосвещениците са
били неправилно назначавани по волята на Ирод и римляните. Санът е бил
заеман от 28 различни мъже между 37 г. пр. Хр. и 68 г. сл. Хр.“ (Bible Dictionary,
„High priest“).

Поканете един ученик да прочете Евреите 5:4 на глас. Помолете останалите да
следят текста, като потърсят как трябвало да бъде избиран първосвещеникът.

• Как трябвало да бъде избиран първосвещеникът?

За да помогнете на учениците да разберат по какъв начин Аарон е „призван
от Бог“ (стих 4), поканете един ученик да прочете Изход 28:1 на глас. Преди
ученикът да прочете този стих, обяснете, че този разговор се провежда между
Бог и Моисей на Синайската планина.

• Как е призован Аарон от Бог, за да бъде ръкоположен в свещеничеството?

• Защо е важно това, че Господ дава тези инструкции на Моисей, а не на
някой друг? (Моисей е пророкът и следователно е упълномощен да получи
такова откровение и да ръководи използването на свещеничеството на
земята.)

• Какво трябва да се случи, за да бъде човек ръкоположен в
свещеничеството? (Учениците може да използват различни думи, но
трябва да открият следната истина: Хората, които са ръкоположени в
свещеничеството, трябва да са призовани и от Бог чрез откровение
посредством Неговите упълномощени служители. Може да обясните,
че в Църквата днес упълномощени свещенически ръководители провеждат
интервю с всеки кандидат за ръкополагане и търсят напътствието на
Светия Дух, за да преценят готовността и достойнството на кандидата, за
да бъде ръкоположен в свещеничеството. Вж. също Йоан 15:16.)

• По какъв начин тази истина се отнася за процеса на призоваване на хора
да служат на позиции в Църквата?

Поканете един ученик да прочете на глас пета точка от Символа на вярата.
Помолете класа да следят текста, като потърсите как е отразена в пета точка
от Символа на вярата истината, която откриха в Евреите 5:4. Обяснете, че
пророчество се отнася за откровение.

• Според тази точка от Символа на вярата какво друго трябва да се случи, за
да може някой да бъде упълномощен „да проповядва Евангелието и да
отслужва обредите му“?
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Покажете картината Моисей дава
свещеничеството на Аарон
(Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 15; вж. също
LDS.org). Отбележете, че и в Стария
и в Новия завет пророците,
носителите на свещеничеството и
учителите на Евангелието получават
призованията си чрез полагане на
ръце от упълномощен свещенически
ръководител (вж. Числа 27:18–23,
Деянията 6:6, 13:2–3, 1 Тимотей 4:14).

• По какъв начин процесът на призоваване на хора в Църквата днес отразява
модела, установен в Писанията?

• Защо е важно да знаем, че свещеническата власт може да бъде получена
само по този начин?

Поканете един ученик да прочете Евреите 5:5–6 на глас. Помолете учениците
да следят текста, като потърсят кой дава на Спасителя Неговата власт.
Отбележете, че стих 5 цитира Псалми 2:7 и че стих 6 цитира Псалми 110:4.

• Кой дава на Спасителя Неговата власт? (Небесният Отец.)

• Какво свещеничество притежава Исус Христос? (Мелхиседековото
свещеничество. Отбележете, че това свещеничество първоначално е
наречено на Спасителя (вж. У. и З. 107:2–4.)

Поканете един ученик да прочете Евреите 5:7–10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какъв става Исус Христос. Обяснете, че Евреите
5:7–8 се отнася за Мелхиседек, един пророк и цар, който живее по времето на
Авраам. Обаче, тъй като Мелхиседек е предвестник за Христос, тези стихове
се отнасят и за Спасителя (вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., том 3, с. 157).

• Според Евреите 5:9, какъв става Спасителят?

• По какъв начин Исус Христос е „причина за вечно спасение“ на всички,
които Му се подчиняват?

Обобщете Евреите 5:11–14, като обясните, че Павел изразява желание да
преподава повече по тази тема, но казва, че на хората им липсва духовното
разбиране и зрялост, за да разберат по-напреднали учения.

Евреите 6
Светиите са насърчавани да имат усърдие, вяра, търпение и надежда, че ще
получат Божиите обещания
• Дайте примери за благословии, които Бог е обещал на Своите чеда.

(Възможните отговори включват мир, щастие, прошка, отговори на
молитва, благословии, включени в патриархални благословии, възкресение
и вечен живот. Отбележете, че някои от благословиите зависят от нашите
избори.)
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• Какви примери има за обстоятелства, при които можем да се чудим дали
някога ще получим конкретна обещана благословия?

Помолете учениците да напишат в дневниците си за изучаване на Писанията
или на лист хартия обещана благословия, която очакват да получат. Поканете
ги да търсят истини в Евреите 6, които могат да им помогнат да получат
благословии, които Бог е обещал.

Поканете един ученик да прочете Евреите 6:1–3 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво е нещото, към което Павел учи светиите да
се стремят. Отбележете, че Преводът на Джозеф Смит на Евреите 6:1 (в
Ръководство към Писанията ) гласи: „Ето защо, без да оставяме принципите на
Христовото учение“ (курсив добавен) и че Преводът на Джозеф Смит, Евреите
6:3 (в Ръководство към Писанията) гласи: „И ще продължаваме напред към
съвършенството, ако Бог позволи“.

• Според стих 1, към какво според Павел трябва да се стремят светиите?
(Обяснете, че съвършенство се отнася за състояние, при което човек е
„завършен, цялостен, напълно развит. … Верните ученици на Христос
могат да станат съвършени чрез Неговата благодат и Единение“
(Ръководство към Писанията, „Съвършен“, scriptures.lds.org.)

• Кои учения, споменати в тези стихове, създават основата, върху която
трябва да градим, докато се стремим към усъвършенстване?

Обобщете Евреите 6:4–8, като обясните, че Павел описва онези, които са
синове на погибелта, които имат съвършено познание за Бог и после се
отвърнат от тази истина, бунтуват се против Спасителя и отказват да се
покаят (вж. също У. и З. 29:44–45; 76:31–38). Павел съпоставя тези хора с
верните светии, към които се обръща в това послание.

Поканете учениците да прочетат Евреите 6:9–10 наум, като потърсят за какво
Павел хвали юдейските светии. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Евреите
6:11-15. Помолете класа да следят текста, като потърсят какво желае Павел от
светиите.

• Какво желае Павел от светиите?

Обяснете, че изразът „показва същото усърдие за пълна увереност в
надеждата“ (стих 11) се отнася за това да сме усърдни, докато не получим
Божиите обещани благословии.

• По какъв начин Авраам е пример за усърдие, вяра и търпение при
стремежа към Божиите обещани благословии?

• Какъв принцип можем да научим относно това какво трябва да правим, за
да наследим благословиите, които Бог е обещал? (Учениците може да
използват различни думи, но трябва да открият следния принцип:
Посредством усърдие до края, вяра в Исус Христос и търпение,
можем да наследим благословиите, които Бог е обещал. Запишете
този принцип на дъската.)
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Напишете думите усърдие, вяра и търпение на дъската. Помолете учениците да
обяснят тези думи в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията. След като измине достатъчно време, помолете няколко ученика да
споделят написаното.

• Кое може да е трудно при проявяването на тези качества?

• Защо според вас се нуждаем от тези качества, за да „се стремим към
съвършенство“? (Евреите 6:1).

• Кога се е случвало да получите обещана благословия чрез усърдие, вяра в
Исус Христос и търпение?

Поканете един ученик да прочете Евреите 6:16-20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво учи Павел относно надеждата и Божиите
обещания. Обърнете внимание на думата неизменими (стих 18).

• Каква истина можем да научим от ученията на Павел за надеждата?
(Учениците може да използват различни думи, но трябва да открият
следната истина: Надеждата ни за Божиите обещания е духовна
котва за нашите души. Напишете тази истина на дъската.)

Обяснете, че според както се използва в Писанията надежда е „уверено
очакване на и копнеж за обещаните благословии на праведността“
(Ръководство към Писанията, „Надежда“,scriptures.lds.org).

• Въз основа на ученията на Павел за Бог в стихове 17–18, защо можем да
имаме увереност в Божиите обещания?

• Как нашата надежда за Божиите обещания може да ни помага да бъдем
усърдни и търпеливи и да имаме вяра, особено когато имаме трудности?

Помолете един ученик да нарисува
котва на дъската.

• Какво прави котвата за кораба?

• Как надеждата ви за Господните
обещания е била духовна котва
за вас?

Поканете учениците да напишат цел,
чрез която по-добре да развиват
усърдие, вяра, търпение и надежда.
Може да ги насърчите да започнат,
като напишат план за развиването на
едно от тези качества и после да се
съсредоточат над развиването на
друго. Насърчавайте ги да прилагат
написаното от тях.
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УРОК 137

Евреите 7–10
Въведение
Павел учи, че Исус Христос е Ходатаят на „нов(ия) завет“
(Евреите 8:8). Той обяснява, че Христовата жертва
превъзхожда жертвите съгласно закона на Моисей и че

обредите на закона на Моисей са предназначени да
насочват хората към Спасителя и Неговото Единение.

Предложения за преподаване
Евреите 7–8
Павел учи, че Исус Христос е Ходатаят на новия завет
С помощта на фенерче направете на дъската сянка на дребен предмет
(например ключове или ножица). Попитайте учениците дали могат да
разпознаят предмета, като гледат само сянката му. Отбележете, че често
можем да определим вида на предмета чрез гледане на сянката му.

Покажете картината Исус се моли в
Гетсиманската градина (Евангелски
произведения на изкуството 2009 г., №
56; вж. също LDS.org). Обяснете, че
Старият завет описва церемонии и
обреди, които действат като символи
и подобия (както сенките, обсъждани
по-горе), или че символизират и
предвещават Спасителя и Неговото
Единение.

• Кои са някои от записаните в
Стария завет примери за символи
и неща, които могат да бъдат
оприличени на Исус Христос и
Неговото Единение?

Обяснете, че всеки аспект на закона
на Моисей е предназначен да действа
като символ или подобие, което насочва израилтяните към Исус Христос и
Неговата единителна жертва (вж. 2 Нефи 11:4; Яковово 4:4–5). Павел обяснява
как няколко части от закона правят това. Той иска да помогне на юдейските
светии да останат верни на Исус Христос, вместо да се връщат към спазване на
закона на Моисей.

Помагайте на учениците да разбират символиката
„Писанията са изпълнени със символи, образци и изрази с преносно значение.
Церемониите и обредите са символични при тяхното изпълнение и всички свидетелстват
за Исус Христос. … Церемонията в скинията символизира вечни неща (Евр. 8–10), както е
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и при целия закон на Моисей, съдържащ символи и подобия за Христос“ (Bible Dictionary,
„Symbolism“). Като помагате на учениците да разбират тези символи и подобия, тяхното
разбиране и любов към Евангелието ще се задълбочават.

Обобщете Евреите 7:1–22, като обясните, че Павел цитира едно старозаветно
пророчество за идването на един свещеник „според чина Мелхиседеков“
(Псалми 110:4; вж. също Евреите 7:1). Той учи, че Исус Христос изпълнява това
пророчество. Мелхиседек е праведен цар и първосвещеник, който
председателства над Авраам (вж. Превод на Джозеф Смит, Битие 14:25–40 (в
Ръководство към Писанията); Алма 13:14–19; Ръководство към Писанията,
„Мелхиседек“). Павел използва Мелхиседек като символ и подобие на Исус
Христос. Той учи, че Исус Христос и Неговото свещеничество са необходими,
защото свещеничеството на левитите, заедно със закона на Моисей, който
отслужва, не може да усъвършенства Божиите чеда (вж. Евреите 7:11). Може
да обясните, че свещеничеството на левитите се отнася за властта на
Аароновото свещеничество, притежавана от членове на племето на Левий
(вж. Bible Dictionary, „Aaronic Priesthood“).

Покажете картината Моисей дава
свещеничеството на Аарон
(Евангелски произведения на
изкуството 2009 г., № 15; вж. също
LDS.org), заедно с картината Исус се
моли в Гетсиманската градина.
Обяснете, че според записаното в
Евреите 7, Павел сравнява левитските
свещеници с Исус Христос. Може да
обясните, че една от ролите на
левитския свещеник е да действа като
посредник, символично стоящ между хората и Бог, за да разрешава
противоречията им.

Напишете на дъската Евреите 7:23–28. Разделете учениците по двойки и
поканете всяка двойка да прочете заедно на глас тези стихове. Помолете ги да
прочетат и Joseph Smith Translation, Hebrews 7:25–26. Тези стихове се намират
в Bible appendix. Поканете един ученик във всяка двойка да търси изрази,
които описват левитските свещеници и помолете другия ученик в двойката да
търси изрази, които описват Исус Христос. Обяснете, че думата те в Евреите
7:23 се отнася за свещениците.

След като сте им предоставили достатъчно време, поканете учениците, които
са търсили изразите, описващи свещениците, да споделят какво са намерили.
Напишете отговорите им на дъската под картината на Моисей и Аарон.
(Отговорите им може да включват следното: свещениците трябвало да бъдат
замествани от други свещеници след смъртта си (вж. Евреите 7:23), те
ежедневно принасяли жертви за собствените си грехове и за греховете на
хората (вж. Евреите 7:27) и свещениците имали немощи (вж. Евреите 7:28.)
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Поканете учениците, които са търсили изразите, описващи Исус Христос, да
споделят какво са намерили. Напишете отговорите им на дъската под
картината на Исус Христос. (Техните отговори трябва да включват следните
изрази: Исус Христос и Неговото свещеничество „пребъдват вечно“ или са
вечни (Евреите 7:24), Той може да спаси онези, които „идват при Бога чрез
Него“ (Евреите 7:25), Той живее, за да „ходатайства за (нас)“ (Евреите 7:25),
Той е безгрешен и следователно „нямаше нужда да принася жертва за
собствените Си грехове“ (Превод на Джозеф Смит, Евреите 7:26), Той
трябваше да принесе само една жертва, която бе „за греховете на хората“
(Превод на Джозеф Смит, Евреите 7:26) и Той е „съвършен навеки“ (Евреите
7:28).

Обяснете, че изразът „винаги живее, за да ходатайства за тях“ (Евреите 7:25)
означава, че мисията на Спасителя е да се намесва от наше име, за да ни
помогне да се завърнем при Бог.

• Как бихте обяснили разликата между Исус Христос и левитските
свещеници?

Поканете един ученик да прочете Евреите 8:1–3 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят за какво са ръкоположени или призовани всички
първосвещеници, включително Исус Христос.

• За какво са ръкоположени първосвещениците?

В Превода на Джозеф Смит на Евреите 8:4, бележка под линия a се казва, че
затова когато Той бил на земята, жертвал собствения Си живот за греховете на
хората. Сега всеки свещеник под закона е нужно да принася дарове или
жертви според закона. Помолете класа да потърсят жертвата, която прави
Исус Христос.

• Каква истина можем да научим от тези стихове за това какво прави Исус
Христос за нас? (Като използват свои думи, учениците трябва да открият
следната истина: Исус Христос принася живота Си като жертва за
нашите грехове.)

• Кои от изредените изрази на дъската ни помагат да разбираме защо Исус
Христос бе в състояние да предложи живота Си като жертва за нашите
грехове?

Поканете учениците да си помислят какво означава за тях единителната
жертва на Исус Христос. Помолете учениците да довършат едно от следните
твърдения в тетрадките или дневниците си за изучаване на Писанията:

1. Благодарен съм на моя Спасител, защото …

2. Знам, че моят Спасител ме обича, защото …

3. Благословен съм чрез Единението, защото …

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са написали, ако чувстват, че не е твърде лично.

Обобщете Евреите 8:5–13, като обясните, че поради жертвата Си, Исус
Христос стана Ходатай на завет, който е по-добър (стих 6), завет, който, ако
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бъде приет от хората, ще им помогне да „позна(ят) Господа“ (стих 11) и да
бъдат пречистени от безчестията си.

Евреите 9–10
Павел показва как обредите от закона на Моисей сочат към Единението
Нарисувайте следната схема на
дъската преди началото на урока.

Обяснете, че според записаното в
Евреите 9–10, Павел продължава да
сравнява левитските
първосвещеници с Исус Христос,
като обсъжда задълженията на
свещениците, извършвани в деня на
помирението. Помолете един ученик
да прочете на глас следния абзац:

Един път в годината на юдейския свят ден, наречен Ден на помирението (наричан също
Йом Кипур) първосвещеникът можел да влезе в святото място в скинията или, по-късно, в
храма в Йерусалим. Там първосвещеникът принасял в жертва един вол и един козел. Той
поръсвал кръвта на животните на определени места в святото място, за да символизира
Единението на Христос за греховете на свещеника и на хората. Първосвещеникът след това
прехвърлял символично греховете на хората върху друг козел (наричан изкупителна
жертва), който след това изгонвали в пустинята, като с това се означавало премахването на
греховете на хората. Той принасял в жертва и два овена като всеизгаряне за себе си и за
хората. (Вж. Bible Dictionary, „Fasts“; вж. също Левит 16:22.)

Възложете на половината ученици да прочетат Евреите 9:11, 12, 24, 28, а на
другата половина – Евреите 10:1, 4, 10–12. Помолете всяка група да прочетат
наум възложените им стихове, като потърсят как събитията в деня на
помирението са символизират и наподобяват жертвата на Исус Христос. След
като сте им предоставили достатъчно време, помолете учениците от всяка
група да споделят какво са открили. След това попитайте:

• Също както първосвещениците влизат в святото място на скинията в деня
на помирението, в какво „светилище“ (Евреите 9:12) може да влезе
Спасителят заради Своето Единение? (Присъствието на Небесния Отец
или селестиалната слава.)

• Какво може да направи жертвата на Исус Христос, което „не е възможно
кръв от телета и козли“ (Евреите 10:4) да направи?
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• Защо тогава първосвещениците извършват тези жертви в деня на
помирението? (За да покажат „сянката на бъдещите добрини“ (Евреите
10:1) или да насочат към Единението на Спасителя.)

Поканете един ученик да прочете Евреите 10:17–20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво става възможно заради Единението.

• Според стих 19, къде можем да влезем поради жертвата на Исус? (В
„светилището“ или Божието присъствие в селестиалното царство.)

• Според стих 20, как влизаме в Божието присъствие?

Обяснете, че „новия и живия път“ се отнася за Евангелието на Исус Христос
или за плана, чрез който може да ни бъдат простени греховете и да бъдем
осветени чрез Неговото Единение и така да станем достойни да се завърнем в
Божието присъствие.

Напишете на дъската следното непълно изречение: Поради Единението на Исус
Христос можем да влезем в селестиалното царство, ако…

Поканете един ученик да прочете Евреите 10:22–23 на глас. Помолете
останалите да следят текста и да потърсят какво трябва да правим, за да влезем
в селестиалното царство. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Довършете изречението на дъската по следния начин: Поради Единението
на Исус Христос можем да влезем в селестиалното царство, ако се
държим здраво за вярата си в Него.

• Какво според вас означава да „(се) държим (здраво)“ (стих 23) за вярата си в
Исус Христос?

Поканете един ученик да прочете Евреите 10:35–38 на глас. Помолете
останалите ученици да следят текста, като потърсят съвета, който Павел ни
дава да се държим здраво за вярата си в Исус Христос.

• Какво означава да се държим здраво за вярата си в Исус Христос?

• Какво означава „не напускайте дръзновението си“? (стих 35).

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли, в което той обяснява
какво означава „не напускайте дръзновението си“:

„Като светии от последните дни можем да кажем: „Да, трудно е – преди да
се присъедините към Църквата, докато се опитвате да се присъедините и
след като се присъедините. Според Павел така е било винаги, но не се
отказвайте. Не се паникьосвайте и не се връщайте назад. Не губете
увереност. Не забравяйте как сте се чувствали някога. Не се съмнявайте в
това, което сте изпитали. Тази упоритост е нещото, което спаси Моисей и

Джозеф Смит, когато противникът им се опълчи и тя е нещото, което ще спаси вас“ („Cast
Not Away Therefore Your Confidence“, Ensign, март 2000 г., с.8).

• Познавате ли някой, който е добър пример за здраво придържане към
вярата си в Исус Христос?
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Поканете учениците да обмислят отдадеността си да се държат здраво за
вярата си в Исус Христос. Помолете ги да напишат как ще увеличават
отдадеността и способността си да правят това.
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Евреите 11
Въведение
Павел учи членовете на Църквата за вярата. Той цитира
примерите на праведни мъже и жени от Стария завет,
които упражняват вяра в Исус Христос и по този начин

извършват чудеса, понасят трудности и получават велики
благословии.

Предложения за преподаване
Евреите 11:1–6
Павел учи членовете на Църквата за вярата
Прочетете следния разказ за една млада жена от Филипините. Поканете
учениците да открият по какъв начин младата жена упражнява вяра.

Вместо да четете разказа, може да покажете видеото „Pure and Simple
Faith“ (5:22), от което е адаптирана следната история. Това видео се

намира на LDS.org. Спрете видеото там, къде младата жена получава подтик
да купи нещата, от които се нуждае (времеви код 2:36).

Една млада жена от Филипините обяснява, че едно лято нейният баща трябвало да отиде
далече, за да работи. Когато получил заплащането си, той щял да го изпрати на
семейството си. Една събота семейството привършило всички пари, с изключение на две
банкноти, всяка от които на стойност 20 песо. Когато младата жена преглеждала списъка с
нещата, от които се нуждае нейното семейство, тя разбрала, че няма да има достатъчно
пари за всичко и да плати пътните разходи за семейството си да отиде на църква на
следващия ден. Тя попитала майка си какво да направи. Нейната майка ѝ казала да купи
нещата и че Бог щял да предостави парите за транспорт.

Младата жена се помолила да може да купи нещата в списъка и да останат достатъчно
пари, за да плати за транспорт до църквата на следващия ден. Тя първо трябвало да купи
въглища, за да може нейното семейство да има гориво за готвене. Била шокирана, когато
открила, че цената на чувалче въглища се е удвоило от 5 на 10 песо. Знаейки, че нейното
семейство се нуждае от гориво за готвене на храна, тя купила две чувалчета въглища за
общо 20 песо. Тази млада жена се молила още по-пламенно нейното семейство да може
да отиде на църква. Докато се молела, нещо ѝ нашепнало: „Хайде, купи нещата, от които
се нуждаеш. Всичко е наред“. Тя продължила по пътя си само с 20 песо. (Адаптирано от
видеото „Pure and Simple Faith“, LDS.org.)

• По какви начини тази млада жена е упражнила вяра?

Поканете един ученик да прочете Евреите 11:1 на глас, а също и Превода на
Джозеф Смит, Евреите 11:1 (в Ръководство към Писанията). Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво учи Павел относно вярата.

• Според стих 1, какво е вяра? (Учениците може да използват различни
думи, но трябва да открият следната истина: Вярата е даване на твърда
увереност за онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща,
които не се виждат.)
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Обяснете, че старейшина Дейвид A. Беднар от Кворума на дванадесетте
апостоли използва Евреите 11:1, а също и други източници (Алма 32:21;
Lectures on Faith,), за да обясни трите основни елемента на вярата в Исус
Христос. Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на
старейшина Беднар.

„Тези учения подчертават три основни елемента на вярата: (1) вярата като
увереност за неща, за които се надяваме и които са истинни, (2) вярата като
доказателство за нещата, които не се виждат и (3) вярата като принцип на
действие във всички интелигентни същества. Описвам тези три компонента
на вярата в Спасителя като едновременно гледане към бъдещето,
поглеждане към миналото и извършване на действие в настоящето“ („Seek

Learning by Faith“, Ensign, септ. 2007 г., с.62).

Напишете на дъската следното: Увереност – гледане към бъдещето;
Доказателство – поглеждане към миналото; Действие – извършване на действие
в настоящето. Обяснете, че старейшина Беднар учи, че тези три елемента на
вярата – увереност, доказателство и действие – действат заедно, когато
гледаме към бъдещето, поглеждаме към миналото и извършваме действие в
настоящето.

• По какъв начин упражняването на вяра в Исус Христос се различава от
просто вярването в Него?

• По какъв начин разказът за младата жена от Филипините илюстрира
трите елемента на вярата, които описва старейшина Беднар?

• Какво може да се случи, когато упражняваме вяра в Христос?

Поканете един ученик да прочете Евреите 11:2–5 на глас. Помолете
учениците да следят текста, като потърсят примери, които Павел използва, за
да илюстрира какво може да се случи, когато хората упражняват вяра в Исус
Христос.

• Какво се случва, след като тези хора са упражнили вяра в Исус Христос?

Поканете учениците да прочетат Евреите 11:6 наум, като потърсят какво учи
Павел относно вярата.

• Какво учи Павел относно вярата?

• Въз основа на наученото от Павел, какво трябва да правим, за да радваме
Бог? (Учениците може да използват различни думи, но трябва да им бъде
ясно, че за да радваме Бог, ние трябва да упражняваме вяра, като
идваме при Него, вярваме в Него и вярваме, че Той възнаграждава
онези, които Го търсят усърдно. Може да насърчите учениците да
отбележат тази истина в стих 6.)

Поканете един ученик да прочете края на историята на младата жена от
Филипините. Помолете класа да открият какво се случва заради това, че
младата жена упражнява вяра в Исус Христос.
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Ако изберете вместо това да покажете видеото, пуснете останалата
част от „Pure and Simple Faith“ (от 2:36 до края).

Когато младата жена отишла да плати другите неща, тя бръкнала в джоба си и напипала
голяма буца хартия. Когато я отворила, тя открила още пет банкноти по 20 песо, увити в
едната останала банкнота от 20 песо. В този момент тя разбрала, че има достатъчно пари,
за да купи нещата, от които се нуждаело нейното семейство и да плати транспорта на
семейството, за да отиде на църква. Тази млада жена обяснява, че при това преживяване
тя почувствала Божията помощ и любов към нея. Когато се прибирала вкъщи, тя
благодарила на Небесния Отец за чудото. (Адаптирано от „Pure and Simple Faith“, LDS.org.)

• Какво се случва, поради това, че тази млада жена упражнява вяра в Исус
Христос?

• Как това преживяване може да помогне на младата жена да упражнява
вяра в бъдеще? (Тъй като тя разпознава доказателството, че Бог ѝ помага
по време на това преживяване, тя може да бъде сигурна, че Бог и в бъдеще
ще ѝ помага. Поради доказателството и увереността, които получава, тя
може да има вяра да действа и в бъдеще. Ако тя продължи да действа,
тогава този процес на действие с вяра ще продължи и нейната вяра ще
става все по-силна.)

Помолете учениците да си спомнят за момент, когато са упражнявали вяра.
Поканете някои ученици да споделят преживяванията си.

• По какъв начин това преживяване ви даде доказателство, че Бог ще ви
помага в бъдеще?

Евреите 11:7–40
Павел цитира примери за праведни хора от Стария завет, които
упражняват вяра
• Кои са някои от ситуациите, пред които сте изправени или които ще

срещнете, които изискват да упражнявате вяра в Исус Христос?

Докато учениците изучават Евреите 11:7–40, ги поканете да търсят истини,
които могат да им помогнат да узнаят благословиите, които могат да
получават, когато упражняват вяра в Исус Христос.

Напишете на дъската думите с вяра и обяснете, че Павел цитира примерите на
праведни хора в Стария завет, които упражняват вяра, за да увери публиката
си, че те също ще бъдат благословени чрез упражняването на вяра. Поканете
учениците набързо да прочетат Евреите 11, като потърсят изразите „с вяра“.
Бихте могли да предложите на учениците да отбележат тези изрази.

Отбелязване и писане на бележки в Писанията
Един от най-полезните начини, чрез който учителите и учениците могат да запомнят
научените неща, е чрез отбелязването на стихове в Писанията. Може да поканите
учениците да отбелязват важни думи, откъси или стихове в Писанията си. Може да ги
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поканите и да отбелязват учения и принципи. Като каните учениците да отбелязват в
Писанията си, не настоявайте за конкретна система за отбелязване на Писанията. Не
забравяйте, че учениците не трябва да бъдат принуждавани да отбелязват в Писанията си.

Поканете един ученик да прочете Евреите 11:7 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят по какъв начин Ной упражнява вяра в Бог. (Може
да обясните, че изразът „подбуден от страхопочитание“ означава, че Ной
действа с надежда и увереност, основаващи се на Божиите напътствия.)

• По какъв начин Ной упражнява вяра в Бог?

• Кои елементи на вярата, описани от старейшина Беднар (уверение,
доказателство и действие) са проявени в този разказ за Ной?

• По какъв начин са проявени те?

Напишете на дъската следните препратки: Евреите 11:8–10, 11–12, 17–19,
20–22, 23–28, 29–31. Разделете класа на шест групи и дайте на всяка група по
един от откъсите от Писанията. (Ако имате малък клас, възложете на всеки
ученик един от откъсите или разделете учениците по двойки и възложете на
всяка двойка повече от един откъс.) Поканете всяка група да прочете
възложените им стихове и да отговори на следните въпроси (може да
напишете тези въпроси на дъската):

Кой упражнява вяра?

По какви начини са проявени трите елемента на вярата (уверение,
доказателство и действие)?

Кои от ситуациите, пред които сме изправени днес, изискват
подобна вяра?

След като сте предоставили достатъчно време, помолете по един ученик от
всяка група да сподели отговорите си с класа.

Поканете един ученик да прочете Евреите 10:13–16 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво можем да научим от примерите на Авраам,
Сара и други, които проявяват вяра. Обяснете, че „по-добро отечество“
(стих 16) се отнася за вечен живот.

• Според стих 13, какво се случва на Авраам и Сара, а също и на други
верни хора?

• Защо запазват вярата, въпреки че не получават всички Божии обещания в
този живот? (Може да обясните, че да видят обещаните благословии
„отдалеч“ означава да имат надежда и увереност, че ще получат
благословиите след като починат.)

• Как техните примери могат да ни помагат да останем верни?
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Напишете следния израз на дъската: Когато упражняваме вяра в Исус Христос,
можем… Поканете учениците да напишат този израз в тетрадките си или в
дневниците си за изучаване на Писанията.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Евреите
11:32-40. В Превода на Джозеф Смит изразът „по-добро възкресение“ в
Евреите 11:35 е променен на „първото възкресение“ (в Hebrews 11:35, бележка
под линия b). Обяснете, че в Превода на Джозеф Смит в стих 40 има следната
промяна: Бог промисли нещо по-добро за тях чрез техните страдания, защото
без страдания те не можеха да постигнат съвършенство (в Hebrews 11:40,
бележка под линия a). Помолете класа да се опитат да довършат израза, който
са написали. Може да предложите на учениците да отбелязват в Писанията си
думи и изрази, които им правят впечатление.

Поканете учениците да завършат израза, въз основа на стихове 32-40. След
като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са написали. Обобщете отговорите на учениците, като
напишете на дъската следния принцип: Като упражняваме вяра в Исус
Христос, ние можем да издържаме на страданията, да постигаме
чудеса, да получаваме божествени обещания, да укрепваме своето
свидетелство за Него и да напредваме към съвършенство.

• Кои са някои от начините, по които можем да упражняваме вяра в Исус
Христос?

• Какви благословии сте виждали да идват в живота на някой поради това,
че той е упражнявал вяра?

Поканете учениците да си помислят отново за ситуации, които изискват или
ще изискват от тях да упражняват вяра в Исус Христос.

Насърчете ги да си поставят за цел да упражняват вяра в Господ в тези
ситуации. Поканете учениците да напишат целта, като довършат израза „С
вяра ще…“
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УРОК 139

Евреите 12–13
Въведение
Павел съветва юдейските членове на Църквата да тичат
на очертаното поприще на ученичеството, като следват
примера на Исус Христос. Той обяснява също и
благословиите от укорите на Господ. Павел увещава
светиите да вършат Божията воля, за да могат да бъдат
усъвършенствани чрез Единението на Исус Христос.

Бележка: В урок 140 има възможност двама ученика да
преподават. Изберете предварително двама ученика и
им дайте копия на определените откъси от урок 140, за
да могат да се подготвят. Насърчете ги да изучават с
молитва материала за урока и да търсят напътствието на
Светия Дух при подготовката и преподаването им.

Предложения за преподаване
Евреите 12
Павел съветва светиите да тичат на очертаното житейско поприще с вяра и
търпение
Нарисувайте на дъската опростена
рисунка на бегач. Помолете
учениците да опишат какви
трудности може да срещне един
бегач, докато бяга на дълго
разстояние. (Може да попитате дали
някои от учениците в класа са бягали
на дълго разстояние и попитайте
един ученик, който го е правил,
какви трудности е имал, докато е
бягал на дълго разстояние.)

• Какво може да мотивира едни
бегач да продължи да бяга, дори и
когато изпитва умора или други
трудности?

• По какви начини животът на учениците на Исус Христос е като дълго
състезание за издръжливост?

• Какви трудности може да имаме като последователи на Исус Христос?

Помолете учениците да си помислят какви трудности имат (или са имали)
като последователи на Исус Христос. Докато изучават Евреите 12, поканете
учениците да потърсят истини, които могат да им помагат да следват Исус
Христос, дори и когато стане трудно.

Поканете един ученик да прочете Евреите 12:1 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят какво казва Павел, че трябва да правят, за да тичат
успешно на очертаното поприще на ученичеството.

• Какво казва Павел на светиите, че трябва да правят, за да тичат успешно на
очертаното поприще на ученичеството?
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Поканете един ученик пред класа и му дайте да си сложи една раница.
Напълнете раницата с камъни и после попитайте как би повлияло на един
бегач бягането с раница с камъни.

• По какви начини греховете ни са като раница, пълна с камъни?

Помолете ученика да свали раницата и го поканете да си седне на мястото.

• Какво означава да се тича с търпение на очертаното поприще?

Поканете един ученик да прочете Евреите 12:2–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво според Павел трябва да правят светиите, за
да оставят настрана греховете си и с търпение да устояват на
противопоставяне. Обяснете, че думата противоборство в стих 3 се отнася за
противопоставяне.

• Въз основа на това, на което Павел учи светиите, какво може да ни помага
да оставим настрана греховете си и търпеливо да устояваме на
противопоставянето? (Учениците може да използват различни думи, но
трябва да открият следния принцип: Като следваме примера на Исус
Христос, може да намерим силата да оставим настрана греховете си
и търпеливо да устояваме на противопоставяне.)

• Според стих 2, какво от нещата, които прави Исус Христос, светиите
трябва да вземат за пример според Павел?

Покажете картината Разпъването на
кръста (Евангелски произведения на
изкуството (2009 г.), № 57; вж. също
LDS.org), и обяснете, че Павел казва
на светиите, че Исус Христос е
съгласен да изстрада смърт на кръста
и да устои на подигравките на света,
защото познава радостта, която ще
получи, ако остане верен на
Небесния Отец.

• Как според вас вземането на
пример от Исус Христос може да ни помага, когато се изправяме пред
страдание и препятствия?

Помолете учениците да си помислят за настоящите си трудности и как
следването на примера на Исус Христос може да им помага при тези
трудности.

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли: Помолете класа да
чуят как примерът на Исус Христос може да ни помага да оставим настрана
греховете си и да продължаваме с търпение.
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„За да може Неговото Единение да бъде безпределно и вечно, Той трябвало
да почувства не само физическа, но и духовна смърт, да усети какво
означава Божият Дух да се отдръпне, оставяйки човека абсолютно и
безнадеждно сам.

Но Исус издържал. Продължил напред. Добротата в Него позволила на
вярата да триумфира дори в състояние на цялостно страдание. Вярата,

според която живял, Му казвала, че въпреки Неговите чувства божественото състрадание
никога не отсъства, че Бог винаги е верен, че Той никога не бяга от нас и не ни изоставя“
(„Никой не бил с Него“, Лиахона, май 2009 г., с. 88).

Насърчете учениците да отделят време всеки ден, вероятно като част от
времето им за изучаване на Писанията, за да разглеждат примера на Исус
Христос, за да могат да намират силата да оставят настрана греховете си и
търпеливо да устояват на противопоставяне.

За да подготвите учениците да открият един друг принцип, който Павел
преподава в Евреите 12, ги поканете да си помислят за случай, когато някой
им е направил забележка. Помолете ги да си припомнят как са реагирали на
тази забележка.

• Защо може да е трудно да се приеме забележка от някого?

• Според вас, кои са някои от причините, поради които околните може да се
опитват да ни правят забележки, особено когато знаят, че това не ни
харесва?

Обяснете, че когато тичаме на попрището на ученичеството, можем да
очакваме да бъдем укорявани или да ни бъдат правени забележки. Поканете
един ученик да прочете Евреите 12:6–9 на глас. Помолете класа да следят
текста и да открият кой ще ни коригира и защо. В този контекст думата
незаконно родени в стих 8 означава онези, които не са родени в рамките на
брачна връзка, които не се считат за законни наследници.

Евреите 12:9 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването на откъсите за
овладяване на Писанията ще помогне на учениците да увеличават своето

разбиране на основните учения, както и да се подготвят да ги преподават на други хора.
Може да предложите на учениците да отбележат стиховете за овладяване на Писанията по
отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за
преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

• Кой може да ни прави забележки, докато тичаме в попрището на
ученичеството?

• Според Павел, защо Небесният Отец ни укорява или ни коригира?

• По какви начини укорите от Небесния Отец са показател за Неговата
любов към Неговите чеда?

Поканете учениците да отделят 30 секунди, за да напишат в тетрадките или
дневниците си за изучаване на Писанията някои от начините, по които
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Небесният Отец може да ни коригира. Помолете няколко ученика да споделят
с класа какво са написали. Учениците трябва да разберат, че макар
укоряването да може да идва по най-различни начини, не всяко изпитание
или страдание, което имаме, идва от Бог.

• В стих 9, какво казва Павел, че трябва да правим, когато Небесният Отец
ни коригира и ни укорява?

• Какво означава да „се покоряваме“ на Небесния Отец? (Да сме смирени,
склонни да се учим и да желаем да правим промени в живота си, за да се
съобразяваме с волята Му.)

Напише на дъската следния непълен израз: Ако се покоряваме на укорите на
Небесния Отец, ще …

Обяснете, че в стих 10, Павел признава, че нашите земни бащи може понякога
да ни укоряват по несъвършен начин, но укоряването от Небесния Отец е
съвършено и е предназначено да е за наша полза. Поканете един ученик да
прочете Евреите 12:10–11 на глас. Помолете класа да следят текста, търсейки
какво учи Павел, че ще се случи, ако се покоряваме на укорите от Небесния
Отец. Обяснете, че изразът „участници в Неговата святост“ в стих 10 се
отнася за това да станем по-подобни на Бог.

• По какъв начин думите на Павел в стих 11 описват как можем да се
чувстваме първоначално, когато бъдем укорявани?

• Според стихове 10–11, какво ще се случва, ако се покоряваме на
укоряването от страна на Небесния Отец? (След като учениците
отговорят, довършете изречението на дъската по следния начин: Ако се
покоряваме на укорите от Небесния Отец, ще ставаме по-подобни
на Него и ще имаме мира, който идва от праведността.)

Може да разкажете случай, когато сте се покорили на укоряване от Небесния
Отец и сте се почувствали благословени поради това. (Не споделяйте неща,
които са твърде свещени или лични.) Помолете учениците да си помислят за
случай, когато са се почувствали укорени от Небесния Отец. Помолете ги да
си припомнят как са реагирали на тази забележка. Насърчете учениците да
вземат решение сега да се покоряват на укорите на Небесния Отец, които
могат да получат в бъдеще.

Обобщете Евреите 12:12–29, като обясните, че Павел насърчава светиите да
усилват във вярата другите членове на Църквата. Той ги увещава да се
въздържат от грях, за да не се лишат от Божиите благословии, както се случва
с Исав, и с чедата израилеви до планината Сион. Павел обяснява, че светиите,
които останат верни и служат на Бог, ще получат несравнима слава и място в
Неговото царство.

Евреите 13
Павел дава различни съвети на светиите
Обяснете, че Павел приключва посланието си до юдейските светии, като им
дава съвети по различни теми. Разделете учениците на групи по двама или
трима. Поканете ги да прочетат заедно Евреите 13:1–9, 17, като потърсят
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съвета, който Павел дава на светиите. Кажете на учениците да обсъдят
следните въпроси в групите си, когато приключат с четенето. Бихте могли да
напишете тези въпроси на дъската.

• Кой съвет според вас е най-нужен в днешно време? Защо?

След като измине достатъчно време, поканете няколко ученика да споделят
как са отговорили на въпросите. Поканете учениците да си помислят кои
части от съветите на Павел могат да прилагат по-добре в живота си.

Обобщете Евреите 13:10–12, като обясните, че Павел учи на това, че в
старозаветни времена животните, принасяни като жертва за греховете, били
изгаряни извън градската порта. По същия начин, Исус Христос е жертван
извън градската порта на Йерусалим. Обяснете, че след като Исус Христос
извършва Единението, вече не се изискват жертвоприношения на животни
(вж. 3 Нефи 9:18–20).

Поканете един ученик да прочете Евреите 10:13–16 на глас. Помолете класа да
следят текста и да намерят какво съветва Павел светиите да принасят в жертва
вместо животни. Може да поканите учениците да отбележат това, което са
открили.

• Какви жертви казва Павел, че трябва да правим?

• Защо според вас такива приношения ще са угодни на Бог?

Обобщете Евреите 13:17–25, като обясните, че Павел съветва светиите да се
подчиняват на духовните си ръководители и да се молят за тях. Павел се моли
Бог да даде на светиите всичко, което им е нужно, за да изпълняват
Неговата воля.

Може да приключите урока, като свидетелствате за истините, които
учениците откриха в Евреите 12–13.

Овладяване на стихове от Писанията – Евреите 12:9
Може да помогнете на учениците да наизустят Евреите 12:9, като ги поканите
да напишат първата буква на всяка дума в стиха на лист хартия. Преговаряйте
много пъти стиха с учениците си, докато те се научат да го рецитират,
използвайки първата буква на всяка дума.

• Какво учение можем да научим от този стих относно връзката ни с нашия
Небесен Отец? (Учениците трябва да открият следното учение:
Небесният Отец е Отец на нашите духове.)

• Защо е важно да вярваме, че сме Божии чеда?

Свидетелствайте, че ние сме буквални чеда на Бог.
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Въведение към Съборното
послание на Яков
Защо да изучаваме тази книга?
Съборното послание на Яков е добре известно на членовете на Църквата на
Исус Христос от светиите от последните дни поради важния откъс в Яков 1:5,
който подтиква младия Джозеф Смит да търси истина от Бог. Из цялото си
послание Яков подчертава, че ние трябва да сме „изпълнители на словото, а не
само слушатели“ (Яков 1:22). Изучаването на тази книга може да помогне на
учениците да разберат важността на проявяването на вярата си чрез своите
„дела“ (вж. Яков 2:14–26) и да ги вдъхнови да се стремят към „живота, който
Господ е обещал на онези, които Го обичат“ (Яков 1:12).

Кой написва тази книга?
В посланието е написано, че негов автор е „Яков, слуга на Бога и на Господ
Исус Христос“ (Яков 1:1).

Християнската традиция твърди, че този Яков, също като Юда, е един от
синовете на Йосиф и Мария и следователно е полубрат на Исус Христос (вж.
Матей 13:55; Марк 6:3; Галатяните 1:19). Фактът, че Яков е споменат първи в
списъка на братята на Исус в Матей 13:55, може да показва, че той е
най-големият от полубратята. Подобно на останалите господни полубратя,
Яков в началото не става ученик на Исус (вж. Йоан 7:3–5). Обаче, след като
Исус е възкресен, Яков е един от хората, на които Христос се явява като
възкресена личност (вж. 1 Коринтяните 15:7).

По-късно Яков става апостол и според ранните християнски автори е първият
епископ на Църквата в Йерусалим (вж. 12:17; 21:18; Галатяните 1:18–19; 2:9).
Като ръководител в Църквата той играе важна роля в събора, проведен в
Йерусалим (Деянията 15:13). Неговото влияние в Църквата несъмнено е
усилено от роднинската му връзка с Исус, макар че Яков показва смирение,
като се представя не като брат на Исус, а като слуга на Господ (вж. Яков 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Не се знае кога Яков пише това послание. Тъй като Яков живее в Йерусалим и
ръководи делата на Църквата там, вероятно написва посланието си
някъде там.

Фактът, че Яков не споменава Йерусалимския събор през 50 г. сл. Хр. (Вж.
Деянията 15), може да показва, че това послание е написано преди него. Ако
това послание е написано преди Йерусалимския събор, то е едно от първите
послания в Новия завет.

За кого е написана книгата и защо?
Яков се обръща в посланието си „до дванадесетте пръснати племена“ (Яков
1:1), т.е. целия дом Израилев; той ги кани да „приемат Евангелието … (и) да
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дойдат в стадото на Христос“ (Брус Р. Макконки, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 тома, 1965–1973, том 3, с. 243). Яков дава указания на членовете
на Църквата да водят живота си по начин, който изразява тяхната вяра в Исус
Христос.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Съборното послание на Яков понякога е определяно като мъдро
произведение, подобно на старозветните Притчи. Текстът на посланието се
състои от кратки обяснения на принципи за християнски живот. В
допълнение, има сходства между Проповедта на планината на Спасителя,
записана в Матей 5–7 и словата на Яков. Някои подобни теми са устояването
на преследване (вж. Яков 1:2–3, 12; Матей 5:10–12), да станем „съвършени“
или духовно зрели (вж. Яков 1:4, 2:22, Матей 5:48), отправяне на молба към Бог
(вж. Яков 1:5; Матей 7:7–8), вършене на Божията воля (вж. Яков 1:22, Матей
7:21–25), да обичаме другите (вж. Яков 2:8, Матей 5:43–44, 7:12), да
разпознаваме доброто и злото по техните плодове (вж. Яков 3:11–12, Матей
7:15–20), да сме миротворци (вж. Яков 3:18, Матей 5:9), и да не се кълнем (вж.
Яков 5:12, Матей 5:34–37).

Изложение
Яков 1–2 Яков приветства читателите си и представя някои основни теми в
посланието си, в това число устояването на изпитания, търсенето на мъдрост
и воденето на живот в съответствие с вярата ни. Слушателите на Божието
слово трябва да бъдат и негови изпълнители. Яков дава определение за „чиста
и непорочна“ религия, като за оказване на грижа за сираците и вдовиците и
стремеж към живот без грях (вж. Яков 1:27). Светиите трябва да обичат
ближните си и да проявяват своята вяра чрез делата си.

Яков 3–4 Яков обяснява разрушителното естество на необузданата реч и я
съпоставя с плода на праведността на онези, които омиротворяват. Той
предупреждава читателите да не се сприятеляват със света, а да устояват на
дявола и да се придържат към Бог.

Яков 5 Яков предупреждава богатите, които са нечестиви. Той приключва
посланието си с кратък съвет относно отговорностите на светиите към
другите членове на Църквата. Той съветва светиите търпеливо да устояват до
идването на Господ и да бъдат честни в разговорите си. Яков насърчава
болните да се обръщат към старейшините, за да ги помажат с масло.

ЯКОВ
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Яков 1
Въведение
Яков пише послание до разпръснатия дом Израилев,
насърчавайки ги да бъдат търпеливи в страданията си и
да търсят мъдрост от Небесния Отец. Яков ги учи и да

устояват на изкушенията, да бъдат изпълнители на
словото, да служат на другите и да останат духовно чисти.

Предложения за преподаване
Яков 1:1–11
Яков насърчава разпръснатия Израил да бъде търпелив в страданията си и да
търси мъдрост от Бог
Преди урока напишете на дъската следното изречение: Де да можеше да съм
по-мъдър! Като започне часа, поканете учениците да обмислят изречението на
дъската. Поканете ги да използват тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията, за да напишат теми или лични обстоятелства, за които търсят
мъдрост. Може да предложите да включат в списъците си евангелски теми и
наболели житейски въпроси. Помолете няколко ученика да споделят някои от
темите или въпросите, които са записали. (Напомнете на учениците да не
споделят нищо, което е твърде лично.)

Покажете картината Джозеф търси
мъдрост от Библията (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 89; вж. също LDS.org).

• С какви наболели въпроси се
занимава Джозеф Смит в
младежките си години? (Ако
учениците се нуждаят от помощ,
насочете ги към Джозеф Смит –
История 1:9–10.)

Обяснете, че Джозеф четял
посланието на Яков, когато открил
как да намери отговори на въпросите
си. Яков е апостол на Исус Христос и
епископ в Йерусалим. Според
християнската традиция Яков е син
на Мария и Йосиф и следователно е
полубрат на Исус.

Поканете един ученик да прочете Яков 1:1–4 на глас. Помолете класа да следят
текста и да потърсят на какво учи Яков дома Израилев относно техните
трудности и страдания? Обяснете, че Превода на Джозеф Смит на стих 2 (в
James 1:2, бележка под линия a) променя израза „разни изпитания“ на „много
страдания“.
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• На какво учи Яков дома Израилев относно техните трудности и
страдания?

• Защо е важно да имаме търпение в трудностите и страданията?

Поканете един ученик да прочете Яков 1:5–6 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво открива Джозеф Смит, което му помага да
намери отговори на въпросите си.

Яков 1:5–6 са стихове за овладяване на Писанията. Изучаването на стиховете
за овладяване ще помогне на учениците да увеличат разбирането си на основни

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да поканите учениците
да ги отбелязват по отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се
към идеята за преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяване
на този откъс.

• Какво съветва Яков читателите си да правят, за да намират отговори на
въпросите си?

• Какво означава, че Бог дава „щедро“ и „без да укорява“? (стих 5). (Щедро
означава неограничено, много. Укорява означава още да критикува или
заклеймява.)

Поканете един ученик да излезе на дъската и да напише един принцип, който
можем да научим от Яков 1:5–6. Ученикът може да използва различни думи,
но трябва да открие един принцип, сходен със следния: Бог дава мъдрост
щедро на онези, които Го молят с вяра.

• Какво означава да „проси(м) с вяра, без да се съмнява(ме)“? (стих 6).

Поканете един ученик да обясни по какъв начин Яков 1:5–6 повлиява на
младия Джозеф Смит, докато той търси отговори (вж. Джозеф Смит –
История 1:12). Помолете друг ученик да обобщи последвалите събития от
молитвата на Джозеф Смит, изречена с вяра в горичката до дома му.

• Кога се е случвало Небесният Отец щедро да е отговарял на вашите
молитви, след като сте Му се молили с вяра?

Свидетелствайте, че Бог дава мъдрост щедро на онези, които Го помолят с
вяра. Поканете учениците да следват примера на Джозеф Смит, като прилагат
този принцип в живота си, за да могат да получават мъдростта, от която се
нуждаят, от Небесния Отец.

Обобщете Яков 1:7–11, като обясните, че Яков предупреждава да не се
съмняваме или да не се колебаем в лоялността и предаността си към Господ.
Яков пише също, че богатите трябва да станат смирени, защото земните
богатства са само временни и скоро ще отминат.

Бележка: Може да поканите двама ученика да преподадат следните два откъса
от Писанията. Ще е от полза да възложите тази задача на учениците, които ще
преподават, един или два дни преди този урок, за да могат да се подготвят.
Може да поканите всеки ученик, който ще преподава, да преподава на целия
клас. Или може да разделите на две класа, да поканите всеки ученик, който ще
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преподава, да преподаде откъса си на половината клас и после да помолите
тези преподаващи ученици (или пък класа) да се разменят, за да могат да
преподават и на другата половина от класа.

Първи ученик, който ще преподава – Яков 1:12–21

Яков учи относно изкушението
Попитайте учениците:

• Пред какви изкушения са изправени младежите днес? (Бихте могли да
запишете отговорите на учениците на дъската.)

• Защо понякога е трудно да се устоява на изкушението?

Поканете един от учениците да прочете Яков 1:12 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят благословията, обещана на онези, които обичат
Господ и устояват на изкушенията. Обяснете, че Joseph Smith Translation на
този стих (в James 1:12, бележка под линия b) променя „устоява на изкушения“
на „не се поддава на изкушения“.

• Каква благословия ще получат онези, които обичат Господ и устояват на
изкушенията? (След като учениците отговорят, напишете на дъската
следния принцип: Показваме любовта си към Господ, като устояваме
на изкушенията, което е едно от изискванията, за да получим вечен
живот.)

Поканете един ученик да прочете Яков 1:13–16 на глас. Помолете учениците
да следят текста, като потърсят откъде идват изкушенията и откъде не.

• Според стих 13, кой не е източник на нашите изкушения?

Обяснете, че думата страст в стих 14 се отнася за нечестиви желания, които
може да имаме поради падналото ни естество. Сатана ни изкушава да се
поддаваме на тези нечестиви желания.

Помолете учениците да помислят за изкушенията, с които се борят.

• Как можем да придобием духовна сила, за да устояваме на изкушението?

• По какви начини устояването на изкушението показва нашата любов
към Господ?

Свидетелствайте за истинността на принципа, който учениците откриха в
Яков 1:12. Поканете ги да си помислят какво ще правят, за да устояват на
изкушенията, с които се борят?

Обобщете Яков 1:17–21, като обясните, че Яков учи на това, че всички добри
дарове идват от Бог и че светиите трябва да се откажат от всякаква
„нечистота“ и да приемат Господните слова „с кротост“ (стих 21).

Втори ученик, който ще преподава – Яков 1:22–25

Яков кани читателите си да бъдат слушатели и изпълнители на словото
Помолете един ученик да прочете следната история от старейшина Куентин
Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„Наскоро се срещнах с един прекрасен младеж. Той си беше поставил за цел
да отслужи мисия, да получи образование, да сключи брак в храма и да
изгради праведно и щастливо семейство. … Почувствах, че искрено
желаеше да отслужи мисия и избягваше сериозните прегрешения, които
биха му попречили да направи това, но всекидневните му дейности не го
подготвяха за физическите, емоционалните, социалните, интелектуалните и

духовните трудности, пред които ще се изправи. Той не се бе научил да работи усилено. Не
взимаше на сериозно училището и Семинара. Ходеше на църква, но не беше прочел
Книгата на Мормон. Прекарваше огромно количество време в игра на видео игри и в
социалните медии. Изглежда мислеше, че самото заминаване на мисия е достатъчно“
(„Избирайте мъдро“, Лиахона, ноем. 2014 г., с. 47).

• Ако бяхте на мястото на старейшина Кук, за какво щяхте да се безпокоите
относно липсата на подготовка за мисия при този млад мъж?

Поканете един от учениците да прочете Яков 1:22 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво от това, на което учи Яков, може да
помогне на младия мъж от историята на старейшина Кук.

• На какво учи Яков, което може да помогне на този млад мъж?

Обяснете, че според записаното в Яков 1:23–24 Яков оприличава човека,
който е само слушател, но не и изпълнител, на човек, който се вижда в
огледало, но после забравя как изглежда, когато си тръгва.

Поканете един от учениците да прочете Яков 1:25 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво се случа на онези, които изберат да действат
съгласно истините, които чуват.

• Какво се случва на онези, които са не само слушатели, но и изпълнители?
(След като учениците отговорят, напишете на дъската следния принцип:
Когато чуваме и действаме съгласно Божието слово, Той ще ни
благославя в делата ни.)

Поканете учениците да преценят дали са слушатели и изпълнители на
Божието слово, като обмислят следните въпроси. Може да прочетете на глас
тези въпроси или да ги напишете на дъската.

1. Доколко вярвам в истините, които научавам в Писанията, у дома, на
църква и в Семинара?

2. Колко често си поставям духовни цели да действам съгласно истините,
които научавам? Колко често ги постигам? Колко често ги забравям?

3. Какво мога да правя по-добре, за да бъда изпълнител на словото, а не само
слушател?

Свидетелствайте за благословиите, които идват, когато действаме съгласно
това, което научаваме.
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Яков 1:26–27
Павел съветва светиите да се грижат за другите
След като двамата ученика преподадат откъсите си, помолете няколко други
ученика да обобщят какво са научили.

Поканете един ученик да прочете Яков 1:26–27 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят предложенията на Яков за това как можем да
живеем според нашата религия.

• Според Яков кои са някои от начините, по които можем да живеем според
религията си или да показваме нашата отдаденост към Бог?

Обяснете, че Яков използва идеята за „грижи за сирачетата и вдовиците“ в
нужда като пример за грижа за другите. „Да пази себе си неопетнен от света“
(стих 27) означава да останем духовно чисти, дори и в един свят, в който
нечестието преобладава.

• Каква истина можем да научим от стих 27? (Учениците може да използват
различни думи, но трябва да разпознаят следната истина: Ние
демонстрираме чиста религия, когато се грижим за другите и
опазваме себе си духовно чисти. Напишете тази истина на дъската.)

• По какви начини да се грижим за другите и да опазим себе си духовно
чисти може да бъдат важен израз на нашата отдаденост към Бог?

• Познавате ли някой, който е добър пример за демонстриране на „чисто и
непорочно благочестие“ в ежедневието си? Какво от това, което прави
този човек, ви вдъхновява?

Поканете учениците да напишат на лист хартия едно или две дела, които ще
извършат през следващата седмица, за да се грижат за някой в нужда или да
опазят себе си „неопетнен(и) от света“. Поканете ги да бъдат изпълнители на
Божието слово, като прилагат този принцип в живота си.

Стихове за овладяване на Писанията – Яков 1:5–6
Обяснете, че наизустяването на Яков 1:5–6 ще помага на учениците през
целия им живот, когато имат въпроси за Евангелието, докато търсят
Господната помощ при вземането на решения и когато преподават
Евангелието на другите.

Използвайте една от дейностите за наизустяване в приложението или
създайте ваша собствена, за да помогнете на учениците да наизустят този
откъс. Не забравяйте често да преговаряте с учениците наизустените стихове
за овладяване, за да им помагате да запомнят наученото. Може да планирате в
бъдещите си уроци да преговаряте този стих и да каните учениците да го
рецитират.

УРОК 140
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Евреите 5–Яков 1 (Раздел
28)

Материал за подготовка на учителя при уроци изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Евреите 5–Яков 1 (раздел 28), няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Евреите 5–6)
От писанията на Павел относно свещеническата власт учениците научиха, че хората, които са ръкоположени в
свещеничеството, трябва да бъдат призовани от Бог чрез откровение посредством Неговите упълномощени
служители. Учениците научиха и следните истини: Чрез усърдие до края, вяра в Исус Христос и търпение, можем
да наследим благословиите, които Бог е обещал. Нашата надежда за Божиите обещания е духовна котва за
нашите души.

Ден 2 (Евреите 7–10)
Докато учениците изучаваха Евреите 7–10, те научиха, че Исус Христос предложи собствения Си живот като
приношение за нашите грехове и, че поради Единението на Исус Христос можем да влезем в селестиалното
царство, ако се придържаме здраво към вярата си в Него.

Ден 3 (Евреите 11)
При изучаването си на проповедта на Павел за вярата учениците научиха, че вярата е твърда увереност в онези
неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Те научиха и следното: За да угодим на Бог,
ние трябва да упражняваме вяра, като идваме при Него, вярваме в Него и вярваме, че Той възнаграждава онези,
които усърдно Го търсят. Като упражняваме вяра в Исус Христос, ние можем да издържаме на страдание, да
постигаме чудеса, да получаваме божествени обещания, да укрепваме своето свидетелство за Него и да
напредваме към съвършенство.

Ден 4 (Евреите 12–Яков 1)
Докато учениците изучаваха края на посланието на Павел към евреите, те научиха, че като следваме примера на
Исус Христос, можем да намираме силата да изоставяме греховете си и търпеливо да устояваме на
противопоставянето. Те научиха и, че ако се покорим на укорите от Небесния Отец, ще станем по-подобни на
Него и ще имаме мира, който идва от праведността. По време на изучаването си на Яков 1 учениците научиха, че
Бог дава щедро на всички, които просят от Него с вяра.

Въведение
Апостол Яков съветва разпръснатите израилтяни да бъдат изпълнители на
словото, да служат на другите и да останат духовно чисти.
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Предложения за преподаване
Бележка: Учениците научиха в този раздел два откъса за овладяване – Евреите
12:9 и Яков 1:5–6. Може да прочетете или изрецитирате тези стихове заедно с
класа и да поканите учениците да обяснят ученията и принципите, на които
учат тези откъси.

Яков 1:22–27
Яков кани читателите си да бъдат слушатели и изпълнители на словото и да
служат на другите
Помолете един ученик да прочете следната история от старейшина Куентин
Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Наскоро се срещнах с един прекрасен младеж. Той си беше поставил за цел
да отслужи мисия, да получи образование, да сключи брак в храма и да
изгради праведно и щастливо семейство. Много се зарадвах от неговите
цели. Но по-нататък в разговора стана ясно, че неговото поведение и избори
не съответстваха на неговите цели. Почувствах, че искрено желаеше да
отслужи мисия и избягваше сериозните прегрешения, които биха му

попречили да направи това, но всекидневните му дейности не го подготвяха за
физическите, емоционалните, социалните, интелектуалните и духовните трудности, пред
които ще се изправи. Той не се бе научил да работи усилено. Не взимаше на сериозно
училището и Семинара. Ходеше на църква, но не беше прочел Книгата на Мормон.
Прекарваше огромно количество време в игра на видео игри и в социалните медии.
Изглежда мислеше, че самото заминаване на мисия е достатъчно“ („Избирайте мъдро“,
Лиахона, ноем. 2014 г., с. 47).

• Ако бяхте на мястото на старейшина Кук, какви тревоги бихте имали
относно липсата на подготовка за мисия при този млад мъж?

Поканете един от учениците да прочете Яков 1:22 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво от това, на което учи Яков, може да
помогне на младия мъж от историята на старейшина Кук.

• На какво учи Яков, което може да помогне на този млад мъж?

Обяснете, че според записаното в Яков 1:23–24 Яков оприличава човека,
който е само слушател, но не и изпълнител, на човек, който се вижда в
огледало, но после забравя как изглежда, когато си тръгва.

Поканете един от учениците да прочете Яков 1:25 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво се случа на онези, които изберат да действат
съгласно истините, които чуват.

• Какво се случва на онези, които са не само слушатели, но и изпълнители?
(След като учениците отговорят, напишете на дъската следния принцип:
Когато чуваме и действаме съгласно Божието слово, Той ще ни
благославя в делата ни.)

Поканете учениците да преценят дали са слушатели и изпълнители на
Божието слово, като обмислят следните въпроси. Може да прочетете на глас
тези въпроси или да ги напишете на дъската.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 28
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• Доколко вярвам в истините, които научавам в Писанията, у дома, на
църква и в Семинара?

• Колко често си поставям духовни цели да действам съгласно истините,
които научавам? Колко често ги постигам? Колко често ги забравям?

• Какво мога да правя по-добре, за да бъда изпълнител на словото, а не само
слушател?

Свидетелствайте за благословиите, които идват, когато действаме съгласно
това, което научаваме.

Поканете един ученик да прочете Яков 1:26–27 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят предложенията на Яков за това как можем да
живеем според нашата религия.

• Според Яков кои са някои от начините, по които можем да живеем според
религията си или да показваме нашата отдаденост към Бог?

Обяснете, че в стих 27 Яков използва идеята за „грижи за сирачетата и
вдовиците“ в нужда като пример за грижа за другите и че да се „пази(м)
неопетнени от света“ означава да останем духовно чисти, дори и в един свят, в
който нечестието може да е навсякъде.

• Каква истина можем да научим от Яков 1:27? (Учениците може да
използват различни думи, но трябва да разпознаят следната истина: Ние
демонстрираме чиста религия, когато се грижим за другите и
опазваме себе си духовно чисти. Напишете тази истина на дъската.)

• По какви начини да се грижим за другите и да опазим себе си духовно
чисти може да бъдат важен израз на нашата отдаденост към Бог?

• Познавате ли някого, който е добър пример за демонстриране на „чисто и
непорочно благочестие“ в ежедневието си? Какво прави този човек, което
ви вдъхновява?

Поканете учениците да напишат на лист хартия едно или две дела, които ще
извършат през следващата седмица, за да се грижат за някой в нужда или да
опазят себе си „неопетнен(и) от света“. Поканете ги да бъдат изпълнители на
Божието слово, като прилагат този принцип в живота си.

Следващ раздел (Яков 2–1 Петър 5)
Обяснете на учениците, че докато изучават Яков 2–1 Петър 5, те ще научат
отговорите на следните въпроси: Какво съветва Яков светиите, че трябва да
правят, ако видят брат или сестра, които са „голи и останали без ежедневна
храна“? (Яков 2:15). Ами ако не правим нищо, за да помагаме на нуждаещите
се? Защо Яков казва, че „вярата без дела е мъртва“? (Яков 2:26). Коя част от
тялото Яков нарича „огън“ и може да „зараз(и) цялото тяло“? (Яков 3:6).
Какви благословии очакват онези, които помагат да се обърне грешника от
„заблудения му път“? (Яков 5:20). Какви причини дава Петър за проповядване
на Евангелието на мъртвите? Поканете учениците да търсят отговори на тези
въпроси, докато изучават следващата група стихове от Писанията.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 28
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УРОК 141

Яков 2
Въведение
Яков насърчава светиите да помагат на угнетените и ги
учи, че истинните последователи на Исус Христос не

трябва да предпочитат богатите пред бедните. Яков също
така учи за връзката между вяра и дела.

Предложения за преподаване
Яков 2:1-13
Яков учи последователите на Христос да не проявяват предпочитание към
богатите
Изберете произволно един ученик и му дайте дребна почерпка. Кажете на
класа, че сте дали на този ученик почерпка поради причина, която сте
избрали произволно (например, защото ученикът е облечен в любимия ви
цвят или защото е донесъл в час конкретен предмет).

• Как се почувствахте всички вие заради отношението ми към този ученик?

• Защо хората понякога проявяват пристрастие?

Помолете учениците да си помислят за други случаи, когато са виждали с
някой да са се отнасяли по-добре, отколкото с другите и да си помислят как са
се почувствали те.

Поканете един ученик да прочете Яков 2:1–4 на глас. Обяснете на учениците,
че в Превода на Джозеф Смит на Яков 2:1 в бележка под линия a в James 2:1 се
казва: „Братя мои, не може да имате вярата на прославения наш Господ Исус
Христос и да сте пристрастни към личности.“ Помолете учениците да
потърсят за какво Яков предупреждава светиите.

• За какво предупреждава Яков светиите?

Отбележете, че „да сте пристрастни към личности“ (Превод на Джозеф Смит,
Яков 2:1) означава да изказваме предпочитания към един човек или група
хора, като същевременно се държим зле с другите поради техните
обстоятелства или черти.

• Какъв пример за предпочитания споделя Яков?

• Кои са някои от примерите в днешно време за хора, които проявяват
предпочитания към някои хора, като същевременно се отнасят лошо с
други заради техните обстоятелства или черти?

Обобщете Яков 2:5–7, като обясните, че Яков продължава да укорява
светиите, които проявяват предпочитания към богатите. Той ги учи, че Бог е
избрал бедните да бъдат богати на вяра и наследници на Неговото царство.
Яков също така напомня на светиите, че богатите са тези, които са ги
потискали и са богохулствали.

Поканете учениците да прочетат Яков 2:8 наум, като потърсят какво според
Яков ще помогне на светиите да прекратят проявата на предпочитания.
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• Какво напомня Яков на светиите, че трябва да правят?

• Защо според вас тази заповед е наричана „царския закон“? (Яков 2:8).

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това как
верните ученици на Исус Христос се отнасят с хората? (Учениците може
да използват различни думи, но трябва да открият следния принцип:
Верните ученици на Исус Христос обичат всички хора, независимо
от техните обстоятелства. Запишете този принцип на дъската.)

• По какъв начин Спасителят, по време на земното Си служение, е пример
за любов към другите, независимо от обстоятелствата им.

Помолете учениците да си помислят за някой, който се стреми да обича
всички хора. Нека няколко ученика прочетат пред класа за кого са си
помислили и защо.

Помолете учениците да си помислят как се отнасят с другите. Насърчете ги да
търсят възможности да следват примера на Спасителя, като обичат другите.

Поканете учениците да си представят, че след като чуват ученията на Яков
относно това да обичат всички хора, те чуват някой да казва, че няма
значение, ако изразяваме предпочитания към някои хора, а същевременно се
отнасяме зле с други. Този човек казва и, че има много по-лоши неща, които
може да правим.

• Какви проблеми може да възникнат от такъв начин на мислене?

Поканете един ученик да прочете Яков 2:9–10 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят защо е голям проблем, ако не обичаме всички
хора, независимо от обстоятелствата им.

• Защо е голям проблем, ако не обичаме всички, независимо от
обстоятелствата им?

• Каква истина можем да научим от ученията на Яков в тези стихове?
(Учениците може да използват различни думи, но трябва да открият
следната истина: Ако извършим дори само един грях, ние ставаме
виновни пред Бог.)

• Според Яков 2:10, кое е вечното последствие от нарушаването дори и на
една от Божиите заповеди? (Ние ставаме като че „винов(ни) във всичко“
поради това, че сме нечисти и следователно неспособни да живеем с Бог
(вж. също 1 Нефи 10:21.)

• Защо все още може да имаме надежда, въпреки че неподчинението пред
Бог ни прави нечисти, за да живеем с Бог?

Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство:

УРОК 141
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„Не всичко е изгубено.

Благодатта Божия е нашата велика и вечна надежда.

Чрез жертвата на Исус Христос, планът на милостта задоволява
изискванията на правосъдието (вж. Алма 42:15) и „доставя средство на
човеците да могат да имат вяра за покаяние“ (Алма 34:15).

„Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг“ (вж. Исайя 1:18). Тъй като
нашият възлюбен Спасител „отдаде Себе Си откуп за всички“ (1 Тимотей 2:6), на нас се
предоставя начин да влезем в Неговото вечно царство (вж. 2 Петър 1:11) („Дарът на
благодатта“, Лиахона, май 2015 г., с. 108).

• Какво трябва да правим, за да бъдем достойни да влезем в Господното
царство посредством Единението на Исус Христос?

• Как принципът, който открихме в стих 10 може да ни помага да ценим
по-цялостно Единението на Исус Христос?

Обобщете Яков 2:11–13, като обясните, че Яков предоставя пример за
принципа, преподаван в стих 10. След това насърчава вярващите да се отнасят
милостиво с другите, защото онези, които се отнасят с другите безмилостно,
ще бъдат съдени безмилостно.

Яков 2:14–26
Яков учи за ролята на вярата и делата за нашето спасение
Поканете учениците да си представят, че един млад мъж е осъзнал, че е
съгрешил. Той вярва в Единението на Исус Христос и в способността на
Спасителя да го спаси. Той казва, че е достатъчно да вярва и Господ ще му
прости, без той да полага усилия от своя страна.

Помолете учениците да си помислят дали само вярата на този млад мъж е
достатъчна, за да бъдат опростени греховете му.

Поканете един от учениците да прочете Яков 2:14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят въпроса, който задава Яков на светиите
относно вярата.

• Какъв въпрос задава Яков на светиите относно вярата?

• За какъв вид дела според вас говори Яков?

Обяснете, че Яков коригира едно погрешно схващане за вярата. Някои хора
погрешно са мислели, че вярата е просто устно изразяване на вярване. В
контекста на Яков 2:14 Яков използва думата дела по различен начин от този
на апостол Павел. Когато Павел използва думата дела, той говори за делата на
закона на Моисей. Когато Яков използва думата дела, той говори за дела
поради отдаденост или дела на праведност.

Както е записано в Яков 2:15–16, Яков използва аналогия, за да илюстрира
отговора на своя въпрос в стих 14. Нека двама ученика излязат пред класа.
Помолете един от учениците да играе ролята на просяк, който моли за храна,
облекло и подслон, от които той се нуждае. Поканете другия ученик да
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изиграе ролята на човек, който може да помогне на просяка. Поканете трети
ученик да прочете Яков 2:15–16 на глас, докато другите двама ученика
изиграят описаното в тези стихове.

• Какво не е наред при отговора, даден на просещия ученик? Отговорът на
другия ученик ще бъде ли достатъчен, за да спаси просяка?

Поканете един ученик да прочете Яков 2:17–18 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво учи Яков относно вярата.

Яков 2:17–18 са стихове за овладяване. Изучаването на стиховете за
овладяване ще помогне на учениците да увеличават разбирането си на основните

учения и да бъдат подготвени да ги преподават на другите. Може да предложите на
учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен начин, така че да могат
лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в края на урока, за да
помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

• Какво според вас означава изразът „вярата, ако няма дела, сама по себе си
е мъртва“ (стих 17)?

• Как ни помага аналогията на Яков със просяка, за да разберем какво
означава този израз?

• Според стих 17, на каква истина учи Яков относно истинската вяра в Исус
Христос? (Учениците може да използват различни думи, но трябва да
открият истина, подобна на следната: Истинската вяра в Исус Христос
се проявява чрез нашите праведни дела. Напишете тази истина на
дъската.)

Поканете един ученик да прочете Яков 2:19–20 на глас. Обяснете на
учениците, че според Превода на Джозеф Смит на Яков 2:19 (в James 2:19,
бележка под линия a), текстът е: „Ти вярваш, че има само един Бог, добре
правиш; и бесовете вярват и треперят; оприличавайки се на тях, не си
оправдан.“ Помолете учениците да потърсят примера, който Яков използва, за
да покаже, че вярването в Бог не означава непременно притежаване на вяра
в Бог.

• Какъв пример използва Яков, за да покаже, че вярването в Бог не включва
непременно притежаването на вяра в Бог?

Помолете ученик да прочете следното изказване на старейшина Дейвид А.
Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Истинската вяра е съсредоточена върху Господ Исус Христос и винаги води
до праведни действия. … Действието само по себе си не е вяра в
Спасителя, но да се постъпва според правилни принципи е основна част от
вярата“ („Искайте с вяра“, Лиахона, май 2008 г., с. 95).

• Според старейшина Беднар какво е „основна част от вярата“?
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• Защо е важно да разбираме, че вяра в Исус Христос означава както да
вярваме в Него, така и да действаме съгласно правилните принципи?

Напомнете на учениците за младия мъж в примерната ситуация от началото
на този раздел на урока.

• По какъв начин разбирането, че вярата включва както вярване, така и
дела, може да помогне на човек, който търси прошка за греховете си?

Обобщете Яков 2:21–26, като обясните, че Яков говори за Авраам и Раав като
за два примера за хора, чиято вяра в Исус Христос е изявена чрез делата им.
(Историята на смелата жена Раав се намира в Исус Навин 2:1–22.)

Поканете учениците да използват тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията, за да напишат за случай, когато са показали вяра в Исус
Христос чрез делата си и как са били благословени за това. Насърчете
учениците да включват свидетелствата си за Спасителя и как ще показват това
вярване чрез делата си. Поканете няколко ученика да споделят написаното от
тях с класа.

Поканете учениците с молитва да обмислят как могат по-цялостно да
упражняват вяра в Исус Христос, като Му се подчиняват. Насърчете ги да
следват всеки подтик, който получат.

Овладяване на Писанията – Яков 2:17–18
За да помогнете на учениците да прилагат истините, на които учат тези
стихове за овладяване, раздайте ги на всеки от тях заедно с малко листче
хартия. Поканете ги да напишат думите на тези стихове от едната страна на
листа. После ги помолете да довършат следното изречение от другата страна
на листа: Ще показвам на Господ вярата си в Него, като… Насърчете учениците
да държат това листче в джобовете си през целия ден и да направят списък,
където да добавят идеи за демонстриране на вярата им към Господ. Докато
допълват списъците си, могат да преговарят стиховете за овладяване.
Насърчете учениците да поставят листчето на място, където често ще го
виждат и ще си припомнят за целите си.
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УРОК 142

Яков 3
Въведение
Яков учи светиите на важността да контролират речта си.
После съпоставя светската мъдрост с мъдростта, която

идва от Бог.

Предложения за преподаване
Яков 3:1–12
Яков учи светиите на важността да контролират речта си
Донесете за урока една паста за зъби. Поканете един ученик да изстиска
цялата паста от тубичката (или помолете учениците да си представят, че го
правят). Помолете друг ученик да се опита да върне цялата паста обратно в
тубичката. След като вторият ученик се затрудни с тази задача, попитайте:

• По какъв начин пастата за зъби в това упражнение може да бъде
оприличена на думите, които изговаряме?

Поканете учениците да си помислят дали някога са казвали нещо, за което
по-късно са съжалявали. Докато учениците изучават Яков 3:1–12, ги поканете
да потърсят истини, които ще им помагат да избират разумно думите си.

Поканете един ученик да прочете на глас Яков 3:2–4 и първото изречение на
Яков 3:5. Помолете класа да следят текста, като потърсят как Яков описва
онези, които не обиждат другите с думите си. Обяснете, че изразът „в много
неща грешим“ в стих 2 означава, че всички правим грешки и обяснете, че
Яков използва думата език, за да говори за думите, които изричаме.

• Как Яков описва онези, които могат да контролират думите си?

Може да покажете или нарисувате на
дъската рисунки на транзела за кон и
рул на кораб. Може да обясните, че
юзда (стих 3) или транзела е малко
парче метал, поставяно в устата на
коня, което се свързва с юздите,
което позволява на ездача да насочва
коня. В този стих думата кормило
(стих 4) се отнася за руля на кораба,
който помага на човек да управлява
или насочва кораба.

• Според Яков какво е общото между транзелата на коня и руля на кораба?
(И двете са сравнително малки, и двете насочват или контролират
по-големи неща, към които са закрепени.)

• По какъв начин сравнението от страна на Яков на тези предмети с езика
или думите, които изричаме, може да ни помага да разбираме силата на
думите ни?
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• Какъв принцип можем да научим
от тези стихове за това какво
може да се случи, ако се научим
да контролираме речта си?
(Учениците трябва да открият
следния принцип: Когато се
научим да контролираме
речта си, можем да се научим
да контролираме и останалите
си действия.)

• Защо контролирането на речта ни
може да ни помогне да контролираме и останалите си действия?

Поканете един ученик да прочете на глас последното изречение на Яков 3:5 и
също Яков 3:6. Помолете класа да следят текста, като потърсят с какво още
Яков сравнява речта ни. Обяснете, че думата много дърва се отнася за гора.

• С какво още Яков сравнява речта ни?

• Кои аспекти от живота ни може да „се запалва(т)“ (стих 6) или да бъдат
застрашени от неразумната ни употреба на думи?

Обяснете, че изразът „колелото на живота ни“ в стих 6 може да се отнася за
това как ще протече нечий живот.

• По какви начини думите, които изричаме, могат да повлияят на това как
ще протече живота ни?

• По какъв начин правенето на дребни промени при думите, които
изричаме, може да засегне положително живота ни? А, живота на другите?

Нека двама ученика се редуват и прочетат на глас Яков 3:7–12. Помолете класа
да следят текста, като потърсят с какво още Яков сравнява речта ни.

• С какво още Яков сравнява речта ни? (Животно, което трябва да бъде
укротено (вж. стихове 7–8), „смъртоносна отрова“ (стих 8), извор, който
„пуска от същия отвор сладка и горчива вода“ (стихове 11–12), смокиня,
която ражда маслини, вместо смокини и лоза, която ражда смокини (вж.
стих 12.)

За да помогнете на учениците да разберат съдържанието на тези стихове,
поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на старейшина
Джефри Р. Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли:
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„Явно е, че Яков не твърди, че нашите езици са винаги порочни, нито че
всичко, което изричаме, е „смъртоносна отрова“. Но той ясно заявява, че
поне някои неща, които казваме, могат да бъдат разрушителни, дори
смъртоносни – и това е смразяващо обвинение за един светия от
последните дни! Гласът, който дава изразително свидетелство, произнася
жарки молитви и пее химните на Сион, може да бъде същият глас, който

гълчи и критикува, който засрамва и унижава, който причинява болка и унищожава духа
както на самия човек, така и на онези около него. …

… Нека отсега нататък се опитаме да бъдем „съвършени мъже и жени“ поне по следния
начин – да не обиждаме с думите си, или казано по-положително, да говорим с един нов
език, езика на ангелите. Нашите думи, както и нашите дела следва да бъдат изпълнени с
вяра, надежда и милосърдие, трите християнски ценности, от които днешният свят толкова
отчаяно се нуждае. С такива думи, казани под влиянието на Духа, сълзите могат да бъдат
пресушени, сърцата изцелени, животът въздигнат, надеждата възвърната и увереността да
възтържествува“ („Езикът на ангелите“, Лиахона, май 2007 г., с. 16, 18).

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това как трябва да
говорят последователите на Бог? (Използвайки свои думи, учениците
трябва да открият следната истина: Последователите на Бог се стремят
да използват езика си за праведни цели, не да разпространяват зло.)

• Защо е сериозен проблем, ако светии от последните дни използват езика си
за зли цели или да нараняват или унижават другите?

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да бъдем малко
„(по-)съвършени“ (Яков 3:2) при избора на думите си?

Поканете учениците да обяснят как, ако живеят според истината, която
откриха в Яков 3:9–10, това ще насочва действията им в следните ситуации:

1. Пишете съобщение или използвате социални мрежи.

2. Вие сте свещеник, който благославя причастието в неделя. В училище
вашите приятели започват да се подиграват на друг ученик.

3. Вие сте млада жена, която в миналото е говорила лошо за една друга млада
жена във вашия район или клон.

4. Вашите съотборници използват неприличен език.

Помолете един ученик да прочете следния откъс от книжката За укрепването
на младежите:

„Начинът, по който общувате, следва да отразява кой сте вие като син или дъщеря на Бог.
Чистият и интелигентен език показва, че имате буден и благоразумен ум. Добрият език,
който възвисява, насърчава и хвали другите хора, кани Духа да бъде с вас. Нашите думи,
както и нашите дела, следва да бъдат изпълнени с вяра, надежда и милосърдие“ (За
укрепването на младежите (книжка, 2011 г.), с. 20).

• Кога се е случвало нечии думи да са ви вдъхновили или насърчили?
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• Как сте били благословени, когато сте се опитвали да вдъхновявате или
насърчавате другите с думите си?

Поканете учениците да напишат една цел в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията относно това какво ще правят, за да контролират
по-добре речта си и да използват езика си за праведни цели. Поканете ги да
действат през следващата седмица съгласно това, което са написали.

Проследявайте поканите за действие
Може да насърчавате учениците да прилагат евангелски принципи, като проследявате
отправените покани за действие. Напишете си бележка да проследите изпълнението на
целите, които учениците са си поставили в този урок. Може и да ги поканите да разкажат
преживяванията си, които са имали, когато са действали според целите си.

Яков 3:13–18
Яков съпоставя светската мъдрост с мъдростта, която идва от Бог
Обобщете Яков 3:13–18, като обясните, че Яков съпоставя светската мъдрост с
мъдростта, която идва от Бог. Светската мъдрост води до „бъркотия“ (стих 16)
и „свадливост“ (стих 14), докато мъдростта, „която идва отгоре“, е „чиста“ и
„пълна с милосърдие“ (стих 17).

Свидетелствайте за преподадените в този урок принципи.
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УРОК 143

Яков 4–5
Въведение
Яков съветва светиите да не се поддават на дявола, да се
доближават до Бог и търпеливо да понасят страданието,
докато очакват Второто пришествие на Спасителя. Той
учи, че болните трябва да „(викат) църковните

презвитери“ (Яков 5:14), за да им свещенодействат. Яков
учи и на важността да помагаме на грешниците да
се покаят.

Предложения за преподаване

Интересни, уместни и поучителни уроци
Когато постоянно подготвяте и представяте поучителни уроци, учениците ще започнат да
очакват, че ще научат нещо ценно всеки път, като присъстват на урок. Президент Бойд К.
Пакър от Кворума на дванадесетте апостоли учи, че учениците „няма да идват (в час), с
какъвто и да е ентусиазъм, освен ако не бъдат учени на нещо. Те трябва да научат нещо, за
да искат да дойдат отново. Те ще идват с желание, дори с нетърпение, в час … в който са
подхранвани“ (Teach Ye Diligently, 1975 г., с. 153–154).

Яков 4
Яков съветва светиите да се доближават до Бог и да се устояват на дявола
Поканете учениците да си помислят за близък роднина или близък приятел.

• За кого си помислихте? Защо чувствате близък този човек?

• Как станахте близки с този човек?

Помолете учениците да си помислят колко близо се чувстват до Бог.

• По какъв начин ще бъде благословен живота ни, ако имаме силна връзка
с Бог?

Поканете учениците, докато изучават Яков 4, да потърсят истини, които
могат да им помагат да укрепват връзката си с Бог.

Обобщете Яков 4:1–3, като обясните, че Яков укорява светиите за това, че са
се поддали на светски желания.

Поканете един ученик да прочете Яков 4:4 на глас. Поканете класа да следват
текста, като потърсят вида приятелство, за което Яков предупреждава
светиите. Обяснете, че вражда означава омраза.

• За какъв вид приятелство Яков предупреждава светиите?

• Какво според вас означава „приятелството със света“? (Ако трябва,
обяснете, че съветът на Яков в стих 4 не означава, че трябва да избягваме
общуването с хора, които не са членове на Църквата. Вместо това трябва да
избягваме приемането на лъжливи учения и неправедни желания,
стандарти и светски практики.)
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• Според Яков, какво се случва, когато станем приятели със света?

Поканете учениците да прочетат Яков 4:6–8 наум, като потърсят какво
съветва Яков светиите да правят.

• Какво съветва Яков светиите да правят?

• Как покоряването ни на Бог ни помага да се противим на дявола?

• Според стих 8, какво трябва да правим, ако желаем да се доближим до Бог?
(След като учениците отговорят, напишете следния принцип на дъската:
Когато се доближаваме до Господ, Той ще се доближава до нас.)

• Какво можем да правим, за да се доближаваме до Бог? (Напишете
отговорите на учениците на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат един от начините, по които можем
да се доближаваме до Бог, отбележете указанието на Павел: „измивайте
ръцете си“ и „очиствайте сърцата си“ (Яков 4:8). Обяснете, че в контекста на
Писанията ръцете може да символизират действията ни, а сърцето може да
символизира желанията ни.

• По какъв начин според вас притежаването на чисти ръце и чисто сърце ни
помага да се доближаваме до Бог?

Поканете един ученик да прочете Яков 4:9–12, 17 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят допълнителен съвет, който Яков дава на
светиите, за да им помогне да се доближат до Бог. Обяснете, че изразът
„смехът ви нека се обърне на плач“ (стих 9) се отнася за това да имаме
божествена скръб за греха.

• Какъв допълнителен съвет дава Яков, който може да помогне на човек да
се доближи до Бог?

• Според стих 17, какво казва Яков, че е грях? (След като учениците
отговорят, напишете на дъската следния принцип: Ако знаем да вършим
добро, но изберем да не го правим, ние извършваме грях.)

• Защо според вас е грях да знаем добрите неща, които трябва да правим, но
да избираме да не ги вършим?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Джеймс Е. Фауст от Първото президентство:

„Боя се, че някои от най-големите ни грехове са поради наш пропуск. Това
са някои от по-тежките неща в закона, за които Спасителят казва, че не
трябва да оставяме несвършени (вж. Матей 23:23). Те са добрите дела,
които не извършваме и за които се чувстваме толкова виновни, че сме ги
пренебрегнали.

Като бях малко момче и бях във фермата по време на жестоката лятна
жега, аз си спомням как баба ми Мери Финлинсън готвеше вкусните ни ястия на гореща
печка на дърва. Когато дървеното сандъче до печката се изпразнеше, баба тихо го
вземаше, отиваше да го напълни от купа кедрови дърва навън и го донасяше препълнено
обратно в къщата. Бях толкова безчувствен и заинтересуван от разговора в кухнята, седях
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си там и оставих обичната ми баба да напълни отново дървеното кухненско сандъче.
Срамувам се от себе си и цял живот съжалявам за моя пропуск. Надявам се някой ден да я
помоля за прошка“ („The Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith“, Ensign,
ноем. 1997 г., с. 59).

• Какво добро дело пренебрегва да направи президент Фауст, докато е
малък? Как се чувства поради това?

• Кои са някои примери за грехове, поради наш пропуск, които може да ни
попречат да се доближаваме до Бог?

• Какво може да ни попречи да вършим добрите дела, на които ни учи
Евангелието на Исус Христос?

• Кога се е случвало да се доближавате до Бог, като вършите добрите неща,
на които сте били учени?

Поканете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията какво ще правят, за да се доближават до Бог. Насърчете ги да
действат според получените подтици.

Яков 5
Яков учи, че светиите трябва търпеливо да понасят страданието и казва на
болните да се обръщат към старейшините
Обобщете Яков 5:1–6, като обясните, че Яков заклеймява богатите, които
злоупотребяват с богатството си и преследват справедливите. Той
предупреждава, че ги очаква окаяност и съд.

Нека няколко ученика се редуват и прочетат на глас Яков 5:7–11. Помолете
класа да следят текста и да потърсят какво съветва Яков светиите да правят,
докато са подложени на страдания, очаквайки Второто пришествие на Исус
Христос.

• Според стихове 7–8, какво съветва Яков да правят светиите, докато очакват
Второто пришествие на Спасителя?

• Според стих 10, кои от хората, които търпеливо са понасяли страдания,
трябва да вземат за пример светиите?

• Кои са някои от примерите от Писанията за пророци, които търпеливо са
понасяли страдание?

Обяснете, че Яков 5:13–16 съдържа съвета на Яков към болните и страдащите.
Помолете един ученик да прочете на глас следната ситуация:

Един приятел казва: „Чувствам се ужасно. Болен съм повече от седмица. Ходих на лекар и
вземам лекарства, но все още не чувствам подобрение. Не знам какво друго да направя“.

Помолете учениците да си помислят какво биха казали на този приятел.
Поканете един ученик да прочете Яков 5:13–16 на глас. Помолете класа да
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следят текста и да намерят какво съветва Яков да правят болните и
страдащите.

• Какво съветва Яков болните и страдащите да правят?

• Какво казва Яков на старейшините да правят за болните? (Да служат на
болните чрез властта на свещеничеството и да ги помазват с масло.)

Обяснете, че старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли
учи, че „когато старейшините помажат болен човек и запечатат помазването,
те отварят небесните отвори, за да може Господ да излее благословията, която
Той желае за пострадалия човек“ („Изцеляване на болните“, Лиахона, май 2010
г., с. 48).

• Освен силата на свещеничеството, какво друго казва Яков, че ще спаси или
изцели болните? („Молитвата, която е с вяра“ (Яков 5:15.)

• Каква истина можем да научим от Яков относно това как могат да бъдат
изцелени болните? Учениците може да използват различни думи, но
трябва да открият следната истина: Чрез молитвата с вяра и силата на
свещеничеството болните могат да бъдат изцелени. Напишете тази
истина на дъската.)

За да помогнете на учениците да разберат тази истина, им раздайте следното
изказване на старейшина Далин Х. Оукс. Разделете учениците по двойки и
поканете всяка двойка да прочете заедно на глас изказването. Помолете ги да
потърсят какво учи старейшина Оукс относно молитвата с вяра и
изцелителната сила на свещеничеството.

„Когато упражняваме безспорната сила на свещеничеството Божие и
милеем за Неговото обещание, че Той ще чуе и отговори на молитвата с
вяра, трябва винаги да помним, че вярата и изцеляващата сила на
свещеничеството не могат да дадат резултат против волята на Онзи, на
Когото принадлежи това свещеничество. …

… От всичко това научаваме, че дори Господните служители, упражняващи
Неговата божествена сила в обстоятелства, където е налице достатъчно вяра за изцеление,
не могат да дадат благословия, която да изцели даден човек, ако това не е волята
на Господ.

Като чеда на Бог, познаващи Неговата голяма любов и неограничено знание за това, което
ще е най-добро за нашето вечно добруване, ние се уповаваме на Него. Първият принцип на
Евангелието е вяра в Господ Исус Христос, а вярата означава доверие. … Почувствах
същото това упование в думите на бащата на друго избрано момиче, което почина от рак.
Той заяви: „Вярата на нашето семейство в Исус Христос не зависи от хода на събитията“.
Тези учения са истинни. Ние правим всичко по силите си за изцелението на наш обичан
човек, след което се уповаваме на Господ за резултата“ („Изцеляване на болните“, с. 50).

• Как ни помагат ученията на старейшина Оукс да разбираме изцелителната
сила на свещеничеството?

• Защо е важно вярата ни в Исус Христос да не зависи от резултата от дадена
свещеническа благословия?
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Поканете учениците да си помислят за случаи, в които те или техни познати
са били благословени чрез молитви, казани с вяра и чрез силата на
свещеничеството. Помолете учениците да споделят как тези преживявания са
укрепили вярата и свидетелствата им. (Напомнете им да не споделят неща,
които са твърде лични или свещени.)

Отбележете в стих 15 връзката между изцеляването на болните и
опрощаването на грехове. Видът смирение и вяра, които се изискват, за да
бъдем изцелени физически, е същият вид смирение и вяра, които се изискват
от нас, за да получим опрощение (вж. Брус Р. Макконки, Mormon Doctrine,
2-ро изд., 1966 г., с. 297–298).

Обобщете Яков 5:17–20, като обясните, че Яков говори за пророка Илия като
за пример за човек, който използва силата на пламенната молитва. Той
съветва светиите и да помагат на грешниците да се покайват.

Завършете урока, като свидетелствате за изучаваните истини.
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Въведение към Първото
съборно послание
на Петър
Защо да изучаваме тази книга?
Из цялото Първо съборно послание на Петър се говори, че чрез Единението
на Исус Христос учениците на Спасителя могат с вяра да устояват и да
реагират на страдание и преследване. Всяка глава в 1 Петър говори за
изпитания или страдание и Петър учи на това, че търпеливото устояване на
изпитанията е „по-скъпоценно от златото“ и ще помогне на вярващите да
придобият „спасението на душите (им)“ (1 Петър 1:7, 9). Петър също напомня
на светиите за тяхната същност като „избран род, царско свещенство, свят
народ, народ, който Бог придоби“ (1 Петър 2:9). Като изучават съветите,
които Петър дава в това послание, учениците могат да получат надежда,
кураж и сила, които могат да им помагат в трудностите, пред които се
изправят.

Кой написва тази книга?
Авторът на това послание е „Петър, апостол на Исус Христос“ (1 Петър 1:1).
„Петър бил първоначално известен като Симеон или Симон (2 Пет. 1:1). Бил
рибар от Витсаида и живеел в Капернаум с жена си. … Петър бил призован
заедно с брат си Андрей за ученик на Исус Христос (Мат. 4:18–22; Марк
1:16–18; Лука 5:1–11). …

… Господ избрал (Петър) да държи ключовете на небесното царство (Мат.
16:13–18). …

Петър бил главният апостол на своето време“ (Ръководство към Писанията,
„Петър“, scriptures.lds.org).

Писанията на Петър демонстрират неговото израстване от обикновен рибар
до велик апостол.

Кога и къде е написана книгата?
Петър вероятно написва Първото си послание между 62 и 64 г. сл. Хр. Той пише
от „Вавилон“ (1 Петър 5:13), вероятно символично наричайки така Рим.

Общоприето е, че Петър умира по времето на управлението на римския
император Нерон – вероятно след 64 г. сл. Хр., когато Нерон започва да
преследва християните (вж. Ръководство към Писанията, „Петър“).

За кого е написана тази книга и защо?
Петър адресира това послание към членовете на Църквата, живеещи в петте
римски провинции в Мала Азия, намиращи се в днешна Турция (вж. 1 Петър
1:1). Петър счита читателите си за „избрани(те)“ на Бог (1 Петър 1:2). Той
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пише, за да укрепи и насърчи светиите в „изпитанието на (тяхната) вяра“
(1 Петър 1:7) и да ги подготви за едно бъдещо „огнено изпитание“ (1 Петър
4:12). Посланието на Петър ги учи и как да реагират на преследване (вж.
1 Петър 2:19–23; 3:14–15; 4:13).

Съветът на Петър идва тъкмо навреме, защото членовете на Църквата са на
прага на един период на усилено преследване. До около 64 г. сл. Хр., когато
Петър пише това послание, римските управители принципно толерират
християнството. През юли на същата година един пожар унищожава
по-голямата част от Рим и мълвата твърди, че самият император Нерон е
наредил запалването на пожара. Опитвайки се да отклонят вината за
бедствието, някои видни римляни обвиняват християните, че са започнали
пожара. Това довежда до тежко преследване на християните из цялата Римска
империя. Петър посочва, че когато светиите „страда(т) като християни“
(1 Петър 4:16), могат да изпитват радост, знаейки, че следват примера на Исус
Христос (вж. 1 Петър 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Насред страданието и преследването, което търпят светиите по негово време,
Петър ги увещава да се обръщат един към друг с любов и нежност (вж.
1 Петър 1:22; 3:8–9). Освен това, в 1 Петър 5 четем, че Петър обяснява как
църковните ръководители трябва да укрепват конгрегациите си.

Това послание съдържа вероятно най-ясните библейски споменавания на
света на духовете и делото за спасение, което се извършва там. Петър
накратко споменава, че Исус Христос посещава света на духовете, за да
проповядва на непокорните духове, които са живели по времето на Ной (вж.
1 Петър 3:18-20). Той допълва, че Евангелието е проповядвано на мъртвите, за
да се предостави на починалите хора възможност да бъдат съдени наравно с
живите (вж. 1 Петър 4:5-6). В нашата диспенсация президент Джозеф Ф. Смит
обмисля значението на 1 Петър 3:18-20 и 1 Петър 4:6, когато получава
откровение, поясняващо учения относно света на духовете (вж. У. и З. 138).

Изложение
1 Петър 1:1–2:10 Петър пише за необходимостта светиите да израстват
духовно, за да получат вечни награди. Обещанието за спасение става
възможно чрез скъпоценната кръв на Исус Христос. Светиите са „избран род,
царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби“ (1 Петър 2:9),
които са придобили Божието благоволение.

1 Петър 2:11–3:12 Учениците на Исус Христос се стремят да почитат всички
хора и да се покоряват на гражданските власти и закони. Петър се обръща към
конкретни групи светии: свободните граждани, слугите, съпругите и
съпрузите.

1 Петър 3:13–5:14 Когато преследването носи страдание на светиите, те
трябва да помнят примера на Исус Христос, Който страда и после придоби
възвисяване. Исус Христос проповядва Евангелието на мъртвите, за да може да
има справедлив съд за тях. Ръководителите на Църквата следват примера на
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Исус Христос в грижите за Божието стадо. Светиите трябва да се смиряват и
да прехвърлят грижите си на Бог.

1 ПЕТЪР
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УРОК 144

1 Петър 1–2
Въведение
Петър пише, за да укрепи вярата на светиите, докато те
търпят жестоко преследване от Римската империя. Той
подчертава, че те са изкупени чрез ценната кръв на Исус
Христос и им напомня за божественото им наследство
като народ, който Бог е придобил. Петър казва на

светиите да възхваляват Бог сред човеците и да понасят
страдание подобно на Исус Христос.

Бележка: Вижте страничното поле „Предварителна
подготовка“, за да се подготвите за урок 149.

Предварителна подготовка
Урок 149 включва предложение за преподаване, което включва получаването на писма от
учениците. Ако използвате това предложение за преподаване, ще трябва да се подготвите
няколко дни предварително. Свържете се с родителите или църковните ръководители на
всеки ученик и ги поканете да напишат кратко писмо до ученика, в което изразяват
радостта си да виждат усилията на ученика да живее според Евангелието. Съберете
писмата и направете така, че всеки ученик да има писмо, когато преподавате урок 149.

Предложения за преподаване
1 Петър 1
Петър учи светиите за тяхното потенциално наследство и необходимостта от
изпитания
Покажете или нарисувайте тигел, и
обяснете, че тигел е съд, в който се
пречистват метали или други
вещества, което означава, че те биват
загрявани и разтопени, за да се
премахнат примесите и да се укрепи
крайния продукт.

Помолете един ученик да прочете
следното изказване на старейшина
М. Ръсел Балард от Кворума на
дванадесетте апостоли:

„Когато пътувам из цялата Църква, виждам членове, които биват изпитвани
в тигела на страданието“ („Hyrum Smith: „Firm As the Pillars of Heaven“,
Ensign, ноем. 1995 г., с. 9).
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• Какво смятате, че има предвид старейшина Балард под „тигела на
страданието“? (Тежките изпитания или житейските трудности.)

Обяснете, че Петър пише първото си послание, за да укрепи и насърчи
светиите, докато се чувстват като в тигел на страданието. Обяснете, че до
около 64 г. сл. Хр., когато Петър пише това послание, римските управители
принципно толерират християнството. През юли същата година един пожар
унищожава по-голямата част от Рим. Някои видни римляни обвиняват
християните, че са запалили пожара. Това довежда до тежко преследване на
християните из цялата Римска империя. Част от лошото отношение, което
търпят християните, идва от техните бивши приятели и съседи.

Поканете учениците да потърсят истини, докато изучават 1 Петър 1–2, които
могат да ни помогнат да останем верни, когато сме изпитвани в нашите
тигели на страданието.

Обобщете 1 Петър 1:1–2, като обясните, че Петър поздравява светиите в
римските провинции в Мала Азия (днешна Турция) и им напомня, че те са
избран народ, т.е., че те са избрани да получат специални благословии, ако
живеят вярно.

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 1:3–5 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят какво напомня Петър на светиите, че е направил
Христос и за бъдещите благословии, обещани на светиите.

• Какви бъдещи благословии ще получат светиите, ако останат верни на
Евангелието на Исус Христос?

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 1:6 на глас и помолете останалите
да потърсят как реагират светиите на обещанието за тези бъдещи
благословии. Обяснете, че думата изпитания в стих 6 се отнася за трудности и
страдания.

• По какъв начин реагират светиите на обещанието за тези бъдещи
благословии? (Те силно се зарадват.)

• Какъв принцип можем да научим от стихове 3–6? (Учениците трябва да
открият следния принцип: Въпреки че имаме изпитания, можем да
имаме радост в Единението на Исус Христос и в бъдещите
благословии, които Бог е обещал да ни даде.)

• По какъв начин припомнянето на бъдещите благословии, които Бог е
обещал да ни даде, може да ни помогне да се радваме, дори когато имаме
изпитания?

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 1:7–9 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво учи Петър относно изпитанието на
вярата на светиите.

• Според 1 Петър 1:7, с какво Петър сравнява подложената на изпитания
вяра на светиите?

• По какви начини изпитаната вяра може да е като злато? (Вярата, която е
била изпитана, подобно на златото, е скъпоценна. Обаче, вярата е
по-ценна от златото, защото златото „гине“ (стих 7), а вярата в Исус
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Христос води до спасение (вж. стих 9), което е вечно. Освен това, златото
бива пречиствано чрез огън. По същия начин нашата вяра в Исус
Христос бива изпитвана и пречиствана, когато устояваме на
изпитанията, оставайки верни. Напишете тази истина на дъската.)

Поканете един ученик да прочете следното изказване на старейшина Нийл А.
Андерсън от Кворума на дванадесетте апостоли, който обяснява как можем да
останем постоянни и непоклатими по време на изпитание на вярата:

„Как оставате „постоянни и непоклатими“ (Алма 1:25) сред изпитание на
вярата ви? Потапяте се в самите неща, които са помогнали в изграждането
на вашето ядро от вяра: упражнявате вяра в Христос, молите се,
размишлявате върху Писанията, спазвате заповедите и служите на другите.

Когато се сблъскате с изпитание на вярата, каквото и да правите, не се
отделяйте от Църквата! Отдалечаването от царството Божие по време на

изпитание на вярата е подобно на това да напуснеш сигурността на убежището точно
когато се появи торнадото“ („Изпитание на вярата ви“, Лиахона, ноем. 2012 г., с.40).

• Какво ни насърчава да правим старейшина Андерсън по време на
изпитанията на вярата ни?

• Защо според вас е важно за нас да правим тези неща, когато вярата ни бива
изпитвана?

Отбележете, че някои от светиите, до които Петър пише, може да са били
изкушавани да се откажат от вярата си, когато са били подлагани на
религиозно преследване. Поканете учениците да прочетат 1 Петър 1:13–17
наум, като потърсят увещанията, които отправя Петър, за да помогне на
светиите с вяра да устояват на изпитанията си. Може да поканите учениците
да отбележат това, което са открили.

• Какво увещава Петър светиите да правят?

• Как може да им е помогнал съветът на Петър да устояват с вяра на
изпитанията си?

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 1:18–21 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят допълнителните истини, на които Петър учи
светиите, за да им помогне с вяра да устояват на изпитанията си, вместо да
изоставят вярата си.

• На какви истини учи Петър светиите в тези стихове? (Учениците може да
използват други думи, но трябва да открият една или повече от следните
истини: Ние сме изкупени чрез скъпоценната кръв на Исус Христос.
Тъй като Исус Христос води безгрешен живот, Той можеше да се
предложи като съвършена жертва за нас. Исус Христос е
предопределен да бъде нашият Изкупител.)

• Как припомнянето на тези истини може да е помагало на светиите с вяра
да устояват на изпитанията си?
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За да помогнете на учениците да почувстват важността на истините, които
откриха в 1 Петър 1, поканете ги да си припомнят случай, когато те или техен
познат е трябвало да устои на изпитание с вяра в Исус Христос. Помолете
няколко ученика да споделят преживяванията си с класа.

Предоставяйте време на учениците, за да отговарят
Учениците може да не реагират незабавно на даден въпрос, не се страхувайте от тишината.
Понякога учениците просто се нуждаят от възможност както да помислят по въпроса, така
също и да обмислят как да отговорят. Това размишление може да улесни преподаването
чрез Светия Дух.

Насърчете учениците да си помислят какво ще правят, за да останат верни,
когато бъдат изпитвани в тигела на страданието.

Обобщете 1 Петър 1:22–25, като обясните, че Петър насърчава светиите да се
обичат един друг и да помнят, че са родени отново чрез приемането на
Божието слово, което устоява навеки.

1 Петър 2:1–12
Петър подчертава отговорностите на светиите
• Кои са някои от начините, по които членовете на Църквата се различават

от света?

• Кои са някои от трудностите, пред които можем да бъдем изправени,
защото сме различни?

Поканете учениците да потърсят един принцип, докато изучават 1 Петър 2,
който ще укрепи желанието им да бъдат различни от света като членове на
Господната Църква.

Обобщете 1 Петър 2:1–8, като обясните, че Петър учи, че светиите са като
живи камъни и че Исус Христос е подобен на крайъгълен камък или основа за
верните. Но за онези, които са непокорни, Той е „камъкът, о който се спъват,
и канара, в която да се съблазняват“ (стих 8), т.е., че те биват обидени от Него.

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 2:9–10 на глас. Помолете класа да
следят текста и да открият как Петър описва верните светии.

• По какъв начин Петър описва верните светии?

Обяснете, че изразът народ, който Бог придоби в стих 9 е преведен от гръцки и
означава купен или опазен и съответства на една дума на иврит в Изход 19:5,
която посочва, че Божият заветен народ са специално притежание или ценно
богатство за Него.

• По какъв начин думите, които Петър използва, за да опише светиите в
стихове 9–10, може да са им помогнали да се окуражат, докато са били
подлагани на религиозно преследване?

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 2:11–12 на глас. Помолете класа да
следят текста, търсейки какво умолява Петър светиите да вършат като народ,
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който Господ е придобил. Обяснете, че Петър може да нарича светиите
„пришълци“ и „чужденци“ или защото живеят сред хора, които културно и
религиозно се различават от светиите или защото са далеч от небесният си
дом, живеейки временно като смъртни хора.

• Според стих 11, какво казва Петър, че трябва да правят светиите, за да
бъдат отделени от света?

• Според стих 12, какво казва Петър на светиите относно това какво влияние
могат да имат върху другите като избран и придобит от Бог народ?

• Каква истина научаваме от Петър относно това какъв призив отправя Бог
към светиите Си? (Учениците трябва да открият следната истина: Бог
призовава светиите Си да се отделят от света, за да може другите да
видят техния пример и да Го прославят.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на сестра
Илейн Ш. Долтън, която служи като обща президентка на организацията на
Младите жени:

„Ако желаете да дадете своя принос на света, вие трябва да бъдете
различни от него“ („Сега е времето да станете и заблестите!“ Лиахона, май
2012 г., с. 124).

• По какъв начин изборът ви да бъдете различни от света е повлиявал
положително на другите или им е помагал да се насочат към Бог?

Насърчете учениците да си помислят какво могат да правят по-добре, за да се
отделят и различават от света, така че да могат да бъдат пример. Поканете ги
да действат съгласно всеки подтик, който получават.

1 Петър 2:13–25
Петър съветва светиите да устоят на страданието подобно на Спасителя
Обобщете 1 Петър 2:13–18, като обясните, че Петър учи светиите да се
покоряват на законите и държавните власти, които ги управляват
(включително на римския император, който подтиква преследване против
тях; вж. също У. и З. 58:21–22). Той насърчава онези, които имат трудности
като слуги, да понасят страданието си с търпение и да помнят, че Бог знае за
тяхното положение.

Поканете един ученик да прочете 1 Петър 2:19–20 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят съвета на Петър към светиите за това как трябва
да понасят страданията.

• Какъв е съветът на Петър за това как светиите трябва да понасят
страданията си?

Помолете учениците да прочетат 1 Петър 2:21–25 наум, като потърсят
описанието на Петър за това как Исус Христос реагира на преследването.
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• Как реагира Христос на преследването?

• Според стих 21, коя е една от причините Спасителят да страда за нас?

• Каква истина можем да открием от стихове 21–25 относно изтърпяването
на изпитания? (Учениците трябва да открият една истина, сходна на
следната: Можем да следваме примера на Спасителя, като търпеливо
устояваме на изпитанията.)

Споделете свидетелството си за Спасителя и поканете учениците да си
помислят какво могат да правят, за да следват по-добре Неговия пример при
устояването с търпение на изпитанията.
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УРОК 145

1 Петър 3–5
Въведение
Петър насърчава светиите винаги да са готови да
свидетелстват за Исус Христос и да живеят праведно, за
да могат да опровергават фалшивите обвинения срещу
тях. Той учи, че Исус Христос проповядва Евангелието в

света на духовете след Неговата смърт. Петър също така
предупреждава старейшините в Църквата да бдят за
Божието стадо със същата грижа като Исус Христос,
Великият Пастир.

Предложения за преподаване
1 Петър 3:1–17
Петър съветва светиите да бъдат сплотени в праведност и да бъдат винаги
готови да свидетелстват за Христос
Поканете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
президент Томас С. Монсън:

„През живота си ние ще имаме възможности да споделяме своите
вярвания, макар че не винаги знаем кога ще бъдем призовани да сторим
това. Такава една възможност ми се даде през 1957 г., когато работех в
издателския бизнес и бях помолен да отида до Далас, Тексас, наричан
понякога „градът на църквите“, за да изнеса реч на един бизнес конгрес.
След края на конгреса се качих на един туристически автобус за обиколка

из предградията. Като минавахме покрай различните църкви, шофьорът коментираше:
„Отляво виждате църквата на методистите“ или „Това отдясно е католическата
катедрала“.

Като минавахме покрай една красива сграда от червени тухли на върха на един хълм,
шофьорът ни информира: „Това е сградата, където се събират мормоните“. Една жена от
дъното на автобуса попита: „Можете ли да ни кажете нещо за мормоните?“

Шофьорът отби край пътя, обърна се на седалката си и отвърна: „Госпожо, всичко, което
знам за мормоните, е че те се събират в онази сграда от червени тухли. Има ли в този
автобус някой, който знае нещо повече за мормоните?“ („Осмелете се да застанете сами“,
Лиахона, ноем. 2011 г., с. 67).

• Ако бяхте в този автобус, какво щяхте да направите?

• Защо понякога може да е трудно да разкажем на други хора за нашите
вярвания?

Поканете учениците да потърсят един принцип, докато изучават 1 Петър
3:1–17, който да им помогне с напътствия, когато им се предоставят
възможности да споделят Евангелието с другите.

Обобщете 1 Петър 3:1–11, като обясните, че Петър увещава съпругите да
доведат невярващите си съпрузи при Христос чрез праведното си поведение.
Той съветва съпрузите да почитат съпругите си. Той също така съветва
членовете да живеят според евангелските стандарти.
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Поканете един ученик да прочете 1 Петър 3:14–16 на глас. Помолете класа да
следят текста и да потърсят какво съветва Павел светиите да правят, когато
биват преследвани поради това, че живеят праведно.

• Какво съветва Павел светиите да правят, когато биват преследвани поради
това, че живеят праведно?

• Според стих 15, какво казва Петър, че последователите на Исус Христос
трябва винаги да са готови да правят?

• Кои аспекти на Евангелието според вас дават надежда на хората?

Обяснете, че думата отговаряте в стих 15 може да бъде преведена и като
„защитавате“. Петър предупреждава светиите да споделят и защитават
религиозните си вярвания.

• Кои думи в стих 15 описват как трябва да споделяме и защитаваме
Евангелието на Исус Христос? (Може да обясните, че страхопочитание в
този контекст означава благоговение или възхита.)

• Каква истина можем да научим от 1 Петър 3:15 относно това какво трябва
винаги да сме готови да правим като последователи на Исус Христос?
(Учениците трябва да открият следната истина: Като последователи на
Исус Христос ние трябва да се стремим винаги да сме склонни да
споделяме и защитаваме вярванията си с кротост и благоговение.
Напишете тази истина на дъската.)

• Защо според вас е важно да споделяме вярванията си с кротост и
благоговение?

За да илюстрирате истината на дъската, поканете един ученик да прочете на
глас остатъка от разказа на президент Монсън за случката си в автобуса:

„Почаках някой да отговори. Вторачвах се в израза на лицето на всеки
човек за някакъв знак за разпознаване, за желание да коментират. Нищо.
Осъзнах, че от мен зависи да постъпя, както предлага апостол Петър, да
„бъде(м) винаги готови да отговаря(м)е на всеки, който (н)и пита за
(н)ашата надежда“. Осъзнах също верността на поговорката, „Когато дойде
времето за решения, времето за подготовка е изтекло“.

През следващите 15 минути или нещо приблизително имах привилегията да споделя с
хората в онзи автобус моето свидетелство относно Църквата и нашите вярвания. Бях
благодарен за моето свидетелство и за това, че бях подготвен да го споделя“ („Осмелете
се да застанете сами“, с. 67).

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да бъдем винаги
готови да споделяме нашите вярвания?

Поканете учениците да си припомнят случай, когато са били благодарни, че
са били подготвени да споделят вярванията или свидетелството си. Помолете
няколко ученика да споделят преживяванията си с класа.
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Поканете учениците да си помислят какво ще направят, за да се подготвят да
са готови да споделят и защитават вярванията си. Насърчете ги да действат
според всички получени подтици.

1 Петър 3:18–4:19
Исус Христос проповядва Евангелието в света на духовете след Неговата смърт
Поканете учениците да си представят, че са мисионери, които учат един
човек, който казва следното:

„Вярвам, че това, на което ме учите, е истина, но се чудя за хората, които
умират, без да са имали възможност да чуят истината. Не изглежда
справедливо Бог да ги наказва или да ги възпира да живеят с Него отново, ако
никога не са имали шанс да научат за Неговия план на спасение“.

Помолете учениците да помислят как биха реагирали.

Поканете половината от класа да прочетат 1 Петър 3:18–20 наум. Обяснете, че
според Превода на Джозеф Смит, в стих 20 се казва: „някои от които бяха
непокорни в дните на Ной, когато Божието дълготърпение чакаше, докато се
правеше ковчегът, в който малцина, т.е. осем душе се избавиха от вода“ (1
Peter 3:20, бележка под линия a.). Помолете другата половина да прочетат
1 Петър 4:5–6 наум. Обяснете, че в Превода на Джозеф Смит на стих 6 се
казва: „понеже затова благовестието беше проповядвано и на мъртвите, така
че да бъдат съдени по човешки в плътта, но да живеят в духа според волята
Божия“ (1 Peter 4:6, бележка под линия a.). Помолете учениците да потърсят
истини, на които учи Петър, които могат да споделят с човека в примерната
ситуация. Обяснете, че изразът „духовете в тъмницата“ в1 Петър 3:19 се
отнася за онези в света на духовете, които не са приели Евангелието или не са
имали възможността да го чуят по време на земния живот.

1 Петър 4:6 е откъс за овладяване на стихове от Писанията. Изучаването на
стиховете за овладяване на Писанията ще помогне на учениците да увеличават

разбирането си на основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на другите.
Може да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по отличителен
начин, така че да могат лесно да ги намират. Обърнете се към идеята за преподаване в
края на урока, за да помогнете на учениците при овладяване на този откъс.

След като сте им дали достатъчно време, попитайте:

• Какво научаваме от тези стихове за хората в света на духовете, които не са
приели Евангелието или не са имали възможността да го приемат в
този живот?
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Покажете картината Президент
Джозеф Ф. Смит (Евангелски
произведения на изкуството (2009 г.),
№ 127; вж. също LDS.org). Обяснете,
че в нашата диспенсация президент
Джозеф Ф. Смит обмисля значението
на 1 Петър 3:18-20 и 1 Петър 4:6,
когато получава откровение,
поясняващо учения относно света на
духовете. Той вижда, че Исус Христос,
между времето на смъртта и
Възкресението Си, проповядва
Евангелието и лично служи на
праведните духове. След това Исус
Христос организира и упълномощава
праведни служители, които да
проповядват Евангелието на духовете
в духовния затвор (вж. У. и З.
138:1–11, 29–30).

• Според 1 Петър 4:6, защо се проповядва Евангелието на онези, които са
починали? (За да се осъществи праведен и справедлив съд чрез
предоставянето на възможност на всички чеда на Небесния Отец да чуят и
живеят според Божиите закони.)

• Каква истина можем да намерим в ученията на Петър за проповядването
на Евангелието на мъртвите? (Учениците може да използват собствени
думи, но трябва да открият една следната истина: Евангелието се
проповядва на онези, които са починали, за да може те да имат
същите възможности като онези, които чуват Евангелието в
смъртността.)

Накратко прегледайте примерната ситуация, представена в началото на този
откъс от Писанията, и попитайте:

• По какъв начин учението за спасението на мъртвите е доказателство за
Божията милост и състрадание към Неговите чеда?

Обобщете 1 Петър 4:7–19, като обясните, че Петър предупреждава светиите да
имат усърдна любов, защото любовта обхваща или предотвратява множество
грехове. Петър също учи светиите да се радват, когато изтърпяват изпитания
и укори поради вярата им в Исус Христос.

1 Петър 5
Петър съветва старейшините да се грижат за Божието стадо и насърчава
светиите да останат непоклатими във вярата
Обяснете, че за да подготви светиите за изпитанията, които ще имат, Петър
учи старейшините в Църквата на отговорностите им като църковни
ръководители. Поканете един ученик да прочете 1 Петър 5:1–3 на глас.
Помолете класа да следят текста, като потърсят напътствията, които Господ
дава на старейшините в Църквата.
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• Какъв съвет дава Петър на старейшините в Църквата?

Обяснете, че „пасете Божието стадо“ (стих 2) означава да бдят и да се грижат
за членовете на Църквата. Ръководителите на Църквата трябва да служат с
готовност и с любов, вместо неохотно или поради желание за награда. Те
трябва да са пример за членовете, вместо да „господстват“ (стих 3) над тях.

• Каква истина можем да научим от съвета на Петър към старейшините в
Църквата относно отговорността на църковните ръководители?
(Помогнете на учениците да открият следната истина: Църковните
ръководители имат отговорност да се грижат за Божието стадо с
любов и чрез пример. Напишете тази истина на дъската.)

Поканете учениците да прочетат 1 Петър 5:4 наум, като потърсят как Петър
говори за Спасителя. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Покажете картината Исус носи
изгубеното агне (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 64; вж. също LDS.org).

• Защо Спасителят често е описван
като пастир?

• Кои Христови качества могат да
помагат на църковните
ръководители да бдят и да се
грижат за членовете на Църквата?

• Как сте били благославяни от
Христовата любов или от примера
на църковен ръководител?

Обобщете 1 Петър 5:7–14, като
обясните, че Петър учи светиите да
възложат грижите си (т.е.
притесненията си) на Спасителя Исус
Христос и да останат непоклатими във вярата си, въпреки страданията. Петър
ги уверява, че ако правят така, Бог ще ги усъвършенства и укрепва.

В заключение, насърчете учениците да се уповават и да следват онези, които
Господ е призовал, за да помогнат при духовното водене и грижи за тях.

Овладяване на стихове от Писанията – 1 Петър 4:6
За да насърчите учениците да участват в делото по спасението за техните
предци, преговорете с тях 1 Петър 4:6, и после попитайте:

• Какво можем да правим, за да помогнем на предците си, които са приели
Евангелието в света на духовете и очакват да бъдат освободени от
духовния затвор?

• Как според вас сте били благословени, като сте извършвали работата по
семейна история и храмовата работа за вашите предци?
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Поканете учениците да търсят възможности да изследват семейната история
за своите предци и да участват в храмови обреди за тях.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Яков 2–1 Петър 5
(Раздел 29)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на всекидневните уроци за изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при своето изучаване на
Яков 2–1 Петър 5 (раздел 29), няма за цел да бъде преподавано като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се концентрира само върху някои от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия Дух,
когато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (Яков 2–3)
От ученията на Яков в тези глави учениците научиха, че верните последователи на Исус Христос обичат всички
хора, независимо от техните обстоятелства и, че ако извършим дори един грях, ние сме виновни пред Бог. Те
научиха и, че истинската вяра в Исус Христос се проявява чрез нашите праведни дела. Докато изучаваха ученията
на Яков относно контролирането на нашите думи, учениците научиха, че ако се научим да контролираме това,
което казваме, това може да има голямо влияние върху живота ни и че последователите на Бог се стремят да
използват думите си за праведни цели, а не да разпространяват нечестие.

Ден 2 (Яков 4–5)
Докато учениците изучаваха тези глави в Яков, те научиха следните истини: Когато се приближаваме до Бог, и
Той ще се приближава до нас. Ако знаем да вършим добро, но изберем да не го правим, ние извършваме грях.
Чрез молитва с вяра и силата на свещеничеството болните могат да бъдат изцелявани.

Ден 3 (1 Петър 1–2)
По време на изучаването си на ученията на Петър учениците научиха следните истини: Въпреки че имаме
изпитания, можем да се радваме в Единението на Исус Христос и в бъдещите благословии, които Бог е обещал
да ни даде. Нашата вяра в Исус Христос бива изпитвана и пречиствана, когато с вяра устояваме на изпитанията.
Ние сме изкупени чрез ценната кръв на Исус Христос. Тъй като Исус Христос води безгрешен живот, Той можа да
се предложи като съвършена жертва за нас. Исус Христос е предопределен да бъде наш Изкупител. Бог
призовава светиите Си да се отделят от света, за да може другите да видят техния пример и да Го прославят.
Можем да следваме примера на Спасителя при търпеливото устояване на изпитания.

Ден 4 (1 Петър 3–5)
От насърчението на Петър към светиите от неговото време учениците научиха, че като последователи на Исус
Христос ние трябва да се стремим винаги да сме склонни да споделяме и защитаваме вярванията си с кротост и
благоговение. Учениците научиха също, че Евангелието се проповядва на онези, които са починали, за да имат и
те същата възможност, подобно на хората, които са чули евангелското послание през земния си живот. Петър
учи, че църковните ръководители имат отговорност да се грижат за Божието стадо с любов и чрез пример.
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Въведение
Апостол Яков пояснява едно погрешно схващане сред светиите относно това
какво е истинската вяра. Той също така учи на това каква е връзката между
вяра и дела.

Предложения за преподаване
Яков 2:14–26
Яков учи за ролята на вярата и делата за нашето спасение
Поканете учениците да си представят, че един млад мъж е осъзнал, че е
съгрешил. Той вярва в Единението на Исус Христос и в способността на
Спасителя да го спаси. Той казва, че е достатъчно да вярва и Господ ще му
прости, без той да полага усилия от своя страна.

Помолете учениците да си помислят дали само вярата на този млад мъж е
достатъчна, за да бъдат опростени греховете му.

Поканете един от учениците да прочете Яков 2:14 на глас. Помолете класа да
следят текста, като търсят какъв въпрос задава Яков на светиите
относно вярата.

• Какъв въпрос задава Яков на светиите относно вярата?

• За какъв вид дела според вас говори Яков?

Напомнете на учениците, че докато изучаваха урока за Яков 2, те научиха, че
апостол Яков коригира едно погрешно схващане за вярата. Някои хора
погрешно са мислели, че вярата е просто устно изразяване на вярване. В
контекста на Яков 2:14, Яков използва думата дела по различен начин от този
на апостол Павел. Когато Павел използва думата дела, той говори за делата на
закона на Моисей. Когато Яков използва думата дела, той говори за дела
поради отдаденост или дела на праведност.

Обяснете, че Яков използва аналогия, за да илюстрира отговора на своя
въпрос в стих 14.

Нека двама ученика излязат пред класа. Помолете един от учениците да играе
ролята на просяк, който моли за храна, облекло и подслон, от които се нуждае.
Поканете другия ученик да изиграе ролята на човек, който може да помогне
на просяка. Поканете трети ученик да прочете Яков 2:15–16 на глас, докато
другите двама ученика изиграят описаното в тези стихове.

• Какво не е наред при отговора, даден на просещия ученик?

• Отговорът на другия ученик ще бъде ли достатъчен, за да помогне на
просяка?

Поканете класа да прочетат на глас или да изрецитират Яков 2:17–18 заедно,
като потърсят какво учи Яков относно вярата. Обърнете внимание, че Яков
2:17–18 са стихове за овладяване на Писанията.

• Какво означава според вас изразът „вярата, ако няма дела, сама по себе си
е мъртва“ (стих 17)?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 29
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• Как ни помага аналогията на Яков с просяка, за да разберем какво
означава този израз?

• Според стих 17, на каква истина учи Яков относно истинската вяра в Исус
Христос? (Учениците може да използват различни думи, но трябва да
открият истина, подобна на следната: Истинската вяра в Исус Христос
се проявява чрез нашите праведни дела. Напишете тази истина на
дъската.)

Поканете един ученик да прочете Яков 2:19–20 на глас. Обяснете, че според
Превода на Джозеф Смит в Яков 2:19 се казва: „Ти вярваш, че има само един
Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят; оприличавайки се на тях, не
си оправдан.“ (в James 2:19, бележка под линия a). Помолете учениците да
следят текста, като потърсят примера, който Яков използва, за да покаже, че
вярването в Бог не означава непременно притежаване на вяра в Бог.

• Какъв пример използва Яков, за да покаже, че вярването в Бог не включва
непременно притежаването на вяра в Бог?

Помолете ученик да прочете следното изказване на старейшина Дейвид А.
Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Истинската вяра е съсредоточена върху Господ Исус Христос и винаги води
до праведни действия. … Действието само по себе си не е вяра в
Спасителя, но да се постъпва според правилни принципи е основна част от
вярата. Оттук „вяра без дела е безплодна“ (Яков 2:20)“ („Искайте с вяра“,
Лиахона, май 2008 г., с. 95).

• Според старейшина Беднар какво е „основна част от вярата“?

• Защо е важно да разбираме, че вяра в Исус Христос означава както да
вярваме в Него, така и да действаме съгласно правилните принципи?

Напомнете на учениците за младия мъж в примерната ситуация от началото
на този урок.

• По какъв начин разбирането, че вярата включва както вярване, така и
дела, може да помогне на човек, който търси прошка за греховете си?

Обобщете Яков 2:21–26, като обясните, че Яков говори за Авраам и Раав като
за два примера за хора, чиято вяра в Исус Христос е изявена чрез делата им.
(Историята на смелата жена Раав се намира в Исус Навин 2:1–22.)

Поканете учениците да използват тетрадките или дневниците си за изучаване
на Писанията, за да напишат за случай, когато са показали вяра в Исус
Христос чрез делата си и как са били благословени за това. Насърчете
учениците да включат свидетелствата си за Спасителя и как ще показват това
вярване чрез делата си. Поканете няколко ученика да споделят написаното от
тях с класа.
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Поканете учениците с молитва да обмислят как могат по-цялостно да
упражняват вяра в Исус Христос, като Му се подчиняват. Насърчете ги да
следват всеки подтик, който получат.

Следващ раздел (2 Петър–Юда)
Попитайте учениците защо според тях хората избират да извършват грехове,
въпреки че знаят, че това е грешно. Докато изучават от 2 Петър до Юда през
следващата седмица, поканете учениците да потърсят истини, които могат да
им помогнат да отговорят на следните въпроси: Как можем да не бъдем
мамени от лъжливи учения? Какво казва Йоан, че ще премахне страха ни?
Как трябва да изразяваме нашата любов към Бог? Какви божествени качества
трябва да развием, за да наследим вечен живот? Какво предупреждение е
дадено за хората, с които избираме да общуваме?

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 29
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Въведение към Второто
съборно послание
на Петър
Защо да изучаваме тази книга?
Пророкът Джозеф Смит отбелязва: „Петър написа най-сюблимния текст от
всички апостоли“ (в History of the Church, 5:392). Сюблимен означава с
възвишени мисли, изключителна ценност и вдъхновяващ възхищение.

Бидейки очевидец на преображението на Исус Христос (вж. 2 Петър 1:16–18),
Петър увещава читателите си да израстват в познанието си за Исус Христос и
да се стремят да придобиват божествени качества, за да могат да опитат от
„божественото естество“ (вж. 2 Петър 1:4–8). Той уверява читателите си, че
духовното израстване ще им помогне да затвърдят своето „призвание и
избиране“ (2 Петър 1:10). „Петър потвърждава отново, че Господ ще дойде от
небесата във велика слава и за съд на земята“ (Bible Dictionary, „Peter, Epistles
of“). Като изучават Второто послание на Петър, учениците могат да развиват
по-силна вяра в Исус Христос и да получават указания и вдъхновение, които
могат да им помагат да стават по-подобни на Него.

Кой написва тази книга?
Авторът на Второто послание на Петър е Симон Петър, главният апостол на
Исус Христос (вж. 2 Петър 1:1).

Кога и къде е написана книгата?
Не знаем точно кога и къде е написано това послание. Прието е, че Петър
написва посланието си в Рим, след посланието, известно като 1 Петър, което е
написано около 64 г. сл. Хр. (вж. Ръководство към Писанията, „Петър“).

За кого е написана тази книга и защо?
Петър казва, че пише на онези, които са „получили еднаква с нас скъпоценна
вяра“ (2 Петър 1:1). Това показва, че вероятно аудиторията на Петър са същите
езичници християни, които са получили Първото послание на Петър (вж.
2 Петър 3:1). Съдържанието на 2 Петър 1:12–15 показва, че Петър възнамерява
това послание да е прощално към неговите читатели.

За разлика от Първото послание на Петър, което помага на светиите да се
справят с външното преследване, Второто послание на Петър засяга
вътрешното вероотстъпничество, което застрашава бъдещето на Църквата.
Лъжливи пророци и учители разпространяват „гибелни ереси (лъжливи
учения), които се отричат даже от Господаря, Който ги е купил“ (2 Петър 2:1).
Петър пише посланието, за да насърчи светиите да увеличават познанието си
за Господ и да затвърдят своето „призвание и избиране“ (2 Петър 1:10).
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
„Второто послание очевидно е адресирано към същите църкви, както и
първото (2 Петър 3:1). То е написано малко преди очакваната смърт (2 Петър
1:14)“ (Bible Dictionary, „Peter, Epistles of“). То съдържа и някои от най-силните
слова и последни свидетелства на Петър.

Преобладаващата тема във 2 Петър е важността на придобиването на
познание за Исус Христос. Петър обещава на читателите си, че ако се стремят
към божествени качества и развиват божествено естество, те няма да са „нито
безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос“
(2 Петър 1:8) и ще затвърдят своето „призвание и избиране“ (2 Петър 1:10).

Петър съпоставя истинното познание за Исус Христос с лъжливите познания и
учения, разпространявани от отстъпниците (вж. 2 Петър 2). В края на това
послание Петър отправя последна покана към светиите да „раст(ат) в благодат
и познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ (2 Петър 3:18).

Изложение
2 Петър 1 Петър обяснява, че обещанията на Исус Христос позволяват на
светиите да станат „участници в божествено естество“ (2 Петър 1:4). Той ги
насърчава да затвърдят своето „призвание и избиране“ (2 Петър 1:10). Петър
си припомня своето преживяване на Планината на преображението, когато
вижда прославения Христос и чува гласа на Отца. Петър казва, че има „още
по-достоверно“ пророчество (2 Петър 1:19).

2 Петър 2 Петър предупреждава членовете на Църквата за лъжливи пророци
и лъжливи учители, които ще дойдат сред тях и ще се опитват да отклонят
светиите. Тези нечестиви учители ще отрекат Господ и ще похулят „пътя на
истината“ (2 Петър 2:2). Петър учи, че е по-добре да не се приема
Евангелието, отколкото да се сключат завети и да не се спазват.

2 Петър 3 Петър потвърждава, че Христос със сигурност ще дойде по
Неговото Си време, ще прочисти земята с огън, ще унищожи нечестивите и
ще спаси усърдните и верните. Петър насърчава светиите да „раст(ат) в
благодатта и познаването на… Исус Христос“ (2 Петър 3:18).

2 ПЕТЪР
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2 Петър 1
Въведение
Петър насърчава светиите да се стремят да станат
подобни на Исус Христос. Петър ги уверява, че този
духовно израстване може да им помогне да „затвърд(ят)
(тяхното) призвание и избиране“ (2 Петър 1:10). Петър

говори и за преживяването си на планината на
Преображението и подчертава, че това писание е
вдъхновено от Бог.

Предложения за преподаване

Стремете се да помогнете на учениците да се обърнат във вярата
Президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство учи: „Чистото Евангелие на Исус
Христос трябва да достигне до сърцата на учениците чрез силата на Светия Дух. … Целта
ни трябва да бъде те да станат напълно обърнати към възстановеното Евангелие на Исус
Христос, докато са с нас“ („We Must Raise Our Sights“ (ОСЦ конференция за Книгата на
Мормон, 14 авг. 2001 г.),с. 2).

2 Петър 1:1–11
Петър учи на това как да станем участници в божественото естество на
Исус Христос
Преди началото на урока напишете следното изречение на дъската („The Will
Within“, Ensign, май 1987 г., с.68):

„Задачата ни е да станем възможно най-доброто, което можем да бъдем“
(президент Томас С. Монсън).

Разделете учениците по двойки. Поканете ги да прочетат изречението на
дъската и да обсъдят следните въпроси с партньорите си:

• Какво според вас има предвид президент Монсън с „най-доброто, което
можем да бъдем“?

• Защо мислите, че е важно да станем най-доброто, на което сме способни?

• Какво може да ни попречи да станем най–доброто, на което сме способни?

Докато изучават 2 Петър 1, поканете учениците да потърсят истина, която
може да им помогне да узнаят как могат да станат най-доброто, на което са
способни.

Обобщете 2 Петър 1:1–2, като обясните, че Петър пише на членовете на
Църквата, които са придобили вяра в Исус Христос.
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Поканете един ученик да прочете 2 Петър 1:3–4 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво учи Петър, за да помогне на светиите да
останат верни на техните свидетелства за Спасителя.

• На какво учи Петър светиите според тези стихове?

• Какво означава да бъдем „участници в божественото естество“? (стих 4).

Поканете учениците да прочетат 2 Петър 1:5–7 наум, като потърсят
качествата на Исус Христос, които Петър кани светиите да развиват.
Помолете учениците да изброят на дъската качествата, които намират. Може
да поканите учениците да намерят в някой речник определенията за някое от
тези качества, което искат да разберат по-добре.

Поканете учениците да си помислят за примери, когато Спасителят е
демонстрирал едно от тези божествени качества. Помолете няколко ученика
да споделят мислите си с класа.

Напишете на дъската следното непълно изречение: Когато развиваме в себе си
божествени качества, можем…

Помолете един от учениците да прочете 2 Петър 1:8–9 на глас. Поканете
останалите да следят текста, като потърсят една благословия, която можем да
получим, докато развиваме божествените качества на Спасителя.

• Каква благословия може да получим, докато развиваме божествени
качества? (След като учениците отговорят, довършете изречението на
дъската по следния начин: Когато развиваме божествени качества в
себе си, можем да опознаем Исус Христос.)

• Защо според вас развиването на божествени качества ни помага да
опознаем Исус Христос?

Поканете един ученик да прочете 2 Петър 1:10–11 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят още една благословия, която може да получат
онези, които са усърдни в развиването на божествени качества.

• Какви благословии може да дойдат при онези, които са усърдни в
развиването на божествените качества на Исус Христос? (Обяснете, че
изразът „затвърдявате вашето призвание и избиране“ (стих 10) означава да
получим в този живот Божието уверение, че ще получим вечен живот.
Петър говори за това като за „пророческото слово става още
по-достоверно“ (2 Петър 1:19. Вж. също У. и З. 131:5.)

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно причината да
сме усърдни при развиването на божествения си потенциал? (Учениците
трябва да открият следния принцип: Ако сме усърдни при развиването
на божествения си потенциал, докато сме в този живот, можем да
получим Божието уверение за вечен живот. Запишете този принцип
на дъската.)

Може да споделите свидетелството си, че развиването на божествени качества
ни помага да опознаем Исус Христос и ни подготвя да получим вечен живот.

Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията едно от божествените качества, които най-много
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биха искали да развият. Помолете ги да напишат едно конкретно действие,
което могат да предприемат, за да развиват това качество.

2 Петър 1:12–21
Петър споделя свидетелството си за Исус Христос и учи относно Писанията
Може да напишете на дъската възрастта на някои от най-възрастните
настоящи апостоли. Прочетете на глас следното изказване от старейшина
М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Някои казват, че сме твърде стари. Ами, вярно е, че девет от апостолите са
над 80 годишна възраст! Аз съм на 85“ („Млъкнете и знайте, че Аз Съм Бог“
(духовно послание на Образователната система на Църквата, 4 май 2014 г.,
broadcasts.lds.org).

• Защо според вас някои хора са критични относно възрастта на някои от
пророците и апостолите?

• Как бихте реагирали на критиките, че съвременните пророци и апостоли
са твърде стари, за да бъдат ефективни?

Поканете учениците, докато продължават да изучават 2 Петър 1, да потърсят
истина относно пророците и апостолите, която е по-важна от тяхната възраст.

Обяснете, че във 2 Петър 1:12–19 Петър споделя свидетелството си на
очевидец на Исус Христос.

Поканете един ученик да прочете 2 Петър 1:20–21 на глас. След това обяснете,
че в Превода на Джозеф Смит се казва следното: „Да знаете преди всичко, че
никое пророчество в Писанията не е давано по волята на човека.“2 Peter 1:20,
бележка под линия a. Помолете останалите ученици да следят текста, като
потърсят какво казва Петър относно ролята на „святите човеци“, имайки
предвид в този случай пророците.

• На какво учи Петър относно ролята на пророците? (Учениците трябва да
открият следната истина: Пророците получават Писания чрез Светия
Дух. Напишете тази истина на дъската.)

За да помогнете на класа да разберат какво е Писания, поканете един ученик
да прочете на глас следното изявление:

„(Писанията са) думи, изречени или записани от светите хора на Бога, когато са водени от
Светия Дух“ (Ръководство към Писанията, „Писания“, scriptures.lds.org; вж. също У. и З.
68:2–4). Някои Писания са канонизирани. Канон е „призната авторитетна колекция от
свещени книги. В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни книгите на
канона се наричат стандартни произведения и включват Стария и Новия завет, Книгата на
Мормон, Учение и завети и Скъпоценен бисер“ (Ръководство към Писанията, „Канон“,
scriptures.lds.org).
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Помолете един от учениците да прочете на глас следното изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
останалите ученици да се вслушат за неговото свидетелство, че пророците
продължават да получават днес Писания.

„(Пророците са) каналът, чрез който Бог е говорил на Неговите деца в
минали времена, както е описано в Писанията. И чрез същата тази линия
Той понастоящем говори чрез ученията и напътствията на живите пророци и
апостоли и други вдъхновени ръководители“ („Две линии на комуникация“,
Лиахона, ноем. 2010 г., с.84).

• Защо според вас е важно да знаем, че Бог използва този модел, за да създава
Писания за чедата Си?

• Как разбирането на този модел ви дава по-голяма увереност в изреченото
и писаното слово на древните и съвременните пророци?

Напишете следните въпроси на дъската и поканете учениците да запишат
отговорите си в своите тетрадки или в дневниците си за изучаване на
Писанията.

• Кои откъси от Писанията, от древни или съвременни пророци, са оказали
влияние върху живота ви? Как сте били благословени чрез тези Писания?

Поканете няколко ученика да споделят отговорите си с класа. Може да
споделите и пример за това как сте били благословени чрез Писанията.

Позовете се на предходното изявление от старейшина Оукс и поканете
учениците да свидетелстват на другите според указанията на Духа относно
реалността на пророците и Писанията.
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2 Петър 2–3
Въведение
Петър предупреждава, че лъжливи пророци и учители
отклоняват хората. Той пророкува, че в последните дни
нечестивите ще се подиграват на праведните за това, че

вярват, че Исус Христос ще се завърне. Петър насърчава
светиите да се подготвят старателно за Второто
пришествие на Спасителя.

Предложения за преподаване
2 Петър 2
Петър предупреждава да се пазим от лъжливи учители
Напишете на дъската следния въпрос: Защо хората може да изберат да грешат,
дори и когато знаят, че това, което вършат е грешно?

Поканете учениците да обмислят този въпрос и после помолете няколко от
тях да споделят отговорите си.

Обяснете, че във 2 Петър 2 четем, че апостол Петър предупреждава светиите
за хората, които се опитват да ги измамят. Поканете учениците да потърсят
истини, докато изучават 2 Петър 2, които може да им помагат да разпознават
и избягват измамите, които водят до грях.

Поканете един ученик да прочете 2 Петър 2:1–3 на глас. Помолете останалите
ученици да следят текста, като потърсят предупреждението на Петър за това
кой ще се опитва да измами светиите.

• За кого предупреждава Петър светиите?

• На какво учат тези лъжливи пророци и учители? (Обяснете, че „гибелни
ереси“ (стих 1) са лъжливи и разрушителни учения.)

• Каква истина можем да научим от Петър относно това какво се опитват да
ни причинят лъжливите учители? (Помогнете на учениците да открият
следната истина: Лъжливите учители се стремят да ни заблудят.
Напишете тази истина на дъската.)

Поканете един ученик да прочете следното изказване на старейшина М. Ръсел
Балард от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете класа да открият на
какво ни учат днес лъжливите учители, за да ни заблудят.
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„Лъжепророци и лъжеучители са онези хора, които твърдят, че Пророкът
Джозеф Смит е двуличен измамник; те оспорват истинността на Първото
видение. Те заявяват, че Книгата на Мормон и други канонични творби не
са древни записи на Писанията. Също така се опитват да дадат ново
определение на същността на Божеството и отричат, че Бог е дал и
продължава да дава откровения в наши дни на Своите ръкоположени и

подкрепени пророци. …

Лъжепророци и лъжеучители са също така и хората, които се опитват да променят
дадените от Бог и на основата на Писанията учения, които защитават светостта на брака,
божествената природа на семейството и основните учения на личния морал. Те се
застъпват за промяна на морала, за да оправдаят блудството, прелюбодеянието и
хомосексуалните връзки“ („Beware of False Prophets and False Teachers“, Ensign, ноем. 1999
г., с. 63, 64).

Поканете учениците да си помислят за случаи, когато са се сблъсквали с
учения или послания от лъжливи учители.

• Защо е полезно да сме наясно с посланията и ученията на лъжливите
учители?

Обобщете 2 Петър 2:4–17, като обясните, че Петър дава няколко примера за
това какво се е случило на хората, които са следвали в миналото лъжливи
учители. Петър дава примери и за хора, които не са били повлияни от
лъжливите учители. След това Петър описва нечестивото поведение на
лъжливите учители.

Предметни уроци
Търсете начини да използвате предмети в уроците, за да помагате на учениците да
разбират евангелските принципи. Посредством ефективни предметни уроци може да
помагате на учениците да си представят, анализират и разбират Писанията. Може да
използвате предмети в уроците и за да насърчавате обсъждане.
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Покажете рибарска въдица и няколко
вида стръв или покажете или
нарисувайте рисунка на дъската на
тези предмети. (Ако учениците ви са
по-запознати с друг начин на ловене
на риба, използвайте предмети или
рисунки, които изобразяват
този метод.)

Обяснете, че един от начините
рибарите да хващат риба е да
използват стръв, за да подмамят
рибата да влезе в капан или да захапе
кукичка. Поканете учениците да си
помислят как рибарските техники са
подобни на тези на лъжливия учител.

Поканете един ученик да прочете
2 Петър 2:18–19 на глас. Поканете
останалите да следят текста, като
потърсят как лъжливите учители
примамват светиите да следват
техните учения.

• По какъв начин лъжливите
учители изкушават и примамват
членовете на Църквата?
(Отбележете, че някои от
лъжливите учители може и да са
искрени, но те самите да са
заблудени.)

• По какъв начин ученията на
лъжливите пророци и учители са
подобни на рибарската стръв?

• Според стих 19, какво обещават тези лъжливи учители? („Свобода“. С
други думи, те учат на това, че грехът, а не спазването на заповедите, води
до по-голяма свобода.)

Допълнете към истината на дъската следните думи: Лъжливите учители се
стремят да ни измамят да повярваме, че грехът води до по-голяма
свобода.

Поканете учениците да прочетат отново стих 19 наум, като потърсят какво се
случва на хората, които живеят в грях и заблуда?

• Какво се случва на хората, които живеят в грях и заблуда? (Те стават роби
на греха и заблудата.)

• Кои са някои от лъжливите учения, които изглежда обещават свобода, но
всъщност водят до робство?
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Поканете един ученик да прочете 2 Петър 2:20–22 на глас. Помолете класа да
следят текста, като потърсят на какво учи Павел относно онези, които се
връщат към греха, след като са избягали от него.

• Защо мислите, че онези, които „са избягали от светските мръсотии чрез…
Исус Христос“ (стих 20) може да бъдат изкушени да се завърнат към
греховете си?

• Какъв съвет бихте дали, за да помогнете на някого да остане верен на Исус
Христос и на Неговото Евангелие, вместо да се завръща към предишни
грехове?

2 Петър 3
Петър свидетелства за Второто пришествие
Обяснете, че към края на посланието си, Петър напомня на светиите за
Второто пришествие на Исус Христос и ги учи как да се подготвят за него.
Обобщете 2 Петър 3:1–9, като обясните, че Петър учи, че в последните дни
някои хора ще се подиграват на онези, които вярват във Второто пришествие.

Помолете няколко ученика да обяснят защо вярват във Второто пришествие,
въпреки че мнозина не вярват.

Поканете един ученик да прочете 2 Петър 2:10–14 на глас. Помолете
учениците да следят текста, като потърсят какво казва Петър относно Второто
пришествие. Обяснете, че живот в стих 11 означава поведение и „копнеете“ в
стих 12 предполага да очакваме нещо с нетърпение.

• Според стих 10, какво учи Петър относно Второто пришествие?

• Според стихове 11–14, какъв съвет дава Петър на светиите, за да ги
подготви за Второто пришествие? (Да водят свят и божествен живот, да
очакват и копнеят за Второто пришествие и усърдно да се стремят да бъдат
намерени „чисти и непорочни“ (стих 14.)

Обяснете, че изразът „чисти и непорочни“ (стих 14) означава да сме чисти от
грях. Онези, които са чисти от грях, са помирени с Бог и ще бъдат в мир със
Спасителя, когато Той дойде.

• Как бихте обобщили един принцип, на който Петър учи относно
подготовката за Второто пришествие на Спасителя? (Помогнете на
учениците да открият следния принцип: Можем да се подготвим за
Второто пришествие на Спасителя, като водим божествен живот и
искрено бдим за Неговото пришествие. Обяснете, че „бдим“ може да
означава с нетърпение да очакваме пришествието на Спасителя.)

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да водим божествен
живот, като искрено бдим за Второто пришествие?

Обобщете 2 Петър 3:15–18, като обясните, че Петър предупреждава за
изпадането в нечестивост. Той кани светиите да „раст(ат) в благодатта и
познаването на Господ“ (стих 18).
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Приключете, като свидетелствате за истините, преподадени във 2 Петър 2–3.
Поканете учениците да се стремят да разпознават и отбягват лъжливите
учения и да се подготвят усърдно за Второто пришествие.
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Въведение към Първото
съборно послание на
апостол Йоан
Защо да изучаваме тази книга?
В това послание Йоан разглежда опасното разпространяване на
вероотстъпнически влияния в Църквата. Той предупреждава светиите да се
сближават с тъмнината, а да стоят в безопасността на светлината на
Евангелието. Изучаването на 1 Йоан може да помогне на учениците да
разпознават по-добре лъжливи учения за Исус Христос, а това да следват
съветите на Йоан може да им помага да поддържат близко общение с Господ,
докато остават в истината. Освен това, изучаването на тази книга може да
помогне на учениците да разберат великата любов, която Небесният Отец
изпитва към всяко едно от Своите чеда и която Той е показал, давайки Своя
Син Исус Христос като жертва за цялото човечество.

Кой написва тази книга?
„В нито едно от тези три послания авторът им не назовава себе си по име, но е
прието, че са написани от Йоан“, един от първоначалните дванадесет
апостоли (Ръководство към Писанията, „Иоан, Син на Заведей, Посланията на
Иоан“).

Авторът на посланията на Йоан е видял възкресения Спасител, което със
сигурност е вярно за апостол Йоан (вж. 1 Йоан 1:1–4, 4:14).

Кога и къде е написана книгата?
Не е известно точно кога и къде е написано Първото послание на Йоан.
Вероятно е написано през втората половина на първи век сл. Хр.

Макар Йоан да прекарва голяма част от ранните си години в Палестина, тази
област става враждебна към християни и юдеи след разрушаването на
Йерусалим и храма там през 70 г. сл. Хр. Смята се, че Йоан напуска Палестина
и живее в Ефес по-късно през живота си. Ако това е така, то Йоан вероятно
пише това писмо от Ефес между 70 г. и 100 г. сл. Хр.

За кого е написано посланието и защо?
Първото послание на Йоан не е адресирано към конкретни хора, но от
съдържанието на писмото изглежда че Йоан пише до вярващи (вж. 1 Йоан
1:3–4, 2:12–14) вероятно от Мала Азия (днешна Турция), където според някои
исторически източници Йоан може да е живял и служил в края на първи век
сл. Хр.

По това време лъжеучители вече са причинили разкол или разцепление между
светиите в тази област (вж. 1 Йоан 2:18–19, 22, 26, 4:1) и вероотстъпничеството
се разпространява в Църквата. Една философия, наречена докетизъм, набира
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особена популярност. Докетизмът бил част от по-голямо движение, известно
като гностицизъм. Основно учение в много от формите на гностицизма е, че
духът е изцяло добър и че материята, включително физическото тяло, е изцяло
нечестива.

Последователите на гностицизма вярват, че спасението не се постига чрез
освобождаване от греха, а чрез освобождаване на духа от материята, имайки
предвид физическото тяло. Те също вярват, че спасение се постига чрез
специално знание (гносис), а не чрез вяра в Исус Христос.

Последователите на докетизма придават прекалено голямо значение на
духовната същност на Исус, като стигат до там, да отхвърлят идеята, че Той е
дошъл на земята в истинско физическо тяло. Те вярват, че Бог е невидим,
безсмъртен, всезнаещ и нематериален и считат физическия свят и
физическото тяло за покварени и нечестиви. Ето защо, те вярват, че след като
Исус е божественият Син на Бог, то Той не е изпитвал ограниченията на
човешката природа. Според тях, Исус Христос не е наистина роден в плътта,
не е имал осезаемо тяло, не е кървял, не е страдал, не е умрял и не се е вдигнал
с физическо, възкресено тяло, а само е изглеждало така. Докетизъм произлиза
от гръцката дума докео, която означава „изглежда“ или „струва ми се“.

Въпреки че 1 Йоан опровергава тези лъжливи учения, те се запазват и се
промъкват сред членовете на Църквата. Тези и други лъжливи учения са част
от това, което довежда до Голямото вероотстъпничество.

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Като един от първоначалните апостоли на Исус Христос, Йоан е специален
свидетел за възкръсналия Спасител. Йоан започва писмото си, като заявява, че
той лично е видял, чул и докоснал Исус Христос. В допълнение на това лично
свидетелство, той кани читателите да „имат общение… с Отца и с Неговия
Син Исус Христос“ (1 Йоан 1:3). Любовта е централна тема в Първото
послание на Йоан. Йоан подчертава, че онези, които казват, че обичат Бог, но
от своя страна не обичат хората около себе си, са лъжци (вж. 1 Йоан 4:20–21).

Изложение
1 Йоан 1–3 Йоан учи, че чрез подчинение можем да опознаваме Бог, да имаме
общение с Него и да станем като Него. В последните дни ще се появят
антихристи. Любовта на Спасителя към нас се проявява чрез Неговата
единителна жертва.

1 Йоан 4–5 Йоан насърчава светиите да преценяват дали даден учител е от
Бог. Бог е любов и поради Неговата велика любов към нас, Той изпрати Своя
Син, за да страда заради нас. Онези, които обичат Бог, ще спазват Неговите
заповеди. Онези, които вярват в Исус Христос и са родени от Бога, ще
победят света.

1 ЙОАН
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УРОК 148

1 Йоан
Въведение
Йоан кани членовете на Църквата да търсят общение с
Отца и Сина. Той обръща внимание, че е необходимо да
спазваме заповедите на Бог, за да изявяваме любовта си

към Него. Йоан също така напомня на членовете на
Църквата да обичат другите.

Предложения за преподаване

Преподавайте като Спасителя
Президент Бойд K. Пакър от Кворума на дванадесетте апостоли кани учителите на
Евангелието да се стремят да преподават като Спасителя: „Когато си правим самоанализ и
се стремим да станем по-добри учители, какъв по-добър модел можем да открием?
Можем ли да направим нещо по-полезно от това да анализираме своите идеали, цели и
методи, след което да ги сравним с тези на Исус Христос?“ (Teach Ye Diligently, прераб.
изд., 1991 г., с. 22).

1 Йоан 1–5
Йоан обяснява, че е важно да спазваме заповедите и да се обичаме един друг
Разделете учениците по двойки. Напишете на дъската думата
вероотстъпничество. Поканете учениците накратко да обяснят на
съучениците си значението на думата вероотстъпничество. След това
поканете един от учениците да излезе на дъската и да напише определение за
вероотстъпничество. Определението трябва да обяснява, че
вероотстъпничество означава отвръщане от истината (вж. Ръководство към
Писанията, „Вероотстъпничество“, scriptures.lds.org).

Обяснете, че апостол Йоан пише първото си послание по време, когато
вероотстъпничество застрашава Църквата. В това послание Йоан
предупреждава светиите за антихристи (вж. 1 Йоан 2:18–26, 4:3). Антихрист е
„всеки или всичко, което подправя истинския евангелски план за спасение и
открито или тайно се противопоставя на Христос“ (Ръководство към
Писанията, „Антихрист“, scriptures.lds.org) и на властта и ученията на
избраните от Него служители. Някои антихристи в дните на Йоан учат, че
докато е бил на земята, Исус Христос не е имал физическо тяло, а само е
изглеждал като физическо същество.

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Йоан 1:1–4. Помолете останалите
да следят текста, като търсят за какво свидетелства Йоан, за да опровергае
това лъжливо учение. Обяснете, че изразът „Словото на живота“ (стих 1) се
отнася за Исус Христос.

• Какви думи използва Йоан, за да опровергае невярната идея, че Исус
Христос няма физическо тяло?
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• Според стихове 3–4, защо Йоан споделя с членовете на Църквата
свещеното си свидетелство за Исус Христос? (Той желае те да имат
общение с ръководителите на Църквата, които имат общение с Небесния
Отец и Исус Христос. Също така, той желае те да имат пълна радост.)

Обяснете, че да имаме общение означава да се наслаждаваме на
взаимоотношение на доверие, духовна връзка и обща цел. Можем да имаме
общение с ръководителите на Църквата, когато приемаме и следваме техните
учения и съвети.

Напишете на дъската следното непълно изречение: Ако приемаме и следваме
ученията на пророците и апостолите, ние можем…

• Въз основа на ученията на Йоан в Йоан 1:3, как бихте довършили това
изречение, за да се получи принцип? (Като използвате думите на
учениците, довършете изречението на дъската така, че да отразява следния
принцип: Ако приемаме и следваме ученията на пророците и
апостолите, можем да имаме общение с Отца и Сина.)

Покажете снимки на настоящия президент на Църквата и други пророци и
апостоли.

• По какъв начин това да следваме ученията на пророците и апостолите ни
помага да имаме общение с нашия Небесен Отец и Неговия Син Исус
Христос?

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Йоан 1:5–6. Помолете останалите
да следят текста, като търсят какво може да ни пречи да имаме общение с
нашия Небесен Отец.

• Какво може да ни пречи да имаме общение с нашия Небесен Отец?

Отбележете, че Йоан използва думата тъмнина в смисъл на духовна тъмнина.

• Какво мислите, че означава да ходим в духовна тъмнина?

Поканете учениците да прочетат 1 Йоан 1:7–10 и 2:1–6, като търсят истините,
на които учи Йоан, които могат да ни помагат да знаем как да ходим в
светлината на Евангелието. Обяснете, че думата умилостивение в 1 Йоан 2:2
означава единителна жертва, която задоволява Божието правосъдие. Поканете
учениците да прочетат наум тези стихове сами, по двойки или на
малки групи.

• Какви истини открихте в тези стихове? (Можете да направите списък с
отговорите на учениците на дъската. Те могат да включват истини като
следните: Исус Христос извършва Единение за греховете ни. Когато
спазваме Божиите заповеди, нашата любов към Бог става
по-съвършена.)

• Защо според вас нашата любов към Бог става по-съвършена или по-пълна,
когато спазваме Неговите заповеди?

• Можете ли да си спомните за момент, когато сте изпитвали по-голяма
любов към Бог, докато сте се стремели да спазвате Неговите заповеди?
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Прочетете на глас следните описания на двама младежи светии от последните
дни. Поканете учениците да слушат коя конкретна заповед е трудно за тези
млади хора да спазват.

1. Млад мъж чете от Писанията всеки ден и с вяра изпълнява много от своите
свещенически задължения, но често се държи грубо с по-малкия си брат.

2. Млада жена редовно посещава църковните събрания и е заслужила своето
Признание за млада жена. Въпреки това, тя често публикува груби
коментари за някои от своите съученици и учители.

• На коя заповед е трудно за тези млади хора да се подчиняват?

Поканете учениците да обмислят ситуации, в които може да им е трудно да
показват любов към другите.

Поканете двама ученици да се редуват и прочетат на глас 1 Йоан 2:9–11,
4:7–11, 19–21. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво учи
Йоан относно любовта. Бихте могли да поканите учениците да отбелязват
ученията в тези стихове, които имат специално значение за тях.

• Кои от ученията на Йоан за любовта имат специално значение за
вас? Защо?

• Какъв принцип можем да открием в тези стихове относно това какво ще
правим, ако обичаме Бог? (Учениците могат да използват различни думи,
но трябва да открият принцип, подобен на следния: Ако обичаме Бог,
ние ще обичаме и другите.)

• Защо мислите, че ако наистина обичаме Бог, ще показваме своята любов
към другите?

Отбележете, че макар и Йоан да използва думата мрази в 1 Йоан 4:20, освен да
мразим хората, има много начини, по които можем да не проявяваме любов
или доброта към тях. Поканете учениците да обяснят кои според тях са някои
от тези начини.

Поканете един ученик да прочете на глас 1 Йоан 3:17–18 и помолете
останалите да търсят как трябва да показваме любовта си към другите.
Поканете учениците да споделят какво са открили. Учениците трябва да
открият, че е важно да обичаме другите не само „на думи“, но и „на дела“.

• Защо мислите, че е важно да показваме любовта си чрез своите действия, а
не само чрез думите си?

• Познавате ли човек, който е добър пример за това как да показваме любов
към останалите? Какво прави този човек, за да показва любовта си към
другите?

Поканете учениците да си помислят за човек в живота им, към когото могат
да показват повече любов. Помолете ги да напишат на лист хартия името на
този човек, а също и нещо конкретно, което могат да правят, за да показват
любов и доброта към него. Обяснете, че не е нужно да показват любовта си по
изключителни начини, а малките и прости жестове на милосърдие и доброта
често са най-значими. Поканете ги да занесат у дома листа и да действат
съгласно това, което са написали.
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Отбележете, че когато показваме любовта си чрез своите действия, ние
следваме примера на Исус Христос (вж. 1 Йоан 2:6, 3:1–3). Бихте могли да
завършите урока, като споделите своето свидетелство за истините, които
учениците са открили, докато са изучавали 1 Йоан. Насърчете учениците да
прилагат тези истини в живота си.
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Въведение към Второто
послание на Йоан
Защо да изучаваме тази книга?
Във второто си послание Йоан изразява загрижеността си относно
вероотстъпническите влияния в Църквата. Същевременно, той изразява и
радостта си за членовете на Църквата, които остават силни и верни на
Евангелието (вж 2 Йоан 1:4). Тези думи описват радостта и благодарността,
които ръководителите на Църквата изпитват към онези, които остават верни
на Господ. Докато учениците изучават 2 Йоан, могат да бъдат укрепени от
напомнянето на Йоан да се обичаме един друг, да се подчиняваме на Божиите
заповеди и с вяра да живеем според ученията на Христос.

Кой написва тази книга?
Авторът нарича себе си „Старея“ (2 Йоан 1:1), но се приема че Йоан, един от
първоначалните дванадесет апостоли, е написал това послание (вж.
Ръководство към Писанията, „Иоан, Син на Заведей, Посланията на Иоан“).

Кога и къде е написана книгата?
Не е известно точно кога и къде е написано Второто послание на Йоан.

Ако е вярно, че Йоан живее дълго време в Ефес, тогава той вероятно написва
това послание там между 70 г. и 100 г. сл. Хр.

За кого е написано посланието и защо?
Второто послание на Йоан е написано до „избраната госпожа и до нейните
деца“ (2 Йоан 1:1). Не е известно дали Йоан пише до собственото си
семейство, до друга конкретна група хора или образно се обръща към
цялата Църква.

Старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли пише, че
2 Йоан и 3 Йоан биха могли да бъдат писма до членове на собственото му
семейство (вж. Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., том 3,
с. 409–410, 412–414).

Друга възможност е изразът „избраната госпожа“ всъщност да се отнася за
цяла християнска конгрегация (вж. 2 Йоан 1:13). Гръцката дума църква е от
женски род и е било прието Църквата да се олицетворява като жена (вж.
Ефесяните 5:25–27, 32, Превод на Джозеф Смит на Откровението 12:1–3, 7 (в
Ръководство към Писанията), Откровението 19:7–8).

Както 1 Йоан, апостол Йоан явно пише това послание, за да отговори на
лъжливи учения, заявяващи че Исус Христос реално не е дошъл на земята в
плът. Той обяснява, че членове, които учат, че Христос няма физическо тяло,
не трябва да бъдат приемани в домовете или в конгрегациите (вж. 2 Йоан
1:7–10).
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
В това послание апостол Йоан предупреждава за лъжеучители, които са
навлезли в Църквата. Той съветва членовете на Църквата да не се вслушват в
такива хора и да не се сближават с тях.

Изложение
2 Йоан 1 Йоан напомня на Църквата за заповедта да се обичаме един друг.
Той предупреждава за лъжеучители и измамници в самата Църква и съветва
членовете да не позволяват на такива хора да остават в конгрегациите.

2 ЙОАН
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Въведение към Третото
послание на Йоан
Защо да изучаваме тази книга?
В това кратко послание Йоан хвали Гай, един член на Църквата, който остава
верен по време на бунт срещу ръководителите на Църквата. Ученията на
Йоан могат да помагат на учениците по-добре да разбират
вероотстъпничеството, настъпило в Църквата по времето на Новия завет и да
ги вдъхновява да останат верни на ръководителите на Църквата въпреки
противопоставянето.

Кой написва тази книга?
Авторът се представя като „Старея“ (3 Йоан 1:1) и се приема, че това е
апостол Йоан.

Кога и къде е написана книгата?
Не е известно точно кога и къде е написано третото послание на Йоан.

Ако е вярно, че Йоан живее дълго време в Ефес, тогава той вероятно написва
това послание там между 70 г. и 100 г. сл. Хр.

За кого е написано посланието и защо?
Третото послание на Йоан е написано до Гай, един верен член на Църквата,
когото Йоан хвали за проявена безкористна отдаденост към Църквата, като
осигурява подслон и храна за пътуващите Божии служители (вж. 3 Йоан1:5–8).

Йоан също предупреждава Гай за един друг човек, наречен Диотреф, който
може да е заемал ръководен пост в местната църква. Диотреф открито се
противопоставя на Йоан и на други служители в Църквата и дори не
позволява на местните членове, които искат да се срещнат с тях, да посещават
църковни събрания (вж. 3 Йоан 1:9–10). Йоан насърчава Гай да продължава да
върши добро и му казва, че скоро очаква да го посети лично (вж. 3 Йоан
1:11–14).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
В 3 Йоан виждаме загрижеността на Йоан за вероотстъпническите влияния в
Църквата. Виждаме и любовта му към другите и радостта, която изпитва за
онези, които избират живот на послушание (вж. 3 Йоан 1:4).

Изложение
3 Йоан 1 Йоан хвали Гай за вярността му и го предупреждава за един
ръководител, който се противопоставя на Йоан и другите ръководители на
Църквата.
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УРОК 149

2 Йоан–3 Йоан
Въведение
Йоан предупреждава светиите за хора, които
заблуждават и проповядват, че Христос не е идвал в
плътта. Той също така хвали Гай за неговата вярност.

Бележка: Този урок съдържа предложение за
преподаване на 3 Йоан, което включва това учениците да
получат писма от родители или ръководители на
Църквата. Ако използвате това предложение за
преподаване, ще трябва да се подготвите няколко дни

предварително. Поканете родителите или ако е
необходимо, местните църковни ръководители на всеки
ученик да му напишат кратко писмо, в което да изразят
радостта, която са почувствали, като са виждали усилията
му да живее според Евангелието. Постарайте се в деня, в
който преподавате този урок, да имате за всеки ученик
писмо от неговите/нейните родители или църковни
ръководители.

Предложения за преподаване
2 Йоан
Йоан предупреждава за хора, които преподават лъжливи учения
Назовете известен спортист, който е познат на повечето ученици.

• Какво може да помага на този спортист да бъде в отлична форма и да се
представя добре?

• Какво може да се случи, ако след като е положил много усилия да влезе в
добра форма, този спортист спре да тренира, започне да яде вредни храни,
да прекарва много време в гледане на телевизия и играене на видео игри и
да използва вредни за тялото вещества?

Поканете учениците да си помислят как усилията, които успешните
спортисти трябва да полагат, за да остават в най-добра форма, могат да бъдат
сравнени с усилията, които членовете на Църквата трябва да полагат, за да
запазват благословиите, които са получили от Евангелието. Поканете
учениците, докато изучават 2 Йоан, да търсят принцип, който може да им
помага да запазят благословиите, които са получили като членове на
Църквата.

Обобщете 2 Йоан 1:1–4, като обясните че апостол Йоан започва посланието
си, като се обръща към „избраната госпожа и нейните деца“, което може да
бъде директно обръщение към жена член на Църквата и нейните деца или
символичен израз за църковна конгрегация.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Йоан 1:5–6. Помолете останалите
да следят текста, като търсят за коя заповед Йоан напомня на светиите.

• За коя заповед Йоан напомня на светиите?

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Йоан 1:7. Помолете останалите да
търсят защо Йоан съветва членовете на Църквата да „ход(ят) по“ (2 Йоан 1:6)
заповедите или да ги спазват.

• Защо Йоан съветва членовете на Църквата да спазват заповедите?
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• На какво учат „измамниците“ (стих 7)?

Обяснете, че когато Йоан пише това послание, една философия, известна като
докетизъм, набира популярност. Докетистите вярвали, че Бог е толкова
възвишен, че е над всякакво страдание, смърт или друго физическо усещане.
Следователно, те заключават, че като Син на Бог Исус Христос не е дошъл
действително в плътта, а само е изглеждало сякаш Неговият Дух прави неща,
които смъртните хора правят или усещат.

• Кои са някои съвременни примери за лъжливи учения, които
противоречат на ученията на Евангелието?

• Защо тези учения са опасни за духовността ни?

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Йоан 1:8. Помолете останалите да
следят текста, като търсят какво Йоан съветва членовете на Църквата да
правят относно такива лъжливи учения. Обяснете, че „бъдете бдителни към
себе си“ означава да сме предпазливи или внимателни, за да не приемаме
лъжливи учения и че изработили може да означава извършили или работили,
за да получат.

• Какъв принцип можем да научим от ученията на Йоан в стихове 6–8
относно това как можем да продължаваме да се радваме на благословиите
на Евангелието, които сме получили? (Учениците трябва със свои думи да
изразят един принцип, подобен на следния: Ако спазваме Божиите
заповеди и сме бдителни, можем да продължаваме да се радваме на
благословиите на Евангелието, които сме получили. Запишете този
принцип на дъската.)

Поканете учениците в тетрадките или дневниците си за изучаване на
Писанията да направят списък с благословии на Евангелието, които вече са
получили или се надяват да получат. Помолете ги да споделят с останалите
какво са написали. Напишете отговорите им на дъската.

• Как това да приемаме лъжливи учения ни пречи да получаваме и да
продължаваме да се радваме на тези благословии?

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Йоан 1:9. Помолете останалите да
следят текста, като търсят какво учи Йоан, че ще се случи с онези, които
живеят според Христовите учения, останат близо до Евангелието и останат
верни .

• Кой е с хората, които живеят според Христовите учения? (След като
учениците отговорят, напишете на дъската следния принцип: Ако
живеем според ученията на Христос, Отец и Синът ще бъдат с нас.)

Отбележете, че един от начините Отец и Синът да бъдат с нас е чрез
спътничеството на Светия Дух.

Помолете учениците да обмислят усилията си да спазват заповедите, да бъдат
бдителни и да живеят според Евангелието. Поканете ги да напишат защо
желаят да запазят благословиите, които са получили чрез Евангелието и едно
нещо, което ще направят днес, за да бъдат по-верни и последователни при
спазването на заповедите.
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Обобщете 2 Йоан 1:10–13, като обясните, че Йоан насърчава светиите да
избягват хора, разпространяващи лъжливи учения. Той също изразява желание
лично да посети светиите, до които пише това писмо.

3 Йоан
Йоан хвали Гай за вярността му
Донесете за урока малко камъче и голяма купа с вода. Помолете един ученик
да пусне камъчето във водата, без да прави никакви вълнички.

• Защо е невъзможно водата да остане спокойна след пускането на
камъчето?

• Кой друг освен самите вие може да усети положителното влияние на
избора ви да живеете според Евангелието?

Обяснете, че според записаното в 3 Йоан, Йоан се обръща към един верен
член на Църквата, на име Гай.

Поканете един ученик да прочете на глас 3 Йоан 1:1–4. Помолете останалите
да следят текста, като търсят как вярността на Гай в стремежа му да живее
според Евангелието влияе на Йоан. Обяснете, че думата чеда в стих 4 може да
се отнася за членовете на Църквата, на които Йоан е помогнал да се обърнат
към Евангелието.

• Как вярността на Гай в стремежа му да живее според Евангелието влияе
на Йоан?

• Как бихте обобщили тези стихове в истина относно това как животът
според Евангелието може да влияе на нас и на другите? (Учениците могат
да открият много истини, но трябва да открият една, която е подобна на
следната: Това да живеем според Евангелието носи радост не само на
нас самите, но и на другите.)

• Можете ли да си спомните случай, когато сте изпитали радост заради това,
че някой друг живее вярно според Евангелието?

За да илюстрирате още по-ясно тази истина, ако сте решили родители или
църковни ръководители да напишат писма на учениците, раздайте тези писма
сега. Уверете се, че всеки ученик има писмо от своите родители или църковни
ръководители и предоставете на учениците време да прочетат писмата.

Канете всички ученици да участват
Намирайте начини по подходящ начин да каните всички ученици да участват в уроците. Да
поканите родителите или ръководителите на всеки ученик да напишат писмо може да
включи всеки ученик, дори и онези, които обикновено се колебаят или не желаят да
участват активно.

Обобщете 3 Йоан 1:5–14, като обясните, че Йоан хвали Гай за неговата
готовност да приема пътуващи ръководители на Църквата или мисионери и
критикува един местен ръководител на име Диотреф, който не приема Йоан
и неговите спътници.
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Преговорете истините, открити в този урок. Свидетелствайте за тези истини
и поканете учениците да ги прилагат в живота си.
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Въведение към Съборното
послание на апостол Юда
Защо да изучаваме тази книга?
Съборното послание на Юда описва вероотстъпническите сили, които
действат в ранната Църква. Докато учениците изучават това послание, могат
да научат как да разпознават онези, които се стремят да отклоняват
учениците на Исус Христос от вярата. Учениците могат също така да
почувстват колко е важно да се подвизаваме за вярата и да оставаме предани
на нея.

Кой написва тази книга?
Авторът на това послание се представя като „Юда, слуга на Исус Христос и
брат на Яков“ (Юда 1:1). Приема се, че авторът на книгата е Юда, който е
полубрат на Исус Христос (вж. Матей 13:55, Марк 6:3, Ръководство към
Писанията, „Юда“). Очевидно Юда е член на Църква с висока репутация в
Йерусалим и може да е пътувал като мисионер (вж. Деянията 1:13–14,
1 Коринтяните 9:5). Не е ясно какъв свещенически сан е имал Юда, но щом
пише послание, това предполага, че е имал длъжност с власт, даваща му
правото да пише писма със съвети.

Кога и къде е написана книгата?
Няма информация къде е написано Посланието на Юда. Ако авторът на това
писмо наистина е братът на Исус Юда, то вероятно е написано между 40 г. и
80 г. сл. Хр.

За кого е написана тази книга и защо?
Посланието на Юда е написано до верни християни – „до призваните,
възлюбени от Отца и пазени в Исус Христос“ (Юда 1:1). Юда посочва, че целта
му е да насърчи читателите „да се подвизават за вярата“ против безбожните
учители, които са навлезли в Църквата, подтикват към неморално поведение и
разпространяват лъжливи учения, отричащи Господ Исус Христос (Юда 1:3).

Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Макар да е една от най-кратките книги в Новия Завет, посланието на Юда
съдържа информация, която не може да бъде намерена никъде другаде в
Библията. Юда пише за „ангели, които не опазиха своето достойнство“ (стих
6, виж също Авраам 3:26), за спора между Михаил и Луцифер за тялото на
Моисей (стих 9) и за пророчеството на Енох относно Второто пришествие на
Спасителя (стихове 14–15, виж също Моисей 7:65–66).

Старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли
отбелязва няколко уникални особености на Посланието на Юда:
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„В цялата Библия само Юда запазва за нас разбирането, че доземното
съществуване е нашето първо състояние и че някои ангели не са издържали
неговите изпитания.

Към него се обръщаме за малкото знание, което имаме относно спора между
Михаил и Луцифер за тялото на Моисей.

Само той записва славното пророчество на Енох за Второто пришествие на
Човешкия Син“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., том
3, с. 415).

Юда с острота говори против онези, които се противопоставят на Бог и на
Неговите служители, против онези, които практикуват неморално езическо
богослужение и твърдят, че са освободени от необходимостта да се
подчиняват на Божиите заповеди, включително закона за целомъдрието. Юда
описва някои от особените черти на такива покварени личности.

Изложение
Юда 1 Юда увещава членовете на Църквата „да се подвизават за вярата“ (Юда
1:3). Той обяснява, че има хора, които тайно са се вмъкнали сред светиите и
които разпространяват лъжливи учения и подтикват към следване на
нечестиви практики. Юда предупреждава за възмездията, които ще сполетят
онези, които се отклоняват от Бог Юда съветва членовете на Църквата да
изграждат вярата си и да „паз(ят) себе си в Божията любов“ (Юда 1:21).

ЮДА

961



УРОК 150

Юда
Въведение
Юда увещава членовете на Църквата да се подвизават за
вярата против лъжеучителите. Той описва лъжеучителите
и съветва светиите да градят живота си върху Евангелието

на Исус Христос. Счита се, че Юда е полубрат на Исус
Христос (вж. Матей 13:55). Юда очевидно е активен член
на Църквата, който е високо уважаван в Йерусалим.

Предложения за преподаване

Имайте вяра в Господ и в Духа
Отговорността да преподавате на младежите принципите на Евангелието може да бъде
трудна и привидно неизпълнима. Помнете, че това е Господното дело и че Господ ще
помага на онези, които имат вяра в Него (вж. Мороний 7:33). Също така, вярвайте, че
Светият Дух може да смекчи сърцата на учениците и да ги подтиква да прилагат
евангелските истини съобразно техните нужди и обстоятелствата, в които се намират (вж.
Алма 24:8, У. и З. 50:14).

Юда 1:1–19
Юда увещава членовете на Църквата да се подвизават за вярата срещу
лъжеучителите
Прочетете на глас следните описания и поканете учениците да си помислят
как биха реагирали:

1. На страница на някоя социална мрежа ваш приятел критикува позицията
на Църквата по отношение на еднополовите бракове.

2. Ваш съсед научава, че сте член на Църквата. Той ви казва, че е чел Книгата
на Мормон и смята, че е възвисяваща литература, но не е Божието слово.

3. По време на обсъждане в училище ваш съученик спори, че гледането на
порнография е безобидно и че не трябва да се забранява.

• Кои са различните начини, по които човек може да реагира в тези
ситуации?

Поканете един ученик да прочете на глас Юда 1:3–4. Помолете останалите да
следят текста, като търсят за какво Юда предупреждава членовете на
Църквата.

• Според стих 4, за какво Юда предупреждава членовете на Църквата?

Помогнете на учениците да разберат, че „нечестивци“ със зли намерения са
се вмъкнали незабележимо сред членовете на Църквата. Такива членове на
Църквата подтиквали хората да следват порочни, неморални практики, като
преподавали, че учението за благодатта дава пълно позволение да се греши,
защото Бог милостиво ще прощава. Те също така отхвърляли определени
истини за Небесния Отец и Исус Христос. Изразът „които отдавна са били
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посочени, че подлежат на това осъждане“ (стих 4) означава, че за осъждането
на тези хора е писано много преди този момент.

• Предвид лъжливите учения и покварените практики, които
разпространяват тези хора, какво Юда увещава верните членове на
Църквата, че трябва да правят? („Да се подвизав(ат) за вярата“ (стих 3.)

Обяснете, че „вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите“
(стих 3) се отнася за Евангелието на Исус Христос – истините, законите и
обредите, преподавани от Спасителя и Неговите апостоли.

• Каква истина можем да научим за отговорността на учениците на Исус
Христос, що се отнася до лъжливите учения и покварените практики?
(Учениците могат да използват свои думи, за да формулират следната
истина: Учениците на Исус Христос трябва трябва да се подвизават
за Евангелието на Исус Христос срещу лъжливи учения и порочни
практики.)

• Какво според вас означава да се подвизаваме за Евангелието? (Ние трябва
смело да преподаваме Евангелието и свидетелстваме за него. Но когато
правим това, не трябва да сме груби, нахални или да спорим (вж. Алма
38:12, 3 Нефи 11:29.)

• Как можем да се подвизаваме за Евангелието без да предизвикваме
раздори?

Напомнете на учениците за ситуациите, описани по-рано в настоящия урок.

• В такива и други подобни ситуации, кои са някои от начините, по които
можем да се подвизаваме за Евангелието срещу лъжливи учения и
покварени практики?

Помолете един ученик да прочете следната история, разказана от старейшина
Нийл Л. Андерсен от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете останалите
да слушат как младата жена се подвизава за Евангелието.

„Неотдавна говорих с една от нашите млади жени от САЩ. Цитирам от
нейния имейл:

„През изминалата година някои от приятелите ми във Фейсбук започнаха
да публикуват позицията си относно брака. Много от тях поддържаха
еднополовите бракове, а няколко младежи от Църквата посочиха, че
„харесват“ публикациите. Аз не коментирах.

Реших да заявя вярванията си в традиционния брак по един смислен начин.

На профилната ми снимка добавих надписа: Аз вярвам в брака между мъж и жена. Почти
веднага започнах да получавам съобщения. „Ти си егоистка“. „Ти съдиш хората“. Бях
сравнена и с робовладелец. Получих и следното от един добър приятел, който е силен член
на Църквата: „Трябва да си в крак с времето. Нещата се променят, трябва да се променяш
и ти“.

Не реагирах, но и не махнах публикацията си“.
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Тя завършва: „Понякога, както казва президент Монсън, „трябва да останеш сам“.
Надявам се ние, младежите, да останем заедно верни на Бог и на ученията на Неговите
живи пророци“ („Духовни вихрушки“, Лиахона, май 2014 г., с. 19–20).

• По какъв начин тази млада жена се подвизава за Евангелието?

• Спомняте ли си случай, когато вие или ваш познат да сте се подвизавали за
Евангелието на Исус Христос? Какво научихте от това преживяване?

Помолете учениците да си помислят какво могат да правят, за да се
подвизават за Евангелието на Исус Христос. Насърчете ги да следват всеки
подтик, който получат.

Обобщете Юда 1:5–7, като обясните, че Юда сравнява тези бунтуващи се
членове на Църквата с хората в старозаветни времена, които се бунтуват
срещу Бог и са наказани от Него. Сред тези хора са много от чедата на
Израил, които са унищожени в пустинята и хората от Содом и Гомор, които
са унищожени чрез огън. Юда също така сравнява бунтуващите се членове на
Църквата с онези, които се бунтуват срещу Бог в „своето достойнство“ или
доземното съществуване и са отхвърлени от Неговото присъствие (Юда 1:6,
виж също Авраам 3:22–26).

Напишете следното заглавие на дъската: Характерни черти на лъжеучителите.

Обяснете, че в Юда 1:8–16 Юда описва много характерни черти, по които
членовете на Църквата ще могат да разпознават онези хора, които
разпространяват порочни философии и практики в Църквата. За да
онагледите тази идея, посочете изразите „безводни облаци, носени от
ветровете“ и „есенни дървета, безплодни“ в Юда 1:12.

• Как лъжеучителите биха могли да бъдат като безводни облаци и като
безплодни дървета?

Разделете учениците на групи по трима или четирима. Кажете на учениците
да прочетат Юда 1:8, 10, 14–19 с членовете на групата си, като търсят още
черти на лъжеучителите. Поканете учениците да отбелязват какво са открили.
Можете да обясните, че „в последно време“ (стих 18) се отнася както за
периода време, в който живее Юда, така и за последните дни, в които
живеем ние.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
излязат на дъската и да напишат характерните черти на лъжеучителите,
които са открили. Особеностите, които учениците могат да напишат,
включват следните (може да ви се наложи да използвате някои от тези
изречения, за да помогнете на учениците да разберат какво четат):

Характерни черти на лъжеучителите

Оскверняват плътта си с неморалност (стих 8)

Презират властта и хулят ръководителите (стих 8)
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Хулят всичко, което не разбират (стих 10)

Развращават себе си, като живеят според естественото знание, което
имат (стих 10)

Вършат нечестиви дела (стих 15)

Говорят жестоки думи против Бог (стих 15)

Мърморят и са недоволни (стих 16)

Следват и постъпват според своите желания (стих 16)

Говорят надуто (стих 16)

Заради облага ласкаят хората (стих 16)

Присмиват се на Господната Църква и нейните стандарти (стих 18)

Отделят се от вярващите (стих 19)

Мислят и действат със светски ум (стих 19)

Нямат Духа (стих 19)

• Как когато Духът не е с нас, развиваме изредените на дъската черти?

• Защо е важно да разпознаваме отличителните черти на лъжеучителите?

Помогнете на учениците да разберат, че не всеки човек, който показва една
или повече от тези черти, е лъжеучител или който преподава нещо
неправилно, е непременно лъжеучител според описанието от Юда. Такъв
човек може неволно да греши в разбиранията си по дадена тема. Въпреки
това, тези отличителни черти могат да ни помагат да разпознаваме
лъжеучителите, чиито намерение е да отслабват вярата и желанието за
подчинение на други хора, като ги заблуждават и поощряват да вършат зло.

Поканете учениците да прегледат Юда 1:17–18.

• Кой преди това е предупреждавал членовете на Църквата за
лъжеучителите?

• Каква истина можем да научим от тези стихове относно това как
апостолите и пророците могат да ни помагат в усилията ни да се
подвизаваме против лъжеучителите? (Учениците могат да използват свои
думи, но трябва да открият истина, подобна на следната: Апостолите и
пророците ни предупреждават и ни помагат да разпознаваме онези
хора, които се стремят да отслабват нашата вяра и желание за
подчинение. Напишете тази истина на дъската.)

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване на
старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
останалите да слушат по какъв начин неговото изказване отразява
тази истина.
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„Днес ние ви предупреждаваме, че се надигат лъжливи пророци и
лъжеучители и ако не сме бдителни, дори и онези, които са верни членове
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, ще станат
жертва на тяхната измама“ („Beware of False Prophets and False Teachers“,
Ensign, ноем. 1999 г., с. 62).

• Имайки предвид тази истина, защо е важно да изучаваме словата на
апостолите и пророците?

• Кои са някои от лъжливите учения, за които ни предупреждават
съвременните пророци и апостоли?

Юда 1:20–25
Юда съветва светиите да градят живота си върху Евангелието на Исус Христос и
да помагат за спасението на другите
Напишете на дъската следното непълно изречение: Можем да останем предани
на вярата, като…

Поканете един ученик да прочете на глас Юда 1:20–21. Помолете останалите
да следят текста и да намерят какво Юда съветва светиите да правят, за да
останат предани на вярата. Можете да обясните, че „(да) се молите в Святия
Дух“ означава да се молим с помощта на вдъхновение от Светия Дух.

• Въз основа на стихове 20–21, как бихте завършили изречението на
дъската? (Един от начините, по които учениците могат да завършат
изречението, е следният: Можем да останем предани на вярата, като
градим живота си върху основа на Евангелието на Исус Христос.)

• По какъв начин това да следваме допълнителното указание на Юда в
стихове 20–21 може да ни помага да градим живота си върху основа на
Евангелието?

• Защо си струва да полагаме усилия, за да оставаме предани на вярата?

• Как това да живеете според съвета на Юда помага на вас или на ваши
познати да оставате предани на вярата?

Поканете учениците да напишат в дневниците си за изучаване на Писанията
или в тетрадките си един от начините, по който могат по-добре да следват
съвета на Юда. Насърчавайте ги да прилагат написаното от тях.

Обобщете Юда 1:22–25, като обясните, че Юда съветва верните членове на
Църквата да помагат на хора, които имат духовни изпитания вероятно поради
влиянието на лъжеучители и хвали Бога.

Завършете, като споделите свидетелството си за истините, обсъдени в
този урок.

Преговор за овладяване на стихове от Писанията
Възложете на всеки ученик различен откъс за овладяване. Кажете на
учениците да опишат на лист хартия случка от реалния живот, в която могат
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да бъдат приложени ученията и принципите, съдържащи се в откъса за
овладяване, който сте им възложили. След като учениците приключат с
писането, съберете описанията. Прочетете няколко от тях и поканете
учениците да споделят как ученията и принципите от откъсите за овладяване
от Писанията могат да бъдат използвани и прилагани във всяка ситуация.
Можете да представяте някои от описанията в началото или края на уроците
през следващата седмица.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

2 Петър–Юда (Раздел 30)
Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на уроците за всекидневно изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
2 Петър–Юда (раздел 30) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се съсредоточава само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, докато обмисляте нуждите на вашите ученици.

Ден 1 (2 Петър)
Апостол Петър пише това послание до светиите, за да им помогне с преследванията, изпитанията и
вероотстъпничеството в Църквата. Докато учениците са изучавали словата на Петър, те са научили, че пророците
получават Писания чрез Светия Дух и че лъжеучители се стремят да ни заблудят да повярваме, че грехът води до
по-голяма свобода. Учениците също така са научили, че можем да се подготвяме за Второто пришествие на
Спасителя, като водим божествен живот и искрено бдим за Неговото идване.

Ден 2 (1 Йоан)
От 1 Йоан учениците са научили, че ако приемаме и следваме ученията на пророците и апостолите, можем да
придобиваме общение с Отца и Сина. Освен това, те са научили, че ако обичаме Бог, ние ще обичаме и другите.

Ден 3 (2 Йоан–3 Йоан)
В другите две послания на апостол Йоан към светиите той продължава да изразява загриженост поради
вероотстъпническите влияния в Църквата. От тези послания учениците са научили, че когато спазваме заповедите
и бдим, можем да продължаваме да се радваме на благословиите на Евангелието, които сме получили и ако
живеем според Христовите учения, Отец и Синът ще бъдат с нас. Учениците също са научили, че животът според
Евангелието носи радост не само на нас, но и на другите и че членовете на Църквата трябва да приемат и
подкрепят всички Господни служители.

Ден 4 (Юда)
Докато учениците са изучавали посланието на Юда до светиите, които понасят жестоко противопоставяне, те са
научили, че учениците на Исус Христос трябва да се подвизават за Евангелието на Исус Христос срещу лъжливи
учения и порочни практики. Учениците също са научили, че апостолите и пророците ни предупреждават за и ни
помагат да разпознаваме онези, които се стремят да отслабват вярата и желанието ни да се подчиняваме и че
можем да останем предани на вярата, като градим живота си на основата на Евангелието на Исус Христос.

Въведение
Апостол Петър насърчава светиите да увеличават познанието си за Исус
Христос, като се стремят да стават подобни на Него. Той ги уверява, че този
духовен растеж може да им помага да „затвърд(яват) (своето) призвание и
избиране“ (2 Петър 1:10).
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Предложения за преподаване
2 Петър 1:1–11
Петър учи как да станем участници в божественото естество на Исус Христос
Бележка: При обсъждането на принципа по-долу и откъси от Писанията,
внимавайте да не обсъждате теми, свързани с храмовите обреди и учения.

Преди началото на урока напишете следното твърдение на дъската (от „The
Will Within“, Ensign, май 1987 г., с. 68):

„Задачата ни е да станем възможно най-доброто, което можем да бъдем“
(президент Томас С. Монсън).

Разделете учениците по двойки. Поканете ги да прочетат твърдението на
дъската и да обсъдят следните въпроси със съучениците си:

• Какво според вас иска да каже президент Монсън с израза „да станем
най-доброто, което можем да бъдем“?

• Защо мислите, че е важно да станем най-доброто, което можем да бъдем?

• Какво може да ни попречи да станем най-доброто, което можем да бъдем?

Докато изучават 2 Петър 1, поканете учениците да търсят истина, която може
да им помага да знаят как могат да станат най-доброто, на което са способни.

Обобщете 2 Петър 1:1–2, като обясните, че Петър пише на членовете на
Църквата, които са придобили вяра в Исус Христос, но може да са били
изкушавани да се върнат към грешните пътища на света.

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Петър 1:3–4. Помолете останалите
да следят текста, като търсят на какво учи Петър, за да помогне на светиите да
останат верни на своите свидетелства за Спасителя.

• Според тези стихове, на какво Петър учи светиите?

• Какво означава да бъдем „участници в божественото естество“? (2 Петър
1:4.)

Поканете учениците да прочетат 2 Петър 1:5–7 наум, като търсят Христовите
качества, които Петър кани светиите да развиват. След това помолете
учениците да изброят на дъската качествата, които откриват. Можете да
поканите учениците да намерят в речник определенията за някои от тези
качества, които искат да разберат по-добре.

Поканете учениците да си помислят за примери, когато Спасителят показва
едно от тези божествени качества. Помолете няколко ученика да споделят
мислите си с останалите.

Напишете на дъската следното непълно изречение: Когато развиваме в себе си
божествени качества, можем…

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 30
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Поканете един ученик да прочете на глас 2 Петър 1:8–9. Поканете останалите
да следят текста, като търсят каква благословия можем да получим, докато
развиваме божествените качества на Спасителя.

• Каква благословия можем да получим, докато развиваме божествени
качества? (След като учениците отговорят, довършете изречението на
дъската, така че да гласи: Когато развиваме божествени качества в
себе си, можем да опознаваме Исус Христос.)

• Защо според вас това да развиваме божествени качества ни помага да
опознаваме Исус Христос?

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Петър 1:10–11. Помолете
останалите да следят текста, като търсят още една благословия, която могат да
получат онези, които са усърдни в развиването на божествени качества.

• Какви благословии могат да бъдат дадени на онези, които са усърдни в
развиването на божествените качества на Исус Христос? (Обяснете, че
изразът „затвърдявате вашето призвание и избиране“ (стих 10) означава в
този живот да ни бъде дадено Божието уверение, че ще получим вечен
живот. Петър говори за това, като казва, че „пророческото слово става още
по-достоверно“ (2 Петър 1:19). Виж също У. и З. 131:5.)

• Какъв принцип можем да научим от тези стихове относно това защо
трябва да бъдем усърдни при развиването на божествения си потенциал?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
следния принцип: Ако сме усърдни при развиването на божествения
си потенциал, докато сме в този живот, можем да получим Божието
уверение за вечен живот. Запишете този принцип на дъската.)

Поканете учениците да си помислят за свои познати, които усърдно са се
старали да развиват Христови качества.

• Кои Христови качества са развили хората, за които се сетихте?

• По какви начини техните усилия и качества са помагали на тях и на
другите около тях?

Можете да споделите свидетелството си, че това да развиваме божествени
качества ни помага да опознаваме Исус Христос и ни подготвя да получим
вечен живот.

Помолете учениците да напишат в тетрадките или дневниците си за
изучаване на Писанията едно от божествените качества, което най-много
биха искали да развият. Помолете ги да напишат едно конкретно действие,
което могат да предприемат, за да развиват това качество.

Следващ раздел (Откровението 1–11)
Попитайте учениците дали са чували някога за Апокалипса. Обяснете, че
книгата Откровението често е наричана Апокалипс, което е гръцката дума за
„разбулване“. В книгата Откровението апостол Йоан описва едно видение,
което включва много пророчества за нашите дни и за бъдещи събития,
включително Второто пришествие на Исус Христос и края на света.
По-голямата част от видението на Йоан включва символи. Поканете
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учениците, докато изучават книгата Откровението, да търсят символи, които
показват окончателната победа на доброто над злото.
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Въведение към
Откровението на
апостол Йоан
Защо да изучаваме тази книга?
Като „откровението от Исус Христос“ (Откровението 1:1), тази книга
понякога се нарича Апокалипсис, което на гръцки език означава откровение,
разкриване или разбулване на нещо, което е скрито (вж. Ръководство към
Писанията, „Апокалипсис“). Тази книга разбулва Господ Исус Христос и е
откровение за Неговите власт и сила и съществената Му роля в плана на Отца
за спасение. Книгата също така разкрива много важна информация относно
събитията, предшестващи Второто пришествие и Хилядолетието.

Изучаването на книгата Откровението може да помогне на учениците да
придобият по-задълбочено разбиране за възкресения и прославен Син Божий
и за Неговите взаимоотношения с Божиите чеда през вековете на земната
история и особено в последните дни. Тази книга отправя послание на надежда
към праведните хора и може да насърчава учениците да остават верни на
свидетелствата си за Спасителя в обстоятелства на преследвания и изпитания.

Кой написва тази книга?
Авторът на тази книга е апостол Йоан, възлюбеният ученик на Исус Христос.
Книгата на Мормон потвърждава, че Йоан е предопределен да запише
нещата, намиращи се в книгата Откровението (вж. 1 Нефи 14:18–27, Етер
4:16).

Кога и къде е написана книгата?
Книгата Откровението е написана във време, когато християните изпитват
трудности с лъжливи учения, апатия и жестоко преследване (вж.
Откровението 1:9, 2:4, 10, 14–15, 3:16, 6:9). Християните са преследвани
най-вероятно от римските власти в последните две десетилетия на първи век
сл. Хр. Йоан пише от остров Патмос в Егейско море, който е на около 100 км
югозападно от Ефес (вж. Откровението 1:9).

За кого е написана тази книга и защо?
Йоан пише това изпълнено с надежда и насърчение послание до светиите по
негово време (вж. Откровението 1:4, 11) и тези в последните дни. Първите три
глави на Откровението са конкретно адресирани до седем клона на Църквата
в Мала Азия (вж. Откровението 1:4, 11, 2–3). Поради жестокото преследване
светиите имат голяма нужда от насърчителното послание, намиращо се в
Откровението. Освен това, пророкът Нефи свидетелства, че „Господ Бог е
поставил апостола“ Йоан да напише за края на света (1 Нефи 14:25) и че
словата му ще излязат както за езичниците, така и за остатъка от Израил в
последните дни (вж. 1 Нефи 13:20–24, 38, 14:19–27).
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Кои са някои от отличителните черти на тази книга?
Пророкът Джозеф Смит учи: „Книгата Откровението е една от най-ясните
книги, които Бог е наредил да бъдат написани (в History of the Church, том 5, с.
342). Макар да е изпълнена с образи и символи, които не винаги са лесни за
разбиране от читателите в наши дни, темите на тази книга са прости и
вдъхновяващи.

Йоан описва състоянието на Църквата в неговите дни (вж. Откровението 2–3)
и пише за минали и бъдещи събития (вж. Откровението 4–22). Книгата
Откровението съдържа един от малкото откъси от Писанията, в които се
описва доземната война в небесата (вж. Откровението 12:7–11) и се представя
вдъхновен преглед на историята на света, съсредоточен особено върху
последните дни и Хилядолетието. Основните теми на книгата включват
ролята на Исус Христос в изпълнението на Божия план, Божията ръка в
развитието на земната история, Второто пришествие на Исус Христос,
унищожаването на злото и обещание, че земята накрая ще стане селестиална.
Книгата също така обяснява, че ще има „окончателна победа на доброто над
злото… (и) на Божието царство над царствата на хората и на Сатана“ (Bible
Dictionary, „Revelation of John“).

Изложение
Откровението 1–3 Йоан има видение за Исус Христос. Той пише отделни
послания до седемте църкви в Азия, съдържащи похвала, увещания и
обещания към верните светии във всеки клон.

Откровението 4–11 Йоан вижда във видение Бог, седящ на престол в
селестиалното царство, Агнеца Божий и книга, запечатана със седем печата.
Йоан има видения във връзка с отварянето на всеки от седемте печата. Онези,
които имат печата на Бог върху челата си, ще получат Божията закрила в
последните дни. Йоан вижда войни, язви и много други събития в последните
дни, които ще предхождат Второто пришествие на Господ.

Откровението 12–16 Йоан вижда във видение доземната война в небесата и
нейното продължение на земята. Той учи, че силите на злото се стремят да
унищожат Божието царство на земята. В последните дни Евангелието ще бъде
възстановено на земята в своята пълнота чрез служение на ангели. Ще се
извърши подготовка за битката при Армагедон.

Откровението 17–22 Духовният Вавилон ще се разпространи по цялата земя.
След като праведните светии бъдат събрани, Вавилон ще падне и ще бъде
оплакван от поддръжниците си. Праведните ще бъдат поканени на сватбената
вечеря на Агнеца Божий. Сатана ще бъде вързан, Хилядолетието ще започне и
Христос лично ще царува на земята. Мъртвите ще бъдат съдени. Земята ще
получи своята селестиална слава.

ОТКРОВЕНИЕ

973



УРОК 151

Откровението 1
Въведение
Докато е на остров Патмос, Йоан пише насърчително
послание към седемте конгрегации на Църквата,
описващо откровение, което той е получил. Йоан записва

какво му е било предадено от един ангел и от Исус
Христос. Йоан също така записва подробности относно
своето видение на Господ Исус Христос.

Предложения за преподаване
Откровението 1:1–11
Йоан свидетелства за своето видение
Преди урока поставете един предмет на маса или стол пред учениците.
Покрийте предмета, за да може учениците да не знаят какъв е той. Когато
урокът започне, поканете учениците да познаят какъв е предметът. След
няколко предположения поканете един ученик да излезе пред останалите и го
помолете да повдигне част от покривалото от предмета, за да може само той
да види предмета. Помолете ученика да опише предмета на останалите.

• По какъв начин ученикът, който описва предмета, представя една от
ролите на пророците и апостолите?

Помолете ученика да си седне. Поканете учениците да отворят книгата
Откровението. Обяснете, че тази книга е известна и под името Апокалипсис,
което на гръцки означава откровение, разкриване или разбулване на нещо
скрито. В тази книга апостол Йоан записва истини, които са му разкрити или
разбулени относно Господ Исус Христос, Неговата роля в плана на спасение
на Небесния Отец, събитията, предшестващи Неговото Второ пришествие и
Неговото хилядолетно царуване.

Поканете учениците, докато изучават книгата Откровение, да търсят истини,
които са разкрити на Йоан.

Помолете един ученик да прочете на глас Превода на Джозеф Смит,
Откровението 1:1–3 в Ръководство към Писанията. Помолете учениците да
следят текста, като търсят какво казва Йоан относно откровението, което е
получил.

• Защо това откровение е дадено на Йоан?

• Какво желае Йоан да правят светиите с това откровение?

За да помогнете на учениците да разберат защо Йоан споменава и онези,
които чуват словата му и онези, които ги четат, обяснете, че по времето на
Йоан много от светиите не могат да четат и затова се запознават с книгата
Откровението, като слушат как други им я четат.

• Какво казва Йоан за хората, които ще четат, ще се опитват да разберат и
да спазват (се подчиняват на) ученията, записани в книгата Откровението?

974



• Как бихте обобщили ученията на Йоан в Откровението 1:3 като принцип?
(Учениците трябва да открият следния принцип: Като четем, стремим се
да разбираме и се подчиняваме на Господните слова, ще бъдем
благославяни.)

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 1:4. Помолете
останалите да следят текста, като търсят към кого се обръща Йоан в
посланието си.

• Към кого се обръща Йоан в посланието си? (Обяснете, че изразът „седемте
църкви, които са в Азия“ се отнася за седем конгрегации на Църквата,
подобни на райони и клонове днес, които са се намирали в западната част
на днешна Турция. „Седемте духа“ се отнася за ръководителите на тези
конгрегации.)

Поканете няколко ученика се редуват и да прочетат на глас Откровението
1:5–8. Помолете останалите да следят текста и да търсят какво Йоан желае
седемте конгрегации да знаят относно Исус Христос. Можете да поканите
учениците да отбелязват това, което откриват.

• Какво желае Йоан седемте конгрегации да знаят относно Исус Христос?

• Кой израз в тези стихове относно Спасителя ви прави впечатление? Защо?
(Можете да отбележите, че Алфа и Омега са първата и последната буква на
гръцката азбука. Това име сочи, че ролята на Исус Христос в плана на
спасение на Небесния Отец включва всичко от началото до края. (Вж.
също Откровението 22:13.)

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 1:9–11. Помолете
останалите да следят текста, като търсят къде се намира Йоан, когато
получава това откровение и къде са седемте църкви.

• Къде се намира Йоан, когато получава това откровение? Къде се намират
седемте конгрегации?

Можете да помолите учениците да отворят Ръководство към Писанията, карта
13, „Мисионерските пътувания на апостол Павел“, за да намерят Патмос и
някои от седемте града, изброени в Откровението 1:11.

За да помогнете на учениците да разберат как изглежда Патмос, можете да ги
поканите да погледнат Фотография 32, „Остров Патмос.“

• Според Откровението 1:9, защо Йоан се намира на остров Патмос?

Обяснете, че Йоан получава това откровение, когато членовете на Църквата
имат затруднения. През това време има жестоко преследване на светиите,
вероотстъпничество и разделение сред членовете на Църквата. В допълнение,
всички апостоли с изключение на Йоан, са убити. Възможно е книгата
Откровението да е написана по време на управлението на римския император
Домициан, който възстановява боготворенето на императора на Римската
империя и заточва или екзекутира онези, които не се покланят на одобрените
от римското управление богове. Много хора считат, че Йоан е заточен на
остров Патмос по тази причина.
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• Според Откровението 1:10, как Йоан описва обстоятелствата, в които се
намира, когато получава това откровение?

• Какво мислите, че означава изразът „бях обзет от Духа“?

• Според стих 11, какво заповядва Исус Христос на Йоан?

Обяснете, че от Книгата на Мормон научаваме, че Нефи има видение,
подобно на това на Йоан. Нефи вижда събития от последните дни
(включително Второто пришествие на Исус Христос, Хилядолетието и
завършването на Божието дело на земята), но му е заповядано да не пише за
тях, понеже Йоан е предопределен да извърши това (вж. 1 Нефи 14:24–29).

• Защо е важно да изучаваме словата на Йоан в Откровението?

Поканете учениците, докато изучават книгата Откровението, да търсят
истини за последните дни, Второто пришествие, Хилядолетието и
завършването на Божието дело на земята.

Откровението 1:12–20
Йоан вижда във видение Господ Исус Христос
За да представите идеята за символиката, покажете (или нарисувайте на
дъската) няколко популярни знаци във вашата култура, които лесно могат да
бъдат разбрани без думи. Например, можете да покажете пътни или
предупредителни знаци. Помолете ученици да обяснят целта на тези знаци.

Обяснете, че в книгата Откровението Йоан използва символи и образи, за да
преподава важни послания за Евангелието. Символите могат да бъдат
въздействащо средство при преподаване, защото предават информация на
хора от различни поколения и култури. Те също могат да предават няколко
различни послания.

Разделете учениците по двойки. Поканете учениците от всяка двойка да
прочетат заедно на глас Откровението 1:12–18, като търсят символите, които
Йоан използва, за да опише своето откровение. Можете да предложите на
учениците да отбелязват символите, които откриват.

• Какви символи използва Йоан, за да опише своето откровение?

Дайте на всеки ученик екземпляр на таблицата по-долу (или я
начертайте на дъската). Поканете учениците от всяка двойка да

прочетат стиховете в дясната колона на таблицата и да напишат в тази колона
възможното значение на всеки символ, който Йоан използва.

Символи в Откровението 1

Символ Възможно значение

Откровението 1:12 – седем
златни светилника

Откровението 1:20, 3 Нефи 18:24 –
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Символ Възможно значение

Откровението 1:16–17 –
десницата

Марк 16:19 –

Откровението 1:16 –
седем звезди

Седемте звезди са служители от седемте църкви (Joseph Smith
Translation, Revelation 1:20).

Откровението 1:16 – меч, остър и
от двете страни

Евреите 4:12 –

Откровението 1:18 – ключовете
на ада и смъртта

2 Нефи 9:10–13 –

След като сте предоставили достатъчно време, помолете няколко ученика да
споделят какво е възможното значение на всеки използван от Йоан символ.
При необходимост, помогнете на учениците да открият, че седемте
светилника символизират седемте църкви, които трябва да носят светлината
на Евангелието; десницата символизира божествената сила и одобрение;
седемте звезди символизират служителите или ръководителите на седемте
църкви, които са подкрепяни от Господ; мечът символизира Божието слово,
раздаващ наказание на нечестивите и освобождаващ невинните; а ключовете
на ада и смъртта символизират силата на Господ да победи духовната и
физическата смърт.

• Въз основата на посланието, което Господ разкрива на Своите светии чрез
Йоан, каква истина можем да научим за Исус Христос и Неговите
взаимоотношения с верните Му последователи? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да открият истина, подобна на
следната: Исус Христос бди над Своите верни последователи и се
грижи за тях.)

Напомнете на учениците за трудностите, които изпитват членовете на
Църквата по времето на Йоан.

• Защо е било важно за членовете на Църквата по времето на Йоан да знаят,
че Исус Христос продължава да бди над тях и да се грижи за тях?

• Защо е важно ние да помним същата тази истина?

Поканете учениците да си помислят за време, когато са чувствали, че Исус
Христос бди над тях и се грижи за тях. Помолете няколко от тях да споделят
преживяванията си с останалите. Можете да споделите и свое преживяване.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 1:17–18. Поканете
останалите да следят текста, като търсят какво Спасителят казва на Йоан.

• Какво учение можем да научим за Исус Христос въз основата на това,
което Той казва на Йоан? (Учениците могат да използват различни думи,
но трябва да открият следното учение: Исус Христос е прославена
личност, която има власт над смъртта и ада.)
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• Каква надежда може да е дало това учение на светиите по времето
на Йоан?

• Каква надежда може това учение да дава на нас?

• На какво ни учи това учение относно крайния изход от битката между
доброто и злото, която се води по цялата земя?

Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване относно книгата
Откровението:

„Посланието на „Откровението“ съвпада с това на всички Писания: на тази земя накрая
Бог ще триумфира над дявола; ще има постоянна победа на доброто над злото, на
светиите над техните гонители, на царството Божие над човешките царства и това на
Сатана“ (Bible Dictionary, „Revelation of John“).

Отбележете, че тъй като знаем, че доброто накрая ще победи злото, остава да
видим към коя страна ще изберем да се присъединим – към Сатана или към
Бог. Можете да свидетелствате за победата на Спасителя над смъртта и ада и
за факта, че заради Него можем да избираме да бъдем на страната на Бог в
борбата между доброто и злото.

Поканете учениците да си помислят какво могат да правят, за да изберат
по-отдадено да бъдат на страната на Бог. Насърчете ги да действат според
всички получени подтици.

Помагайте на учениците да прилагат учения и принципи
По време на уроците предоставяйте на учениците време, за да обмислят или записват
какво са разбрали и почувствали, а също и да обмислят конкретни действия, които трябва
да предприемат, за да прилагат дадени учения и принципи в живота си. В такива моменти
насърчавайте учениците да молят Господ за напътствие и насока.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 1:19. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво Господ казва на Йоан да
напише. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че Откровението 1 съдържа това, което Йоан пише за видението си
за Спасителя. Според записаното в Откровението 2–3, Йоан пише за „което е“
(Откровението 1:19) или за състоянието на Църквата в неговите дни.
Откровението 4–22 съдържа написаното от Йоан за това, „което ще стане след
това“ (Откровението 1:19) или в бъдеще.
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УРОК 152

Откровението 2–3
Въведение
Йоан пише до седемте ангела или служители на
конгрегациите на Църквата в Мала Азия и предава
Господните слова на похвала, укор и предупреждение

към светиите. Йоан също така включва обещания за
възвисяване на онези, които победят.

Предложения за преподаване

Обръщайте внимание на поведението на учениците и
реагирайте уместно
Бъдете наясно с ангажираността на учениците по време на урока и реагирайте по уместен
начин. Ако на учениците изглежда им е скучно или не ги свърта на едно място, това може
да е, защото не са включени в урока или защото не разбират какво се преподава или как то
се отнася за тях. За да помагате на учениците да се съсредоточат, може да се наложи да
променяте нещо в представянето на урока.

Откровението 2–3
Йоан пише словата на Исус Христос до ръководителите на седемте църкви
Поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на сестра Сидни
С. Рейнълдс, бивш член на Общото президентство на Неделното училище за
деца. Помолете останалите да слушат какво могат да научат относно Господ от
тази история.

„Сестра Гейл Клег от Общото президентство на Неделното училище за деца
и съпругът ѝ няколко години живяха в Бразилия. Наскоро тя бе по
назначение на Неделното училище за деца в Япония. Когато влязла в неделя
в сградата за събрания, тя забелязала сред останалите японски светии и
едно бразилско семейство. … Имала само една минута да ги поздрави и
счела майката и децата за много възторжени, но забелязала, че таткото е

много мълчалив. „Ще мога да поговоря с тях след събранието“, помислила си тя, докато
бързо била заведена до подиума. Тя отправила посланието си на английски, то било
превеждано на японски, и след това се почувствала подтикната да даде свидетелството си
на португалски. Поколебала се, тъй като нямало преводачи на португалски и 98 процента
от хората нямало да разберат какво казва.

След събранието бразилският татко се доближил и ѝ казал: „Сестро, обичаите тук са
много различни и се чувствах самотен. Трудно е да идваш в Църквата и нищо да не
разбираш. Понякога се чудя дали няма да е по-добре просто да си чета Писанията на
португалски у дома. Казах на жена ми, „Просто ще си дам още един шанс“, и днес дойдох,
като смятах, че ще е за последен път. Когато вие дадохте свидетелството си на португалски,
Духът докосна сърцето ми и разбрах, че това е мястото, на което принадлежа. Бог знае, че
съм тук и ще ми помогне“ („Той ни познава, Той ни обича“, Лиахона, ноем. 2003 г., с. 76).

• Какво можем да научим за Господ от това преживяване?
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Напишете на дъската следното непълно твърдение: Тъй като Господ познава
всеки от нас,… Поканете учениците, докато изучават Откровението 2–3, да
търсят истини, които им помагат да разберат какво може да прави Господ за
тях поради това, че ги познава.

Обяснете, че в Откровението 2–3 се съдържат словата на Исус Христос,
записани от апостол Йоан към седемте конгрегации на Църквата в Мала Азия
(днешна Турция).

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 2:1–3, 6. Помолете
останалите да следят текста и да открият какво знае Господ за светиите в Ефес.

• Какво знае Господ за светиите в Ефес? (Обяснете, че думата николаитите в
стих 6 може да се отнася за група, чиито членове твърдят, че могат да
извършват сексуални прегрешения без наказание, тъй като Божията
благодат ще ги спаси (вж. Bible Dictionary, „Nicolaitans“.)

Отбележете, че в тези стихове пише, че Господ поздравява или хвали светиите
за техните добри дела. Допълнете твърдението на дъската, така че то да гласи:
Тъй като Господ познава всеки от нас, Той може да ни отправя лична похвала…

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 2:4–5. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво още знае Господ за светиите
в Ефес.

• Какво още знае Господ за светиите в Ефес?

Отбележете, че Господ укорява светиите поради техните грехове. Довършете
твърдението на дъската, така че то да отразява следната истина: Тъй като
Господ познава всеки от нас, Той може да ни отправя лична похвала
и укор.

• Кои са някои от начините, по които можем да получаваме лична похвала и
укор от Господ?

• Как знанието, че Господ може да ни дава лична похвала и укор, може да
влияе на начина, по който се отнасяме към личното изучаване на
Писанията и личната молитва? Как това знание може да влияе на начина,
по който приемаме съветите на нашите църковни ръководители и
родители?

• Защо трябва да полагаме усилия да търсим лична похвала и укор
от Господ?

• Можете ли да си спомните момент, когато ви се е случвало Господ лично
да ви похвали или укори? По какъв начин това преживяване ви помогна да
знаете, че Господ ви познава лично? (Предупредете учениците да не
споделят преживявания, които са свещени или твърде лични.)

Поканете учениците да си помислят за какви действия Господ може да ги
похвали, а също и за какви мисли и поведение може да ги укори. Насърчете
учениците да си поставят цел да се покайват, когато Господ ги укорява.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 2:7. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво обещава Господ на онези, които
победят или устоят вярно до края.
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• Какво обещава Господ на онези, които победят или устоят до края в
праведност?

• Какво означава според вас израза да „яде(те) от дървото на живота“?
(стих 7).

• По какъв начин това да чуят тази обещана благословия, след като са
получили личен укор, може да е било от полза за светиите в Ефес?

Напомнете на учениците, че освен, че се обръща към конгрегацията на
Църквата в Ефес, Господ се обръща и към други конгрегации на Църквата в
Мала Азия.

Разделете учениците на пет групи и възложете на всяка група по един от
следните откъси от Писанията:

1. Откровението 2:8–11

2. Откровението 2:12–17

3. Откровението 2:18–29 (На групата, която получава този пасаж, дайте и
текста на превода на Джозеф Смит на стихове 26–27: „И на този, който
победи и който спази Моите заповеди до края, на него ще дам власт над
много царства; и той ще ги управлява с Божието слово; и те ще бъдат в
ръцете му като глинени съдове в ръцете на грънчар; и той ще ги ръководи
чрез вяра, правота и правосъдие, както и Аз получих от Своя Отец“.)

4. Откровението 3:1–6 (На групата, която получава този пасаж, дайте и
текста на превода на Джозеф Смит на стихове 1–2: „До служителя в
сардиската църква пиши: Това казва Онзи, който има седемте звезди, които
са седемте Божии служители: Зная твоите дела, че на име си жив, но
всъщност си мъртъв. Затова бди и укрепвай останалите, които са близо до
умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог“)

5. Откровението 3:7–13

Поканете учениците да прочетат възложените им стихове по групи, като
търсят какъв съвет дава Господ на светиите и какви благословии им обещава,
че ще получат, ако го спазят.

След като сте предоставили достатъчно време, помолете един ученик от всяка
група да сподели какво е открила групата му. Поканете един ученик да
напише на дъската (под обещаните в Откровението 2:7 благословии)
обещаната благословия, която всяка от групите е открила (вж. Откровението
2:11, 17, 26, 3:5, 12). След като списъкът е готов, отбележете, че всяка от тези
обещани благословии се отнася за получаването на благословиите на
възвисяването, които зависят от това да устоим с вяра до края.

• Какво можем да открием в тези стихове относно това какво трябва да
правим, за да получим благословиите на възвисяването? (Помогнете на
учениците да открият принцип, подобен на следния: Ако победим,
можем да получим благословиите на възвисяването.)

• Какво според вас трябва да победим, за да получим благословиите на
възвисяването?
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Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 3:14–17. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво състояние трябва да
преодолеят членовете на Църквата в Лаодикия, за да бъдат възвисени.

• Какво състояние трябва да преодолеят членовете на Църквата в Лаодикия?

• Какво според вас означава, че тези членове на Църквата били хладки
ученици на Исус Христос? (стих 15). (Думата горещ може да е използвана,
за да опише човек, който е изцяло отдаден на Евангелието, а студен, за да
опише човек, който изцяло пренебрегва ученията и заветите на
Евангелието. Ученик, който е хладък, може да е човек, който вярва, че
Евангелието е истинно, но не е изцяло отдаден на това да живее
според него.)

• Според вас, кои са някои неща, които „хладките“ последователи на Исус
Христос биха или не биха правили?

Поканете учениците да си помислят какво са правили, за да следват Исус
Христос през последните няколко дни и дали са горещи, студени или хладки
ученици на Исус Христос.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 3:19. Помолете
останалите да следят текста и да намерят защо Господ укорява светиите в
Лаодикия.

• Въз основа на казаното от Господ на светиите в Лаодикия, защо Той ни
укорява? (Помогнете на учениците да открият истина, подобна на
следната: Тъй като Господ ни обича, Той ни укорява, за да можем да
се покайваме.)

Покажете картината Исус на вратата
(Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 65, виж също
LDS.org).

• Какво прави Спасителят на тази
картина?

Прочетете на глас следните въпроси
и поканете учениците да
размишляват над отговорите им:

• Как бихте се чувствали, ако чуете
почукване на вратата на дома си и
осъзнаете, че това е Спасителят?

• Бихте ли отворили вратата?

Отбележете, че тази картина
илюстрира словата, които Господ
отправя към Църквата в Лаодикия.
Поканете един ученик да прочете на
глас Откровението 3:20. Помолете
останалите да следят текста, като
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търсят каква е благословията, която Господ предлага на светиите в Лаодикия и
какво е необходимо да правят, за да я получат.

• Каква благословия предлага Господ на светиите в Лаодикия?

• Какво трябва да правят, за да я получат?

• Какъв принцип можем да научим от стих 20? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да открият следния принцип: Когато
отворим вратата на Спасителя, Той ще влезе при нас и ще вечеря с
нас.)

За да помогнете на учениците да разберат какво означава да вечеряме със
Спасителя, обяснете, че в древната култура на Близкия Изток споделянето на
трапезата с някого било израз на близко приятелство. То показвало, че
съществува приятелска връзка и мир или поне се предлага такова
приятелство.

• Какво мислите, че символизира отварянето на вратата в стих 20?

Обяснете, че хората, които отварят вратата на Спасителя и вечерят с Него са
хора, които са се покаяли за греховете си и са се доближили до Него и до
нашия Небесен Отец.

За да помогнете на учениците да разберат какво символизира отварянето на
вратата, поканете един ученик да прочете на глас следното изказване на
президент Спенсър У. Кимбъл:

„Един ден (един художник на име Холман Хънт) показал картината си
„Христос хлопа на вратата“ на един свой приятел, когато този приятел
изведнъж възкликнал: „Има нещо сгрешено в картината ти“.

„Каква е грешката?“ – попитал художникът.

„Вратата, на която Исус хлопа, няма брава“ – отговорил приятелят му.

„Но това не е грешка – отговорил г-н Хънт. Това е вратата към човешкото сърце. Тя може
да бъде отворена само отвътре.

И затова е така. Исус може да стои и да чука, но всеки от нас решава дали да отвори“ (The
Miracle of Forgiveness, 1969 г.,с. 212).

• Как според вас можем да отворим сърцето си за Спасителя?

Поканете учениците да прочетат Откровението 3:21–22 наум, като търсят
Господното обещание и съвет към светиите в Лаодикия.

• Според стих 22, какъв съвет дава Господ?

Поканете учениците да „слуша(т) какво говори Духът“ (стих 22), като
помислят за това, което са научили днес. Насърчете учениците да действат
съгласно всеки подтик, който получават.
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УРОК 153

Откровението 4–5
Въведение
Апостол Йоан вижда прославени същества, които почитат
Небесния Отец, докато Той седи на Своя престол. Йоан
също така вижда книга, запечатана със седем печата и

Агнеца или Исус Христос, Който е достоен да отвори
книгата.

Предложения за преподаване
Откровението 4
Йоан вижда прославени същества да почитат Небесния Отец
Можете да изпеете „Слава на Бог, хвала“ (Химни, № 50) за откриващ химн или
друг химн, който слави и почита Бог.

Помолете учениците да си представят, че са в селестиалното царство.
Поканете няколко ученика да опишат какво според тях представлява
селестиалното царство.

Обяснете, че според записаното в Откровението 4–5, апостол Йоан получава
видение за част от селестиалното царство. Помолете един доброволец да
рисува на дъската. Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас
Откровението 4:1–8 и помолете останалите да следят текста, като търсят
какво вижда Йоан. Кажете на доброволеца, докато се четат съответните
стихове, да рисува това, което Йоан вижда. Може да се налага тези, които
четат, да спират от време на време, за да може ученикът, който рисува, да има
достатъчно време да завърши всяка част от рисунката. (Помолете доброволеца
да не рисува Този, който седи на престола (стих 2) или Небесния Отец, поради
уважение към Него. За да има повече участие, можете да поканите няколко
ученика да се редуват да рисуват.)

Обяснете, че да бъдеш „обзет от Духа“ (стих 2) означава да бъдеш обгърнат от
Духа в състояние за получаване на откровение или видение и че „яспис“
стих 3 може да означава цветен камък или диамант, а „сардис“ (стих 3) е
скъпоценен камък, който обикновено е червен или червеникаво оранжев.

Обяснете, че съвременни откровения ни помагат да разбираме видяното от
Йоан по-добре. Например, Господ дава откровението, записано в Учение и
завети 77, след като Пророкът Джозеф Смит Го моли да разтълкува някои от
символите и събитията, описани в Откровението 1–11.

Разделете учениците на групи от по двама или трима и раздайте на
всяка група по екземпляри на материалите към урока. Поканете

учениците от всяка група да прочетат заедно на глас съответните пасажи от
Писанията и да напишат в таблицата допълнителната информация, която
намират относно това, което Йоан вижда.
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Откровението 4

Какво вижда Йоан Допълнителни препратки към
пасажите

Допълнителна
информация

Престол (Откровение 4:2–3) Учение и завети 137:1–4

Двадесет и четирима
старейшини със златни
венци (Откровението 4:4)

Учение и завети 77:5

Седем Божии духове
(Откровението 4:5)

В превода на Джозеф Смит на Откровението
4:5 изразът „седемте духове“ е заменен със
„седемте служители“

Стъклено море
(Откровението 4:6)

Учение и завети 77:1, 130:6–9

Четири живи същества
(Откровението 4:6–7)

Учение и завети 77:2–3

Многото очи и шестте крила
на съществата
(Откровението 4:8)

Учение и завети 77:4

След като сте предоставили достатъчно време, помолете учениците да кажат
каква допълнителна информация са открили. Ако е необходимо, използвайте
следните отговори, за да поясните или допълните разбирането на учениците:
Бог седи на престол в селестиалното царство; 24-те старейшини със златни
венци са верни старейшини от седемте църкви; седемте Божии духове не са
духове, а служители; стъкленото море е земята в нейното възвисено,
селестиално състояние; четирите живи същества са реални животни,
символизиращи видовете (или разновидностите) на възвисените същества;
очите на съществата символизират силна светлина и голямо познание, а
крилата им символизират силата да се движат и действат.

Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Откровението
4:8–11. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво казват и
правят онези, които са събрани около Небесния Отец.

• Какво казват за Небесния Отец събраните около Него? Какво правят те?

• Какво може да символизира това, че старейшините полагат венците си
пред престола на Небесния Отец? (Възможните отговори включват това,
че те признават величието на Небесния Отец, че дължат възвисяването си
на Него, а също и почит, преклонение и покорна отдаденост към Него.)

• Какъв принцип можем да научим от тази история относно това как може
да ни влияе това да осъзнаваме величието на Небесния Отец? (Учениците
могат да използват различни думи, но трябва да открият следния принцип:
Когато осъзнаваме величието на Небесния Отец, ние желаем да Го
почитаме и славим.)

• Какво може да ни помага да осъзнаваме величието на Небесния Отец?
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Откровението 5
Йоан вижда книга, запечатана със седем печата и Агнеца, който е достоен да
я отвори
Помолете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Откровението
5:1–4. Помолете останалите да следят текста, търсейки какво вижда Йоан в
ръката на Небесния Отец.

• Какво вижда Йоан в ръката на Небесния Отец? (Една книга или папирус
със седем печата.)

Обяснете, че в древни времена важните документи били запечатвани с печати
от глина или восък. Само собственикът на документа и упълномощените от
него хора имали право да разчупват печатите и да четат текста.

• Според стих 2, какво изискване има за човека, който може да отвори
книгата?

Поканете учениците да прочетат Учение и завети 77:6–7 наум, търсейки
значението на книгата и печатите.

• Какво съдържа книгата?

Обяснете, че периодът от 7 000 години се отнася за времето от Падението на
Адам и Ева. Този период не означава действителната възраст на земята,
включваща периодите на сътворение.

• Според Учение и завети 77:7, какво символизират седемте печата? (Седем
хилядогодишни периода на физическото съществуване на земята, което
започва от Падението на Адам до края на Хилядолетието.)

Отбележете, че като осъзнавал значението на книгата и печатите, когато
изглеждало, че никой човек не е достоен да отвори книгата, Йоан вероятно си
е помислил, че Божията воля и дела няма да бъдат разкрити или осъществени.

• Какво би се случило с чедата на Небесния Отец, ако Неговият план за
спасението им не можеше да бъде осъществен?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 5:5–7. Помолете
ученика да прочете на глас и Превода на Джозеф Смит, Откровението 5:6.
Помолете останалите да следят текста, като търсят защо на Йоан е казано да
не плаче. Можете да обясните, че в Писанията рогата често са символ на сила
или власт, очите могат да символизират светлина и познание, а числото
дванадесет – божествено управление и организация или свещеничеството.

• Защо на Йоан е казано да не плаче?

• Какво разкрива за Исус Христос думата, използвана за него в
Откровението 5:6? (Той е жертвата, която е направена, за да се извърши
единение за Божиите чеда (виж също Исайя 53:7, 1 Коринтяните 5:7,
1 Петър 1:18–19). Можете да обясните, че изразът „стоеше Агнец, като
заклан“ (Откровението 5:6) означава, че Агнецът показва белезите от
принасянето му в жертва. Отбележете, че Йоан Кръстител говори за
Спасителя като за „Божия Агнец“ (Йоан 1:29, 36.)
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Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 5:8–10. Помолете
останалите да следят текста, като търсят как съществата около престола на
Небесния Отец славят Агнеца. Можете да обясните, че „чаши, пълни с тамян“
(стих 8) се отнася за широки чаши или купи, в които са сложени благоухания.

• По какъв начин тези същества славят Агнеца или Исус Христос?

• Въз основа на това, което Йоан вижда и чува относно Агнеца, каква истина
можем да научим за Исус Христос? (Учениците могат да използват
различни думи, но трябва да открият следната истина: Само Исус
Христос е достоен и способен да ни изкупи.)

• Защо само Исус Христос е достоен и способен да ни изкупи?

• Според стих 10, какви ще станат онези, които са изкупени от Исус
Христос? (Царе и свещеници, което включва и жените като царици и
свещенички (вж. Брус Р. Макконки, Mormon Doctrine, 2-ро изд., 1966
г., с. 613.)

Помолете учениците да помислят какво означава лично за тях плана на
спасение на Небесния Отец и ролята на Спасителя в този план. Поканете
учениците да запишат размислите и чувствата си в своите тетрадки или
дневници за изучаване на Писанията. Уведомете ги, че по-нататък в урока ще
бъдат поканени да споделят какво са написали.

Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас Откровението
5:11–14. Помолете останалите да следят текста, като търсят как други се
присъединяват към почитането и възхваляването на Исус Христос и
Небесния Отец.

• След като Агнецът взема книгата от ръката на Небесния Отец, защо
прославените същества и всички създания Ги почитат и възхваляват?
(Съществата осъзнават добротата на Небесния Отец и Исус Христос и
изпитват благодарност за ролята на Агнеца в плана на Небесния Отец.)

• Каква истина можем да научим относно това какво може да ни подтиква
да почитаме и възхваляваме Небесния Отец и Исус Христос подобно на
съществата и създанията, които Йоан вижда? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да открият следния принцип: Когато
осъзнаваме и чувстваме благодарност за всичко, което Небесният
Отец и Исус Христос са направили за нас, ние желаем Им се
покланяме и да Ги славим.)

Отбележете, че прославените същества и всяко творение почитат Небесния
Отец и Исус Христос с песен. По подобен начин ние пеем химни, за да Им се
покланяме и да ги славим. Поканете учениците да изпеят „Всички създания на
нашия Бог и Цар“ (Химни, № 47) или друг химн, който прославя Бог и ги
помолете да си помислят как този химн е свързан с Откровението 5:9–14.

• Освен да славим Небесния Отец и Исус Христос чрез музика, какво друго
можем да правим, за да Им се покланяме?
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Поканете един от учениците да прочете на глас даденото по-долу изказване
на старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на дванадесетте апостоли.
Поканете останалите да слушат какво учи той относно поклонението:

„Истинското и съвършено поклонение се състои в следване стъпките на
Божия Син; то се състои в спазване на заповедите и в подчинение на волята
на Отца до такава степен, че да напредваме от благодат към благодат,
докато получим слава в Христос, както Той е получил слава в Неговия Отец.
То е много повече от молитви, проповеди и химни. То е спазване, вършене и
подчиняване. Това е подражаване на живота на великия Пример“ („How to

Worship“, Ensign, дек. 1971 г., с. 130).

• Как ученията на старейшина Макконки допълват разбирането ви за това
как можем да се покланяме на Небесния Отец и Исус Христос?

• Как биваме благославяни за това, че се покланяме и славим Небесния Отец
и Исус Христос?

• Защо желаете да се покланяте и да славите Небесния Отец и Исус Христос?
(Поканете учениците да споделят някои от мислите и чувствата, които
записаха по-рано.)

Задавайте затвърждаващи въпроси
Задаването на затвърждаващи въпроси може да ви помага по-добре да разбирате
отговорите на учениците. Примери за затвърждаващи въпроси са: „Можете ли да ми
помогнете да разбера какво имате предвид с това?“ или „Можете ли да ми дадете пример
за това, което имате предвид?“ Тези въпроси канят учениците да споделят своите мисли и
чувства и канят дух на свидетелство в отговорите на учениците.

Можете да споделите своите чувства относно Небесния Отец и Исус Христос,
включително защо с готовност Им се покланяте.

Помолете учениците да обмислят и отговорят на следния въпрос в своите
тетрадки или дневници за изучаване на Писанията:

• Какво още можете да правите, за да се покланяте на Небесния Отец и Исус
Христос?

След като сте предоставили на учениците достатъчно време за писане,
насърчете учениците да прилагат това, което са написали.
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УРОК 154

Откровението 6–11, Част 1
Въведение
Йоан има видение за Божия Агнец, който отваря първите
шест печата на запечатаната книга. При отварянето на
шестия печат Йоан вижда Божиите служители, които са

„опрали дрехите си… в кръвта на Агнеца“ (Откровението
7:14).

Предложения за преподаване
Откровението 6
Йоан вижда Божия Агнец, който отваря първите шест печата на
запечатаната книга
Поканете учениците да споделят притеснения, които имат относно живота в
последните дни. Направете списък с отговорите им на дъската.

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изявление от
Пророка Джозеф Смит. Помолете останалите да слушат какво са мислили
древните пророци за нашите дни:

„Пророци, свещеници и царе… са очаквали с нетърпение и радост времето,
в което живеем ние; и вдъхновени от небесни и радостни очаквания, са
пели, писали и пророкували за наше време“ (Учения на президентите на
Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 197).

• Какво са изпитвали древните пророци относно нашите дни?

Отбележете, че Йоан Откровител е един от пророците, които знаят за
събитията в последните дни и които пророкуват за нашето време с радостно
очакване.

Поканете учениците, докато изучават Откровението 6–7, да търсят
причините, поради които древните пророци са очаквали с радост нашите дни.

Напомнете на учениците, че според записаното в Откровението 5:1–5, Йоан
вижда книга със седем печата, които само Агнецът е достоен да отвори.
Обяснете, че в своето видение Йоан вижда символично представяне на някои
от основните събития, отнасящи се до всеки период от 1 000 години,
представляващ всеки от седемте печата.

Направете на дъската следния списък (можете да го направите преди урока):

Първи печат (Откровението 6:1–2)

Втори печат (Откровението 6:3–4)
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Трети печат (Откровението 6:5–6)

Четвърти печат (Откровението 6:7–8)

Пети печат (Откровението 6:9–11)

Дайте на всеки ученик лист хартия. Възложете на всеки ученик по един от
печатите (всеки печат може да бъде възложен на повече от един ученик.)
Помолете учениците да прочетат стиховете, съответстващи на възложения им
печат и да нарисуват някои от свързаните с този печат събития, които
Йоан вижда.

Представяне от страна на учителя
Въпреки че е важно учениците да вземат активно участие в учебния процес, за да разбират
по-добре Писанията и да ги прилагат в живота си, вие все пак ще трябва да обяснявате,
пояснявате и онагледявате, когато е уместно, за да могат учениците по-ясно да разбират
контекста и съдържанието на дадени пасажи от Писанията.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете учениците един след
друг да покажат пред останалите рисунките си, като започнете с онези, на
които е възложен първия печат. Поканете един ученик от всяка група да
използва рисунката си, за да обясни какво вижда Йоан, когато бива отворен
съответния печат. Докато учениците говорят, споделете следните възможни
тълкувания, предложени от старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на
дванадесетте апостоли. Можете да насърчите учениците да записват тази
информация в своите Писания, тетрадки или дневници за изучаване на
Писанията.

Първи
печат

(Около
4000 г. до
3000 г. пр.
Хр.)

Бял кон – победа

Лък – война

Венец – завоевател

Старейшина Макконки предполага, че в стихове 1–2 е описано времето на Енох и
че ездачът е Енох (вж. Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1966–1973 г.,
том 3, с. 476–478).

Втори
печат

(Около
3000 г. до
2000 г. пр.
Хр.)

Огненочервен кон – кръвопролитие

Меч – война и разрушения

Старейшина Макконки предполага, че стихове 3–4 описват времето на Ной,
когато земята е обхваната от нечестие. Ездачът на огненочервения кон би могъл
да бъде самият дявол или „човек, обединяващ образ на многото войници, сеещи
смърт“ (Doctrinal New Testament Commentary, том 3, с. 478–479).
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Трети
печат

(Около
2000 г. до
1000 г. пр.
Хр.)

Черен кон – глад

Везни – високи цени на храната

Старейшина Макконки предполага, че стихове 5–6 описват времето на Авраам,
когато много хора умират от глад (вж. Doctrinal New Testament Commentary, том
3, с. 479–480). Човек можел да си купи минималното за оцеляване количество
храна с цяла дневна надница, което показва изключително високите цени на
храната.

Четвърти
печат

(Около
1000 г. пр.
Хр. до
раждането
на
Христос)

Пепелявосив кон – смърт

Смърт и ад – унищожение на нечестивите и приемането им в духовния затвор (вж.
Исайя 5:14)

Старейшина Макконки казва, че стихове 7–8 се отнасят за „хилядолетието на
онези велики царства и народи, чиито войни и коварства тормозят и покоряват
(Израел) отново и отново“ (Doctrinal New Testament Commentary, том 3, с. 481).
Тези народи включват Вавилон, Персия, Египет, Гърция и Рим.

Пети
печат

(От около
раждането
на
Христос
до 1000 г.
сл. Хр.)

Олтар – жертва

Душите – мъченици, християни, убити заради вярата им

Старейшина Макконки предполага, че стихове 9–11 се отнасят за многото ранни
християни, включително и повечето от първоначалните апостоли, които умират
като мъченици (вж. Doctrinal New Testament Commentary, том 3, с. 482–483). Тъй
като тези светии са отдали живота си „за Божието слово и за свидетелството,
което опазиха“ (Откровението 6:9), на всеки от тях е дадена „бяла дреха“,
символизираща чистота (вж. Откровението 7:13–14, 3 Нефи 27:19).

След като всяка група се е представила, обяснете, че шестият печат
символизира нашите дни и събитията, предшестващи Хилядолетието, когато
Исус Христос лично ще царува на земята (вж. Брус Р. Макконки (вж. Doctrinal
New Testament Commentary, том 3, с. 485–486).

Поканете няколко ученика да се редуват при четенето на глас на
Откровението 6:12–17 и обяснете, че според превода на Джозеф Смит текстът
на Откровението 6:14 гласи: „Небесата се отвориха като свитък, когато е
навит; и всяка планина и остров бяха вдигнати от местата си“ Помолете
останалите да следят текста, като търсят събитията, за които Йоан пророкува.

• Какви събития вижда Йоан при отварянето на шестия печат? (Обяснете,
че тези напасти са знамения от последните дни.)

• Според стих 16, какво ще желаят онези, които се опитват да избегнат
Божия „гняв“?

• Какъв въпрос е зададен в стих 17?

Напишете на дъската следния въпрос: Кой може да устои?

Обяснете, че Откровението 7 ни помага да разбираме кои хора ще могат да
устоят на напастите при отварянето на шестия печат.
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Откровението 7
Йоан вижда Божиите служители, които са опрали дрехите си в кръвта
на Агнеца
Помолете един ученик да прочете на глас Откровението 7:1, а друг ученик да
прочете Учение и завети 77:8. Помолете останалите да следят текста, като
търсят какво още вижда Йоан при отварянето на шестия печат.

• Какво правят четиримата ангели? (Отбележете, че ветровете, които те
удържат, имат силата да унищожат живота на земята. Вж. също У. и З.
86:5–7.)

Помолете един ученик да прочете на глас Откровението 7:2–3, а друг ученик
да прочете Учение и завети 77:9. Помолете останалите да следят текста, като
търсят какво казва един друг ангел за четиримата ангели.

• Според Учение и завети 77:9, кой е ангелът, „възнасящ се от изток“?
Откровението 7:2).

Обяснете, че думата Илияс в този случай е „име за онези, чиято мисия (е) да
предадат ключове и сили на мъже в тази последна диспенсация“ (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:491–492, виж също Ръководство към Писанията,
„Илияс“).

• Какво казва този ангел на четиримата ангели?

Обяснете, че „поставянето на печат или белег „върху челата на слугите на
нашия Бог“ е знак за тяхната отдаденост и служба, а също и това, че
принадлежат на Бог. (Откровението 7:3, виж също Откровението 9:4, 14:1). …

Пророкът Джозеф Смит учи, че поставянето на печат върху челата на верните
„представлява запечатване на благословиите върху главите им, а именно на
вечния завет, като по този начин прави сигурно тяхното призоваване и
избиране“ (в History of the Church, том 5, с. 530)“ (New Testament Student Manual,
наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г., с. 544).

Обяснете, че според записаното в Откровението 9, Йоан вижда какво ще се
случи на онези, които не носят този печат. Поканете един ученик да прочете
на глас Откровението 9:3–4. Помолете останалите да следят текста, като
търсят какво ще бъде състоянието на онези, които нямат този печат.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Поканете учениците да прочетат Откровението 7:4 наум, като търсят колко
души получават печат на челото от този ангел. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

Обяснете, че Господ казва на Пророка Джозеф Смит, че „числото 144 000,
споменато в Откровението 7:4–8, е броят на представителите от дванадесетте
Израилеви племена, които ще бъдат ръкоположени да помагат на други хора в
стремежа им към възвисяване. (вж. У. и З. 77:11). Това не е общият брой на
хората, които ще бъдат възвисени, както някои хора вярват“ (New Testament
Student Manual, наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г., с.
544).
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Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 7:9–10. Помолете
останалите да следят текста и да открият кого още вижда Йоан.

• Кого вижда Йоан?

• Как са облечени и какво държат хората от това множество? (Можете да
обясните, че палмовите клонки могат да символизират победа и радост.)

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 3:13–17. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво научава Йоан относно
тези хора.

• На какво са устояли тези хора?

• По какъв начин дрехите им са станали бели? (Чрез „кръвта на Агнеца“ –
символ на Единението на Исус Христос.)

• Според стихове 15–17, какви благословии получават тези хора поради това,
че са пречистени чрез Единението на Исус Христос? (Можете да
отбележите, че тези стихове описват радостта, мира и отдадеността на
онези, които ще наследят селестиална слава.)

• Какъв принцип можем да открием в тези стихове относно начина, по
който можем да наследим селестиална слава? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да открият принцип, подобен на
следния: Ако с вяра устояваме на горестите и станем чисти чрез
Единението на Исус Христос, ще се радваме на селестиална слава с
Бог. Запишете този принцип на дъската.)

Поканете учениците да си помислят какво би било и как биха чувствали, ако
могат да застанат пречистени в присъствието на Бог.

• Как тези чувства могат да се сравнят с описаните в Откровението 6:16
чувства на хората?

• Какво трябва да правим, за да може Спасителят да ни пречисти чрез
Своето Единение?

• Как това да помните благословиите на селестиалната слава ви помага в
усилията ви да устоявате на горестите и да ставате чисти?

Напомнете на учениците за списъка с притеснения, написан на дъската в
началото на часа. Поканете ги да си помислят как принципът, написан на
дъската, може да им помага, когато се чувстват притеснени за живота в
последните дни. Поканете няколко ученика по желание да споделят своите
мисли с останалите.

Поканете учениците да отделят няколко минути, за да си помислят как могат
да прилагат принципа, който научиха днес. Насърчете ги да записват всеки
подтик, който получат.
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УРОК 155

Откровението 6–11, Част 2
Въведение
Йоан вижда отварянето на седмия печат и научава за
своята мисия да участва в събирането на Израил в

последните дни.

Предложения за преподаване

Насърчавайте учениците да изучават Писанията всеки ден и да четат
текста за уроците
В началото на този курс учениците бяха насърчени да прочетат целия Нов завет.
Проверявайте как се справят учениците ви с тази цел и ако трябва им оказвайте подкрепа
и ги насърчавайте. Когато учениците постигнат тази цел, насърчете ги да продължават да
изучават ежедневно Писанията, за да могат да продължават да получават благословиите,
които идват от това.

Откровението 8–9
Йоан вижда отварянето на седмия печат
Разделете учениците по двойки и ги помолете да си обяснят един на друг
какво са научили, докато са изучавали Откровението 6–7, което може да им
помага да остават радостни и позитивни сред несигурност и беди.

Напишете на дъската следния принцип, открит в предишния урок: Ако с вяра
устояваме на горестите и станем чисти чрез Единението на Исус
Христос, ще се радваме на селестиална слава с Бог. Насърчете учениците
да търсят как този принцип се отнася за събитията, за които ще учат в
днешния урок.

Раздайте им екземпляри от дадената по-долу схема или я начертайте на
дъската:
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• Според тази схема, колко стихове
са посветени на събитията при
отварянето на първите шест
печата? (25.)

• Колко стиха са посветени на
събитията при отварянето на
седмия печат? (211 + 15 = 226.)

Отбележете, че Йоан пише повече за
събитията, отнасящи се за седмия
период от 1 000 години, отколкото за
събитията, отнасящи се за който и да
е от другите периоди. Той пише
конкретно за събитията, които ще се
случат от момента на отварянето на
седмия печат до Второто пришествие
на Исус Христос.

• Защо мислите, че Йоан пише
толкова много за събитията при
отварянето на седмия печат?

Обобщете Откровението 8:1–6, като
обясните, че тези стихове описват
как Спасителят отваря седмия печат.
Йоан вижда седем ангела, на които са дадени седем тръби. В древността
тръбите са използвани за „даване на сигнал за тревога, призоваване (на
армия) за битка или обявяване на пристигането на кралски величия“
(Джералд Н. Лънд, „Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation“,
Ensign, дек. 1987 г., с. 50). В този случай звукът на тръбите ще даде знак за
началото на различни напасти и разрушения в подготовка за хилядолетното
царуване на Исус Христос.

Поканете учениците да напишат „Седми печат“ в горния край на лист хартия
или в своите тетрадки или дневници за изучаване на Писанията и да
нарисуват седем тръби една под друга от едната страна на листа.

Напишете на дъската следните препратки, но пропуснете въпросите, които
следват всяка от тях. Поканете учениците да запишат препратките до тръбите
на листите си:

Първа тръба – Откровението 8:7. Какво се случва в резултат на
„град(а) и огън(я)“, които падат на земята, след като първият ангел

затръбява с тръбата си?

Втора тръба – Откровението 8:8–9. Кои са трите неща, които
биват засегнати, когато втората тръба затръбява?

Трета тръба – Откровението 8:10–11. Как се казва звездата, която
пада? (Обяснете, че пелин е горчива билка, използвана, за да

обозначава „горчиво бедствие или скръб“ (Bible Dictionary, „Wormwood“.)
Какво се случва, когато тя пада?
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Четвърта тръба – Откровението 8:12. Кои три неща са частично
затъмнени след затръбяването на четвъртата тръба?

Пета тръба – Откровението 9:1–3. Какво излиза от бездънната
пропаст, след като петият ангел затръбява?

Шеста тръба – Откровението 9:13–16, 18. Колко войници участват
във великата битка, която Йоан вижда, след като шестата тръба

затръбява? Каква част от човечеството той вижда, че е убита в тази битка?

Седма тръба – Откровението 11:15.

Разделете класа на шест групи и възложете на всяка група изброените на
дъската препратки към една от първите шест тръби (ако класът ви е малък, на
някои групи можете да възложите повече от една препратка). Помолете
ученицит да прочетат възложените им откъси от Писанията заедно на глас,
като търсят какво се случва, след като затръбяват тръбите. Поканете ги да
записват на листите си до съответната тръба това, което откриват.

След като сте им предоставили достатъчно време, помолете по един ученик от
всяка група да сподели какво са открили. Поканете учениците да запишат на
листите си до всяка тръба това, което всяка група е открила. Докато
учениците отговарят, ако е необходимо, задайте въпроса/ите, написани до
възложените на групата им препратки.

• Как може принципът, който открихме в предишния урок, да помага на
онези, които живеят по време на събитията от седмия печат?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 9:20–21. Помолете
останалите да следят текста, като търсят как ще реагират нечестивите хора,
които ще преживеят тези напасти. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

• На какво ни учи това за нечестието на тези хора?

Откровението 10
Един ангел дава указания на Йоан за мисията му в последните дни
Обяснете, че Откровението 10 е временно прекъсване на описанието за
тръбенето на седемте тръби и свързаните с това напасти. В тази глава четем,
че Йоан получава указания от друг ангел.

Напишете на дъската думите сладко и горчиво.

• Кои са някои преживявания в живота, които биха могли да бъдат
едновременно и сладки и горчиви?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 10:1–3. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво държи ангелът.

• Какво държи ангелът?

Помолете двама ученици да се редуват и да прочетат на глас Откровението
10:8–11. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво е казано на
Йоан да направи с книгата.
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• Какво е казано на Йоан да направи с книгата? Какъв е вкусът ѝ?

Поканете един ученик да прочете на глас Учение и завети 77:14. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво символизира това, че Йоан
изяжда книгата.

• Според този стих, какво символизира това, че Йоан изяжда книгата? (Това,
че той приема мисията да помогне „да събере племената Израилеви“ и да
„възстанови всички неща“ в последните дни.)

Отбележете, че Йоан е благословен да не умре, за да може да довежда хора
при Спасителя (вж. У. и З. 7:1–4).

• Какво може да изпитва Йоан при изпълнението на мисията си, което може
да бъде сладко? Какво може да бъде горчиво?

Откровението 11
Йоан вижда двама пророци, убити в Йерусалим и чува седмата тръба
Обяснете, че Откровението 11 започва с описанието на апостол Йоан на
събития, които ще се случат преди да затръби седмата тръба и Второто
пришествие на Исус Христос. По това време нечестивите хора ще имат повече
сила и по-голяма власт над земята и една армия ще се опита да завладее
Йерусалим.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 11:3–6. Поканете
останалите да следят текста, като търсят какво ще правят двамата свидетели в
Йерусалим по това време.

• Какво ще правят двамата свидетели?

• Какво може да означава това, че „огън (ще) излиза от устата им“? (стих 5).
(Това може да символизира силата на свидетелствата, които ще споделят
(вж. Йеремия 5:14, 20:9.)

Поканете един ученик да прочете на глас Учение и завети 77:15. Помолете
останалите да следят текста и да открият кои ще са тези двама свидетели.
Поканете учениците да споделят какво са открили.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 11:7–12. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво ще се случи на тези пророци,
след като приключат служението си сред юдеите.

• Как ще реагират нечестивите, когато двамата свидетели бъдат убити?

• Какво ще се случи с двамата свидетели, след като са мъртви в продължение
на три и половина дни?

• Как ще реагират хората, когато двамата свидетели бъдат вдигнати от
мъртвите и взети в небесата?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 11:13–15. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво ще се случи преди и след като
затръби седмата тръба. Поканете учениците да напишат на листите си до
седмата тръба това, което са открили.
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• Кой ще царува над „световното царство“, след като затръби седмата тръба?
(стих 15).

Обобщете Откровението 11:16–19, като обясните, че 24-те старейшини
благодарят на Бог и Го славят за това, че награждава праведните и наказва
нечестивите. Йоан също така вижда във видение небесния Божий храм и
ковчега на завета, който символизира Божието присъствие.

Завършете днешния урок, като споделите собствените си чувства,
благодарност и възхвала за Бог за Неговата доброта и справедливост.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Откровението 1–11
(Раздел 31)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на уроците за всекидневно изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Откровението 1–11 (раздел 31) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се съсредоточава само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, докато обмисляте нуждите на своите ученици.

Ден 1 (Откровението 1–3)
Докато учениците са учили за откровението на апостол Йоан, те са научили, че като четем, стремим се да
разбираме и се подчиняваме на Господните слова, ще бъдем благославяни. Йоан учи членовете на Църквата на
това, че Исус Христос бди и се грижи за Своите верни последователи и че Той е прославена личност, която има
сила над смъртта и ада. Учениците също така са научили, че ако отворим вратата на Спасителя, Той ще дойде
при нас и ще вечеря с нас.

Ден 2 (Откровението 4–5)
В този урок учениците са прочели за видението на Йоан за Агнеца Божий и са научили следните истини: Когато
признаваме величието на Небесния Отец, ние желаем да Му се покланяме и да Го славим. Исус Христос е
единственият, Който е достоен и способен да ни изкупи. Като признаваме и изпитваме благодарност за това,
което Небесният Отец и Исус Христос са направили за нас, ние желаем да Ги почитаме и славим.

Ден 3 (Откровението 6–7)
Когато учениците са учили за седемте печата, те са открили, че ако устояваме с вяра на изпитанията и бъдем
пречистени чрез Единението на Исус Христос, ще се радваме на селестиална слава с Бог.

Ден 4 (Откровението 8–11)
Учениците са преговорили принципа, открит в урока за ден 3, като са учили за видението на Йоан за отварянето
на седмия печат.

Въведение
Този урок може да помогне на учениците да разберат какво ще прави Господ
за нас поради това, че ни познава и ни обича. Освен това, той може да
помогне на учениците да узнаят какво трябва да правят, за да придобият
вечен живот.
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Предложения за преподаване
Откровението 2–3
Йоан пише словата на Исус Христос до ръководителите на седемте църкви
Бележка: За повече информация относно Господните указания към седемте
конгрегации на Църквата, можете да четете в New Testament Student Manual,
наръчник на Образователната система на Църквата, 2014 г., с. 531–532.

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване на
сестра Сидни С. Рейнълдс, бивш член на Общото президентство на Неделното
училище за деца. Помолете останалите да слушат какви неща могат да научат
относно Господ от тази история.

„Сестра Гейл Клег от Общото президентство на Неделното училище за деца
и съпругът ѝ няколко години живяха в Бразилия. Наскоро тя бе по
назначение на Неделното училище за деца в Япония. Когато влязла в неделя
в сградата за събрания, тя забелязала сред останалите японски светии и
едно бразилско семейство. … Имала само една минута да ги поздрави и
счела майката и децата за много възторжени, но забелязала, че таткото е

много мълчалив. „Ще мога да поговоря с тях след събранието“, помислила си тя, докато
бързо била заведена до подиума. Тя отправила посланието си на английски, то било
превеждано на японски, и след това се почувствала подтикната да даде свидетелството си
на португалски. Поколебала се, тъй като нямало преводачи на португалски и 98 процента
от хората нямало да разберат какво казва.

След събранието бразилският татко се доближил и ѝ казал: „Сестро, обичаите тук са
много различни и се чувствах самотен. Трудно е да идваш в Църквата и нищо да не
разбираш. Понякога се чудя дали няма да е по-добре просто да си чета Писанията на
португалски у дома. Казах на жена ми, „Просто ще си дам още един шанс“, и днес дойдох,
като смятах, че ще е за последен път. Когато вие дадохте свидетелството си на португалски,
Духът докосна сърцето ми и разбрах, че това е мястото, на което принадлежа. Бог знае, че
съм тук и ще ми помогне“ („Той ни познава, Той ни обича“, Лиахона, ноем. 2003 г., с. 76).

• Какво можем да научим за Господ от това преживяване?

Напишете на дъската следното непълно твърдение: Тъй като Господ познава
всеки от нас,… Поканете учениците, докато изучават Откровението 2–3, да
търсят истини, които им помагат да разберат какво може да прави Господ за
тях поради това, че ги познава.

Обяснете, че в Откровението 2–3 се съдържат словата на Исус Христос,
записани от апостол Йоан към седемте конгрегации на Църквата в Мала Азия
(днешна Турция).

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 2:1–3, 6. Помолете
останалите да следят текста и да открият какво знае Господ за светиите в Ефес.

• Какво знае Господ за светиите в Ефес? (Обяснете, че думата николаитите в
стих 6 може да се отнася за група, чиито членове твърдят, че могат да
извършват сексуални прегрешения без наказание, тъй като Божията
благодат ще ги спаси (вж. Bible Dictionary, „Nicolaitans“.)
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Отбележете, че в тези стихове пише, че Господ поздравява или хвали светиите
за техните добри дела. Допълнете твърдението на дъската, така че то да гласи:
Тъй като Господ познава всеки от нас, Той може да ни отправя лична похвала…

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 2:4–5. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво още знае Господ за светиите
в Ефес.

• Какво още знае Господ за светиите в Ефес?

Отбележете, че Господ укорява светиите поради техните грехове. Довършете
твърдението на дъската, така че то да отразява следната истина: Тъй като
Господ познава всеки от нас, Той може да ни отправя лична похвала
и укор.

• Кои са някои от начините, по които можем да получаваме лична похвала и
укор от Господ? (Когато се молим или изучаваме Писанията, чрез съвети
от ръководители на Църквата и родители, също и чрез патриархални
благословии.)

• Как знанието, че Господ може да ни дава лична похвала и укор, може да
влияе на начина, по който се отнасяме към личното изучаване на
Писанията и личната молитва? Как това знание може да влияе на начина,
по който приемаме съветите на нашите църковни ръководители и
родители?

• Защо трябва да полагаме усилия да търсим лична похвала и укор
от Господ?

• Можете ли да си спомните момент, когато ви се е случвало Господ лично
да ви похвали или укори? По какъв начин това преживяване ви помогна да
знаете, че Господ ви познава лично? (Предупредете учениците да не
споделят преживявания, които са свещени или твърде лични. Можете да
споделите и свое преживяване.)

Поканете учениците да си помислят за какви действия Господ може да ги
похвали, а също и за какви мисли и поведение може да ги укори. Насърчете
учениците да си поставят цел да се покайват, когато Господ ги укорява.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 2:7. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво обещава Господ на онези, които
победят или устоят вярно до края.

• Какво обещава Господ на онези, които победят или устоят до края в
праведност?

• Какво означава според вас да „яде(те) от дървото на живота“? (стих 7).

• По какъв начин това да чуят тази обещана благословия, след като са
получили личен укор, може да е било от полза за светиите в Ефес?

Напомнете на учениците, че освен, че се обръща към конгрегацията на
Църквата в Ефес, Господ се обръща и към други конгрегации на Църквата в
Мала Азия.
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Разделете учениците на пет групи и възложете на всяка група по един от
следните откъси от Писанията:

1. Откровението 2:8–11

2. Откровението 2:12–17

3. Откровението 2:18–29 (На групата, която получава този пасаж, дайте и
текста на превода на Джозеф Смит на стихове 26–27: „И на този, който
победи и който спази Моите заповеди до края, на него ще дам власт над
много царства; и той ще ги управлява с Божието слово; и те ще бъдат в
ръцете му като глинени съдове в ръцете на грънчар; и той ще ги ръководи
чрез вяра, правота и правосъдие, както и Аз получих от Своя Отец“.)

4. Откровението 3:1–6 (На групата, която получава този пасаж, дайте и
текста на превода на Джозеф Смит на стихове 1–2: „До служителя в
сардиската църква пиши: Това казва Онзи, който има седемте звезди, които
са седемте Божии служители: Зная твоите дела, че на име си жив, но
всъщност си мъртъв. Затова бди и укрепвай останалите, които са близо до
умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог“)

5. Откровението 3:7–13

Поканете учениците да прочетат възложените им стихове по групи, като
търсят какъв съвет дава Господ на светиите и какви благословии им обещава,
че ще получат, ако го спазят. Обяснете, че старейшина Брус Р. Макконки от
Кворума на дванадесетте апостоли учи, че „скритата манна“ в Откровението
2:17 е „хлябът на живота, доброто слово Божие, ученията на Оногова, Който е
Хлябът на живота – всичко това бидейки скрито от плътския (или светския)
ум. Онези, които ядат от него няма повече да гладуват; вечният живот е
тяхното окончателно наследство“ (Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома,
1965–1973 г., том 3, с. 451).

След като сте предоставили достатъчно време, помолете един ученик от всяка
група да сподели какво е открила групата му. Поканете един ученик да
напише на дъската (под обещаните в Откровението 2:7 благословии)
обещаната благословия, която всяка от групите е открила (вж. Откровението
2:11, 17, 26, 3:5, 12). След като списъкът е готов, отбележете, че всяка от тези
обещани благословии се отнася за получаването на благословиите на
възвисяването, които зависят от това да устоим с вяра до края.

• Какво можем да открием в тези стихове относно това какво трябва да
правим, за да получим благословиите на възвисяването? (Помогнете на
учениците да открият принцип, подобен на следния: Ако победим,
можем да получим благословиите на възвисяването.)

Обяснете, че онези, които ще получат благословиите на възвисяването, са
онези, които чрез благодатта на Бог преодоляват всички препятствия, които
могат да им пречат да се завърнат при Него. Това са нещата от света,
изпитанията, греховете и смъртта.

Помолете учениците да си помислят какво трябва да преодолеят в живота си.
Поканете ги да се молят на Небесния Отец да им помага да преодоляват
препятствията, които могат да им пречат да се завърнат при Него.
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Свидетелствайте за силата на Небесния Отец, която може да им помага да
преодоляват всякакво препятствие.

Следващ раздел (Откровението 12–22)
Попитайте учениците дали някога са се интересували от Страшния съд и
събитията, които са се случили в доземния живот. Какво пише апостол Йоан
относно войната в небесата? Колко са отхвърлени заедно със Сатана? Какво
ще представлява Страшният съд? Въз основа на какво ще бъдем съдени, когато
застанем пред Бог? По какъв начин Йоан описва селестиалното великолепие?
Обяснете на учениците, че докато изучават Откровението 12–22 през
следващата седмица, ще научат отговорите на тези въпроси.

УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА: РАЗДЕЛ 31

1003



УРОК 156

Откровението 12–13
Въведение
Йоан вижда видение на змей, който заплашва една жена
и детето ѝ, което символизира опитите на Сатана да
унищожи Господната Църква и нейните верни членове.

Той пише за войната в Небесата и за царствата в света,
които ще се борят срещу Божиите последователи.

Предложения за преподаване

Изучавайте откъса от Писанията, преди да го преподавате
Президент Езра Тафт Бенсън учи: „Преди да можете да укрепите своите ученици, важно е
да изучавате ученията на царството и да научавате Евангелието както чрез учение, така и
чрез вяра“ („The Gospel Teacher and His Message“, реч към преподаватели по религия,
17 септ., 1976 г., с. 5, Библиотека за църковна история, Солт Лейк Сити). Внимателно
изучавайте пасажите от Писанията, разглеждани в даден урок и размишлявайте над
ученията и принципите в тези пасажи. Стремете се да увеличавате вярата си в тези истини.

Откровението 12
На Йоан е показано, че Сатана и неговите ангели винаги са се борили срещу
Бог и Неговата Църква.
Преди урока, начертайте на дъската дадената по-долу таблица. След като
започне урока, поканете няколко ученика да нарисуват линии, с които да
свържат всяка от заплахите в лявата колона със съответните начини, по които
да се борим с тях, написани в дясната колона.

Заплахи Начини да се борим с тях

Слънчево изгаряне Истини от Откровението 12

Вражески войници Лекарство или почивка

Болест Слънцезащитен крем или облекло

Грях и вина Покаяние и упование в Исус Христос

Влиянията на Сатана Оръжия за война

• С коя от тези заплахи ви се е налагало да се борите напоследък? Коя според
вас е най-опасната? Защо?
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Поканете учениците, докато изучават Откровението 12, да търсят истини,
които могат да им помагат да преодоляват влиянията на Сатана. Обяснете, че
Откровението 12–14 съдържа прекъсване или пауза в описанието на
видението на Йоан за събитията при отварянето на седмия печат. Вероятно
Господ помага на Йоан да разбере значението на изразите „световното
царство“ и „царство на нашия Господ“ в Откровението 11:15.

Покажете на учениците картината на
жена с змей зад нея. Поканете
учениците да си помислят какво
могат да означават тези символи.

Поканете един ученик да прочете на
глас Откровението 12:1–2, 5.
Помолете останалите да следят
текста, като търсят какво се случва с
жената. Обяснете, че в Превода на
Джозеф Смит стих 5 се намира
веднага след стих 2.

• Какво се случва с жената? (Тя
ражда мъжко дете, „което ще
управлява всички народи“
(стих 5.)

• Какво според вас означава, че то
„ще управлява всички народи с
желязна тояга“? (стих 5). (Детето ще използва желязната тояга, която може
да символизира Евангелието, свещеничеството, словото и силата Божия, за
да управлява праведно народите по света (вж. Брус Р. Макконки, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973 г., том 3, с. 517.)

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 12:3–4. Помолете
останалите да следят текста, като търсят описаните в тези стихове символи.

• Какво според вас могат да означават описаните в стихове 1–5 символи?

Поканете учениците да прочетат наум Превода на Джозеф Смит,
Откровението 12:7–8 (в Ръководство към Писанията). Помолете ги да търсят
какво символизират змеят, жената и детето.

• Според Превода на Джозеф Смит, Откровението 12:7–8, какво
символизират змеят, жената и детето от видението на Йоан? (Змеят
символизира Сатана (вж. стих 8), жената символизира „Църквата Божия“,
а детето – „царството на нашия Бог и Неговия Христос“ (стих 7), което е
едно царство, което Бог ще установи по време на Хилядолетието,
посредством което Той ще управлява всички народи. (Виж New Testament
Student Manual, наръчник на Образователната система на Църквата, 2014
г., с. 550–552, за повече обяснения на символиката в тези откъси.)

• Според Откровението 12:4, каква е целта змея? Защо мислите, че Сатана се
стреми толкова усърдно да унищожи царството на Бог и Христос?
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Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 12:6. Помолете
останалите да следят текста и да открият какво прави жената поради
заплашващия я змей.

• Какво се случва с жената? Какво може да символизира това? (Бягството на
жената в пустинята символизира времето, когато в Църквата започва
Голямото вероотстъпничество и свещеничеството е отнето от земята след
смъртта на апостолите (виж също У. и З. 86:3.)

Обяснете, че след като Йоан вижда как змеят заплашва жената и детето ѝ, той
вижда войната в небесата между Сатана и Божиите светии. Помолете няколко
ученика да се редуват да четат на глас Превода на Джозеф Смит,
Откровението 12:6–11 (в Ръководство към Писанията). Помолете половината
ученици да търсят какво се случва със Сатана по време на Войната в небесата,
а другата половина да търсят как Божиите светии побеждават Сатана и
неговите последователи.

• Какво се случва със Сатана и неговите последователи? (Може да
отбележите, че в Откровението 12:4 се казва, че опашката на змея
„завл(ича) една трета от небесните звезди“. Това е символичен израз за
големия брой духовни деца на Небесния Отец, които избират да следват
Сатана. Можете също така да обясните, че „Михаил и ангелите му“
(Превода на Джозеф Смит, Откровението 12:6) са Адам и други праведни
духовни чеда на Бог.)

• Според стих 11, по какъв начин праведните небесни войнства побеждават
Сатана? („Чрез кръвта на Агнеца“ или чрез Единението на Спасителя и
като остават предани на свидетелствата си за Евангелието. Напишете тези
отговори на дъската.)

• Според стих 8, къде биват изпратени Сатана и неговите последователи
след техния бунт?

Помолете един ученик да прочете на глас Превода на Джозеф Смит,
Откровението 12:12, 17 (в Ръководство към Писанията). Помолете останалите
да следят текста, като търсят срещу кого води война Сатана, след като бива
изгонен от небесата.

• Срещу кого води война Сатана, след като бива изгонен от небесата?

• Въз основа на това, което научаваме от стих 11, какво можем да правим, за
да преодоляваме влиянията и атаките на Сатана в наши дни? (Помогнете
на учениците да открият принцип, подобен на следния: Можем да
преодоляваме влиянията на Сатана чрез Единението на Спасителя
и като оставаме предани на своите свидетелства за Евангелието.
Запишете този принцип на дъската.)

Поканете един от учениците да прочете на глас даденото по-долу изказване
на старейшина Джеймс Дж. Хамула от Седемдесетте. Помолете останалите да
слушат по какъв начин Сатана атакува тяхното поколение.
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„Някои от най-смелите и благородни синове и дъщери на Отца са запазени
да дойдат през тези последни дни и да работят за нашия Отец и Неговия
Син. Тяхната смелост и благородство били показани в доземната борба със
Сатана. …

С Божието царство, възстановено на земята и вашето идване на света,
Сатана знае, че „му остава малко време“ (Откровението 12:12). Затова той

използва всяко средство, с което разполага, за да ви съблазни да прегрешите. Той знае, че
ако успее да ви въвлече в прегрешение, ще може да ви попречи да отслужите
пълновременна мисия, да сключите брак в храма и да отгледате бъдещите си деца
предани на вярата, като всичко това би отслабило не само вас, но и Църквата. Той знае, че
нищо не може да повали царството Божие „освен прегрешението на (Неговия) народ“
(Мосия 27:13). Можете да бъдете напълно сигурни в това – тази война сега е съсредоточена
върху вас“ („Как се печели война срещу злото“, Лиахона, ноем. 2008 г., с. 50, 51).

• Как Сатана и последователите му се опитват да ни направят слаби?

Поканете учениците да си помислят по какъв начин Сатана води война лично
срещу тях.

• Кои са някои от нещата, които можем да правим, за да увеличаваме вярата
си в Исус Христос и да укрепваме свидетелствата си за Него? (Напишете
отговорите на учениците на дъската.)

Прочетете на глас следните две задачи и поканете учениците да изпълнят една
от тях в своите тетрадки или дневници за изучаване на Писанията:

1. Напишете за случай, когато свидетелството ви за Единението на Спасителя
и вярата ви в Него, са ви помогнали да преодолеете влиянията на Сатана.

2. Напишете свидетелството си за Единението на Исус Христос и обяснете
как то може да ни помага в борбата срещу Сатана и неговите
последователи.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят какво са написали.

Насърчете учениците да изберат една или повече от изброените на дъската
идеи и да ги прилагат в своята борба със Сатана и последователите му.

Откровението 13
Йоан пише за царствата на земята, които ще получават сила от Сатана
Обобщете Откровението 13, като поканите един ученик да прочете на глас
обобщението на главата. В Откровението 13 четем, че Йоан има видение, в
което вижда зверове със свиреп вид, представляващи нечестиви земни
царства, контролирани от Сатана. Йоан също вижда как чрез такива царства
Сатана ще извършва лъжливи чудеса, за да мами земните жители.

Преговор за овладяване на стихове от Писанията
През последната седмица на Семинара можете да дадете на учениците
последен тест за овладяване на стихове от Писанията. Можете да насърчите
учениците да учат вкъщи или непосредствено преди теста. Следва
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информация за няколко типа тестове, които бихте могли да използвате
(можеje да съобразите тези идеи спрямо нуждите на своите ученици):

Тест за препратки към пасажите: Дайте на учениците подсказки от
откъсите за овладяване на Писанията. Тези подсказки могат да бъдат ключови
думи, учения, принципи или обобщения на откъсите. След като дадете всяка
подсказка, поканете учениците да напишат на лист хартия кои са стиховете.

Тест за учения: Избройте на дъската Основните учения. Помолете
учениците да изброят съответните стихове за овладяване, свързани с всяко
учение. Те могат да направят това, като си припомнят стиховете за овладяване
по памет или като използват списък със стиховете за овладяване.

Тест за наизустяване: Поканете учениците да използват научени наизуст
думи и принципи от откъсите от Писанията за овладяване и да обяснят някои
от Основните учения. Поканете ги да напишат обясненията си или да ги
прочетат на глас пред останалите.

Не забравяйте да похвалите учениците си за усилията им да овладяват тези
важни стихове от Писанията и Основните учения. Свидетелствайте за
духовната сила и свидетелство, които можем да получим, докато овладяваме
стиховете и ученията от Писанията.
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УРОК 157

Откровението 14–16
Въведение
Апостол Йоан вижда във видение как един ангел
възстановява Евангелието на Исус Христос в последните
дни. Той също чува глас от небето, описващ
благословиите, давани на починалите, които в живота си

са били верни на Господ. Йоан вижда събирането на
праведните и на нечестивите в последните дни, а също и
изливането на Божиите възмездия върху нечестивите.

Предложения за преподаване
Откровението 14
Йоан вижда Възстановяването на Евангелието и събирането на праведните и
нечестивите
Напишете на дъската следния въпрос: Възможно ли е да се радваме на мир, дори
и когато светът е изпълнен с нечестие, бедствия и насилие?

Поканете няколко ученика да отговорят на този въпрос и да обяснят
отговорите си.

Поканете учениците, докато изучават Откровението 14–16, да търсят истини,
които могат да им дават мир, докато живеят в един нечестив и размирен свят
преди Второто пришествие на Исус Христос.

Обяснете, че според записаното в Откровението 14:1–13, апостол Йоан
получава видение за последните дни. В това видение той вижда бедствията,
които ще се излеят върху нечестивите. Той вижда и какво ще дава мир на
праведните.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 14:1–5. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво вижда Йоан да се случва в
последните дни.

• Какво вижда Йоан да се случва в последните дни?

Напомнете на учениците, че 144 000-те са висши свещеници от дванадесетте
племена на Израил от всеки народ, които са ръкоположени да отслужват
Евангелието и да водят хора в Христа (вж. Откровението 7:4–8, У. и З. 77:11).

• Според стихове 4–5, как Йоан описва 144 000-те висши свещеници, които
ще отслужват Евангелието по цялата земя? (Обяснете, че изразът „не са се
осквернили с жени“ (стих 4) означава, че те са целомъдрени, изразът „в
устата им няма лъжа“ (стих 5) означава, че са честни и искрени, а изразът
„непорочни“ (стих 5) означава, че те не са омърсени от греха.)

• Защо според вас това, че са целомъдрени, честни и чисти от греха, ще
помага на 144 000-те висши свещеници да отнесат Евангелието на
другите хора?

Обяснете, че по време на своето видение за последните дни Йоан вижда три
ангела. Поканете трима ученици да представляват тримата ангели (тези
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ученици могат да останат по местата си). Поканете ученика, който
представлява първия ангел, да прочете на глас Откровението 14:6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво има ангелът.

• Какво има ангелът?

Поканете ученика, представляващ първия ангел, да прочете на глас Учение и
завети 133:36–37. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво
прави ангелът с вечното Евангелие.

• Какво прави ангелът с вечното Евангелие?

Покажете картината Мороний се
явява на Джозеф Смит в стаята му
(Евангелски произведения на
изкуството, 2009 г., № 91, виж също
LDS.org). Помолете един ученик да
разкаже какво се случва, когато
Мороний за пръв път се явява на
Джозеф Смит. (Ако учениците се
нуждаят от напомняне за тези
събития, можете да поканите един
ученик да прочете на глас Джозеф
Смит – История 1:29–35.)

• Под ръководството на Бог какво
дава Мороний на Джозеф Смит,
което помага за възстановяването
на Евангелието на земята?
(Летописът, съдържащ Книгата на
Мормон.)

Покажете картина на храм, на чиито
връх има статуя на ангела Мороний
като например картина на Храма в
Солт Лейк, намираща се в Евангелски
произведения на изкуството (№ 119,
виж също LDS.org).

• Защо според вас има статуя на
ангела Мороний на върха на
много от храмовете ни?

Обяснете, че в една реч от
конференция президент Гордън Б.
Хинкли цитира Откровението 14:6 и
после заявява: „Този ангел вече е
дошъл. Казва се Мороний“ („Stay the
Course – Keep the Faith“, Ensign, ноем.
1995 г., с. 70). Ангелът може да
представлява събирателен образ за
многото небесни пратеници,
включително Мороний, които са помогнали за Възстановяването на
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Евангелието на Исус Христос в последните дни (вж. Брус Р. Макконки,
Doctrinal New Testament Commentary, 3 тома, 1965–1973, том 3, с. 529–531, виж
също У. и З. 13, 110:11–16, 128:20–21).

Поканете ученика, който представлява втория ангел, да прочете на глас
Откровението 14:7. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво
казва ангелът.

• Какво казва ангелът?

• Какво е значението на израза „настана часът, когато Той ще съди“? (Ще
дойде времето, когато Исус Христос ще съди всички хора по земята.
Неговият съд ще бъде по време на Второто пришествие (вж. Малахия 3:1–5)
и на Страшния съд (вж. 2 Нефи 9:15.)

• Въз основа на това, което сме научили, коя е една от причините, поради
която Бог възстановява Евангелието на Исус Христос? (Учениците трябва
да открият следната истина: Бог възстановява Евангелието на Исус
Христос, за да подготви обитателите на земята за Второто
пришествие.)

• По какви начини Евангелието на Исус Христос подготвя хората за
Неговото Второ пришествие?

Поканете учениците да си помислят как възстановеното Евангелие на Исус
Христос им е помогнало да имат мир, докато живеят в един нечестив и
размирен свят. Помолете няколко ученика да споделят своите размисли с
останалите.

Поканете ученика, представляващ втория ангел, да прочете на глас
Откровението 14:8, а ученикът, представляващ третия ангел – Откровението
14:9–11. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво казват
ангелите.

• Според стих 8, какво казва вторият ангел? (Обяснете, че едно от
значенията на израза „падна великият Вавилон“ е, че ще дойде ден, когато
няма да има нечестие в света.

• Как знанието, че няма да има нечестие в света, може да ни дава мир?

• Според стихове 9–11, какво казва третият ангел, че ще се случи с онези,
които изберат да следват „звяра“ (стих 9) или Сатана?

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изявление от
Пророка Джозеф Смит. Помолете останалите да слушат как Пророкът
обяснява страданието, което ще изпитват нечестивите след смъртта си.

„Голямото нещастие на покойните духове в света на духовете, където те
отиват след смъртта, е да знаят, че не са успели да получат славата, на
която се радват другите и на която са могли да се радват те самите; те са
обвинители на самите себе си“ (Учения на президентите на Църквата:
Джозеф Смит, 2008, с. 239).
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„Човек е своя собствен мъчител и свой осъдител. Оттук иде и казаното, че те ще идат в
езерото, което гори с огън и жупел (вж. Откровението 21:8). Мъчението на
разочарованието в ума на човек е тъй силно, както и езерото, горящо с огън и жупел“
(Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, с. 239).

• Според Пророка Джозеф Смит, какво ще бъде част от мъчението, което
ще изпитват нечестивите след смъртта си?

Отбележете, че след като научава какво ще изпитват нечестивите след
смъртта си, Йоан чува глас от небето, описващ какво ще изпитват праведните
след смъртта си.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 14:12–13. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво ще изпитват праведните след
смъртта си.

• Какво ще изпитват праведните след смъртта си?

• Какво според вас означава, че те ще „си починат от трудовете си“?
(стих 13).

• Как бихте обобщили ученията на Йоан в стихове 12–13 като принцип?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
принцип, подобен на следния: Ако живеем праведно, ще бъдем
благословени за делата ни и след смъртта си ще си починем от
трудовете си.)

• Как този принцип може да ни дава мир, дори когато сме заобиколени от
нечестие?

Можете да споделите свидетелството си за това колко е важно да избираме да
живеем праведно в един нечестив свят. Поканете учениците да си помислят
какво могат да правят в живота си, за да не страдат мъчението на
нечестивите, а да се радват на мира на праведните. Насърчете ги да действат
съгласно всеки подтик, който получават.

Обобщете Откровението 14:14–20, като обясните, че Йоан описва събиране
на две реколти. В своето видение Йоан вижда, че при първата жътва
праведните ще бъдат събрани отделно от нечестивите (вж. стихове 14–16) и
как при второто събиране на реколтата нечестивите ще бъдат събрани и
накрая унищожени (вж. стихове 17–20).

Откровението 15–16
Йоан вижда праведните в селестиалното царство и седем язви (напасти) в
последните дни
Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 15:1. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво още вижда Йоан да се случва в
последните дни. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че в Откровението 15–16, Йоан описва седем язви, които ще мъчат
нечестивите в последните дни. Обаче, преди да опише тези язви, Йоан спира,
за да повтори благословиите, които праведните ще получат. Обобщете
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Откровението 15:2–4, като обясните, че Йоан вижда видение за онези, които
ще устоят на Сатана и ще славят Бог в селестиалното царство.

Нарисувайте седем чаши или купи на дъската и ги номерирайте от 1 до 7 (или
просто напишете номерата на дъската). Обяснете, че във видението си Йоан
вижда седем чаши или купи, които съдържат седемте язви.

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас Откровението
16:2–4, 8–12, 16–21. Помолете останалите да следят текста и да открият как
Йоан описва седемте язви. Спирайте след описанието на всяка язва и канете
един ученик да я напише на дъската под съответната чаша (или цифра).

След като някой ученик прочете описанието от Йоан на третата язва,
поканете друг ученик да прочете на глас Откровението 16:6. Помолете
останалите да търсят коя е една от причините хората да страдат от тази язва в
последните дни.

• Коя е една от причините хората да страдат от тази язва?

След като един ученик прочете описанието на шестата язва, обяснете, че по
време на тази язва река Ефрат ще пресъхне, за да подготви района за
събирането на царете от света за битката при Армагедон (вж. Откровението
16:12–16, виж също Захария 12:11). В края на тази битка Спасителят ще се яви
на хората в Йерусалим (вж. У. и З. 45:47–53) и на всички хора по земята (вж.
Матей 24:30, У. и З. 101:23).

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 16:15 и помолете
останалите да търсят какво можем да правим, за да бъдем подготвени за
Второто пришествие на Исус Христос. Обяснете, че изразът „пази дрехите си,
за да не ходи гол“ се отнася за това да бъдем духовно подготвени.

• Според стих 15, какво можем да правим, за да бъдем подготвени за Второто
пришествие на Исус Христос? (Учениците трябва да открият следния
принцип: Ако бдим и сме духовно готови, ще бъдем подготвени за
Второто пришествие на Исус Христос.)

• Кои са някои от начините, по които можем да се подготвяме духовно?

Свидетелствайте, че Господ обича Своите хора и желае да се подготвяме за
Неговото Второ пришествие. Насърчете учениците да бдят и бъдат духовно
подготвени, за да могат да получават Господните благословии.

Свидетелствайте
Едно от най-важните неща, които може да правите е да свидетелствате за евангелските
истини и за любовта ви към Небесния Отец и Неговия Син. Вашето свидетелство може да
помага за укрепване на вярата на учениците ви и да ги утешава, когато им е трудно да
живеят в един нечестив свят.
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УРОК 158

Откровението 17–19
Въведение
Йоан вижда как духовният Вавилон или нечестивият свят
ще води война против Агнеца Божий и как Агнецът ще
тържествува над злото. Светиите са призовани да излязат
от духовния Вавилон и чистите и праведните ще бъдат

повикани на сватбената вечеря на Агнеца. Йоан вижда
Исус Христос да идва с велика сила, за да унищожи
онези, които се борят срещу Него.

Предложения за преподаване
Откровението 17–18
Йоан предсказва унищожението на духовния Вавилон
Напишете на дъската даденото по-долу изявление от старейшина Лин Г.
Робинс от Седемдесетте и помолете един ученик да го прочете на глас. (Това
изявление се намира в „Avoid It“, духовно послание в Университета Бригъм
Йънг, 17 септ. 2013 г., с. 1, speeches.byu.edu.)

„По-лесно е да се избегне едно изкушение, отколкото да се устои на него“
(Старейшина Лин Г. Робинс).

• Защо мислите, че е по-лесно да се избегне едно изкушение, отколкото да
се устои на него?

• Какво може да се случи, ако самите ние поставяме себе си в ситуации,
където трябва постоянно да устояваме на изкушения?

Поканете учениците, докато изучават Откровението 17–18, да търсят истина,
която ще им помага да избягват много от изкушенията и греховете на света.

Напомнете на учениците, че Йоан вижда във видение седем ангела, които в
последните дни ще изливат язви върху нечестивите (вж. Откровението 16).
Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 17:1. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво казва един от седемте ангела,
че ще покаже на Йоан.

• Какво казва ангелът, че ще покаже на Йоан?

Поканете учениците да прочетат Откровението 17:15 наум, като търсят какво
символизират водите.

• Според стих 15, какво символизират водите, където седи жената? (Хората и
народите, над които тя има власт и влияние (вж. също 1 Нефи 14:11.)

Поканете няколко ученика се редуват да четат на глас Откровението 17:2–6.
Помолете останалите да следят текста, като търсят думи и изрази, описващи
жената и нейното влияние върху света.

• Какви думи и изрази описват жената?
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• Според стих 2, как е описано влиянието на жената върху владетелите и
хората на земята?

• Какво мислите, че означава изразът в стих 6, че жената е пияна от кръвта
на светии и мъченици? (През вековете много праведни хора са били убити
от нечестивите, а текстът в Писанията загатва, че убиването на праведните
има опияняващ ефект върху онези, които са извършват убийствата.)

Обяснете, че звярът, описан в стих 3 може да символизира Рим по времето на
Йоан, а също и покварените царства и народи в последните дни (вж.
Откровението 17:8–13).

Помолете учениците да помислят кой или какво представлява жената,
описана в стихове 1–6. Поканете учениците да прочетат Откровението 17:18
наум, като търсят какво представлява жената.

• Според стих 18, какво представлява жената?

Обяснете, че „великият град“ (стих 18) се отнася за духовния Вавилон (вж. У. и
З. 133:14). Поради светската ориентация и поквареността на древен Вавилон и
понеже това било мястото, където чедата на Израил били отведени в
пленничество, в Писанията често името Вавилон се използва като символ на
греха, светското отношение, влиянието на дявола върху земята и духовното
робство, което произлиза от тези неща (виж също 1 Нефи 13:1–9, 14:9–10).

Напишете на дъската: Жената – Вавилон или нечестието на света

Поканете учениците да прочетат Откровението 17:14 наум, като търсят срещу
кого ще се бори Вавилон. Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Какъв ще бъде изходът от тази война? (След като учениците отговорят,
напишете на дъската следната истина: В последните дни Исус Христос
ще победи нечестието на света.)

• Как това да знаете тази истина може да ви помага да бъдете последователи
на Исус Христос?

Обобщете Откровението 18:1–3, като обясните, че един друг ангел обявява
падането на нечестивия Вавилон.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 18:4. Помолете
останалите да следят текста и да намерят какво казва Господ на хората от Своя
народ, че трябва да правят.

• Какво казва Господ на хората от Своя народ, че трябва да правят?

• Какви доводи дава Господ за необходимостта Неговите хора да излязат от
Вавилон? (За да избегнат греховете на света и язвите или наказанията,
които ще се излеят върху нечестивите.)

• Каква истина можем да открием в Господното указание към народа Му да
се отдели от нечестието на света? (Въпреки че учениците могат да
използват различни думи, те трябва да открият истина, подобна на
следната: Това да се отделяме от нечестието на света може да ни
помага да избягваме греха и осъждането, което ще дойде върху
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нечестивите в последните дни. Бихте могли да предложите на
учениците да отбележат думите в стих 4, които учат на тази истина.)

Наблягайте на принципите, които водят до обръщане във вярата
Когато преценявате какво да преподавате от даден откъс от Писанията, наблягайте на
истините, които ще помагат на учениците да се приближават до Небесния Отец и
Спасителя. Президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство съветва: „Когато
подготвяте урок, търсете в него обръщащите във вярата принципи. … Обръщащият във
вярата принцип е този, който води до подчинение на Божията воля“ („Converting
Principles“, вечер със старейшина Л. Том Пери, 2 фев. 1996 г., с.1, si.lds.org).

Разделете учениците на групи от двама до четирима. Раздайте на
листи следните въпроси на всяка група и кажете на учениците да

обсъдят въпросите по групи:

Да излезем от духовния Вавилон
• По какъв начин възстановеното Евангелие на Исус Христос ни помага да се отделяме от

нечестието на света?

• Какво можем да правим, за да се отделяме от нечестието на света, докато продължаваме
да живеем сред хора, които не споделят стандартите ни, да ги обичаме и да общуваме
с тях?

• Как това да се отделяте от неправедни влияния и практики е помагало на вас или ваши
познати да избягвате някои от изкушенията и греховете на света?

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят с останалите какво са обсъдили в групите си. Поканете учениците да
напишат на лист хартия (1) неправедните влияния или действия, от които
трябва да се отделят и (2) как ще го правят. Поканете ги да държат листа
хартия на място, където ще могат често да го виждат и ги насърчете да
действат съгласно това, което са написали.

Обобщете Откровението 18:5–24, като обясните, че Йоан вижда падането на
нечестивия Вавилон и скръбта на неговите поддръжници.

Откровението 19
Йоан вижда Исус Христос да идва със сила, за да унищожи онези, които се
борят срещу Него
Покажете на учениците снимка на булка и младоженец. Попитайте учениците
какъв според тях е най-добрият дар, който могат да дадат на бъдещия си
брачен партньор в сватбения им ден. След като учениците отговорят,
прочетете следното изказване на старейшина Джефри Р. Холанд от Кворума
на дванадесетте апостоли:
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„В сватбения си ден най-големият дар, който бихте могли да дарите на
вечния си спътник, е да му/й дадете най-доброто от себе си – да бъдете
чисти, непорочни и достойни за една такава чистота в замяна“ („Personal
Purity“, Ensign, ноем. 1998 г., с. 77)

• Защо мислите, че да бъдете чисти и неопетнени е най-добрият дар, който
можете да дадете на своя съпруг или съпруга в деня на сватбата ви?

Обяснете, че Откровението 19 съдържа сравнение със сватба, което се
използва, за да се опише Второто пришествие на Спасителя. Обобщете
Откровението 19:1–6, като обясните, че Йоан вижда, че праведните ще славят
Бог за Неговите възмездия над нечестивите.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 19:7. Помолете
останалите да следят текста и да открият чия сватба обявява ангелът на Йоан.

• Чия сватба обявява ангелът на Йоан?

• Какво научава Йоан за жената на Агнеца?

Обяснете, че „сватбата на Агнеца“ (Откровението 19:7) се отнася за Второто
пришествие на Спасителя. Поканете един от учениците да прочете на глас
даденото по-долу изказване на старейшина Брус Р. Макконки от Кворума на
дванадесетте апостоли. Помолете останалите да слушат коя е невестата
на Агнеца.

„В тази диспенсация Младоженецът, който е Агнецът Божий, ще дойде, за
да изиска своята невеста, а това е Църквата, включваща верни светии, които
бдят за Неговото завръщане“ (Mormon Doctrine, 2-ро изд., 1966 г., с. 469).

• По какъв начин отношенията в брака са подходящ символ за нашите
отношения в завета с Исус Христос? (Можете да обясните, че бракът е
връзка, при която се изискват вярност, жертви, любов, отдаденост и
доверие.)

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 19:8–9. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво могат да правят светиите, за да
се подготвят за Второто пришествие на Спасителя. Можете да обясните, че
светлият плат може да символизира святост, чистота и праведност.

• Според символичното значение на облеклото на жената на Агнеца, какво
трябва да правим, за да се подготвяме за пришествието на Господ Исус
Христос? (Докато учениците отговарят, напишете на дъската следния
принцип: Ако сме чисти и праведни, ще бъдем подготвени за
пришествието на Господ Исус Христос.)
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Обяснете, че думата позволено в стих 8 означава дадено или наградено. Да
бъдем очистени от греха и да станем праведни е дар от Бог.

• Какво е направил Бог, за да ни предостави начин, по който да бъдем
пречистени от греха и да станем праведни?

• Защо мислите, че да бъдем чисти и праведни е един от най-добрите
дарове, който можем да дадем на Спасителя, когато Той дойде отново?

Поканете учениците да прочетат Откровението 19:10 наум, като търсят как
реагира Йоан, когато чува какво прогласява ангелът. Поканете учениците да
споделят какво са открили.

• Какво заявява ангелът на Йоан, че той (ангелът) и другите Божии
служители притежават? (Свидетелство за Исус, което е духът на
пророчеството.)

Обяснете, че „духът на пророчеството“ (стих 10) се отнася за дара на
откровение и вдъхновение от Бог, който позволява на някого да получава и
говори Неговото слово (вж. Ръководство към Писанията, „Пророчество,
пророкувам“, scriptures.lds.org).

• По какъв начин човек, който има свидетелство за Исус, може да се
подготвя за Второто пришествие?

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас Откровението
19:11–16, включително Превода на Джозеф Смит, Откровението 19:15 (в
Ръководство към Писанията ). Поканете останалите да следят текста, като
търсят думи и изрази, които описват Спасителя при Неговото Второ
пришествие. Поканете учениците да споделят какво са открили.

Обяснете, че белият кон, споменат в стих 11, е символ на завоевание и победа.
Спасителят ще дойде, за да победи греха и нечестието.

• Според стих 13, как са описани дрехите на Спасителя? (Обяснете, че
изразът „дреха, обляна в кръв“ означава, че дрехите Му ще бъдат кърваво
червени. Този цвят символизира унищожението на нечестивите при
Неговото пришествие (вж. У. и З. 133:46–51) и също може да ни напомня за
страданията, които Спасителят изтърпява, докато извършва Единението.)

Отбележете, че в Превода на Джозеф Смит на Откровението 19:15 е пояснено,
че Йоан вижда, че когато Спасителят дойде като Цар на Царете и Господ на
Господарите, Той ще управлява народите чрез Божието слово. Обобщете
Откровението 19:17–21, като обясните, че Йоан вижда унищожението на
онези, които се борят срещу Божия Агнец.

Приключете, като помолите учениците да си помислят какво могат да правят,
за да се подготвят за пришествието на Исус Христос. Насърчете ги да действат
според получените подтици.
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УРОК 159

Откровението 20
Въведение
Йоан вижда във видение събитията, които ще се случат
непосредствено преди и по време на хилядолетното
царуване на Исус Христос. Той вижда и последната битка

между Сатана и Божиите сили в края на Хилядолетието,
а също и Страшния съд, по време на който Бог ще съди
всички според книгите, които са написани.

Предложения за преподаване
Откровението 20:1–6
Йоан вижда във видение събитията, които ще се случат непосредствено преди и
по време на хилядолетното царуване на Христос
Помолете учениците да си помислят за състезание или конкурс (художествено
или спортно мероприятие), в което са участвали, въпреки че са мислели, че
няма да победят. След това ги помолете да си помислят за случай, когато са
участвали в състезание или конкурс, когато са вярвали, че ще победят.

• По какъв начин очакванията ви за крайния резултат от конкурс или
състезание могат да променят начина, по който се представяте в него?

• Защо хората могат да се откажат, ако си мислят, че ще загубят? Можете ли
да си спомните за момент, когато сте си мислили, че ще загубите, а
всъщност сте победили?

Обяснете на учениците, че докато изучават Откровението 20, ще научат
повече за битката между доброто и злото и окончателния изход от битката.
Поканете ги, докато изучават Откровението 20, да търсят истини, които
могат да ги мотивират да останат верни на Спасителя по време на тази битка.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:1–3. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво ще се случи със Сатана по време
на Хилядолетието.

• Какво ще се случи със Сатана по време на Хилядолетието? (Обяснете, че
бездната символизира ада.)

• Според стих 3, какво няма да може да прави Сатана поради това, че ще
бъде вързан?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:4–6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят кои хора Йоан вижда да
бъдат съдени.

• Според стих 4, кои хора Йоан вижда да бъдат съдени?

• Каква награда получават тези хора поради своята вярност?

• От какво ще бъдат част по време на Хилядолетието? (Първото
възкресение.)
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• Какъв принцип можем да научим от Откровението 20:4–6 относно
благословиите, които можем да получим, ако сме верни на Исус Христос?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
принцип, подобен на следния: Ако сме верни на Исус Христос, ще
бъдем част от Първото възкресение и ще царуваме с Христос по
време на Хилядолетието.)

Обяснете, че Първото възкресение започва с Възкресението на Исус Христос и
включва и праведните, починали преди Възкресението на Христос (вж. Мосия
15:21–25, Алма 40:16–20). Повечето от праведните, които са починали след
Възкресението на Христос, ще бъдат възкресени при Второто пришествие на
Исус Христос (вж. Джеймс E. Талмидж, The Articles of Faith, 12-то изд., 1924 г., с.
385). Нечестивите и неразкаялите се няма да бъдат възкресени до Второто
възкресение, което ще се случи в края на Хилядолетието (вж. У. и З. 76:85).

• Как знанието, че можете да бъдете част от Първото възкресение и да
царувате с Исус Христос по време на Хилядолетието, може да ви помага
сега да бъдете верни в битката срещу злото?

Свидетелствайте, че онези, които останат верни, ще бъдат част от Първото
възкресение и ще царуват със Спасителя по време на Хилядолетието.

Откровението 20:7–11
Йоан вижда последната битка между Сатана и Божиите сили в края на
Хилядолетието
Напишете на дъската следното непълно изречение: В края на
Хилядолетието…

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:7–10. Помолете
останалите да следят текста, търсейки описани от Йоан събития, които ще се
случат в края на Хилядолетието.

• Какви събития описва Йоан? (Обяснете, че имената Гог и Магог в стих 8 се
отнасят за силите, които Сатана ще използва в края на Хилядолетието, за
да се бори за последен път срещу Господния народ (вж. У. и З. 88:110-14.)

• Какво ще се случи с дявола и неговите последователи след тази битка?
(След като учениците отговорят, довършете изречението на дъската, така
че да се получи следното: В края на Хилядолетието Божиите сили ще
разгромят Сатана и неговите последователи.)

• Защо е важно да разбираме какъв ще е окончателният изход от битката
между Бог и Сатана?

Откровението 20:12–15
Йоан вижда Страшния съд
Обяснете, че като част от плана на Небесния Отец за спасение всеки човек,
който е живял на тази земя, ще се изправи пред Бог, за да бъде съден.
Помолете учениците да си представят какво ще представлява Страшният съд.

• Какви мисли и чувства се надявате да имате, когато застанете пред Бог, за
да бъдете съдени?
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Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:12–13. Помолете
останалите да следят текста и да търсят по какъв начин ще бъдем съдени
от Бог.

Откровението 20:12 е стих за овладяване на Писанията. Изучаването на
стихове за овладяване на Писанията ще помага на учениците да получават

по-дълбоко разбиране за основни принципи и да бъдат подготвени да ги преподават на
другите. Можете да предложите на учениците да отбелязват стиховете за овладяване по
отличителен начин, така че да могат лесно да ги намират. Можете да използвате идеята за
преподаване в края на урока, за да помогнете на учениците при овладяването на тези
стихове.

• Каква истина можем да научим от стих 12 за това как ще бъдем съдени?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
следната истина: Бог ще ни съди според делата ни по записаното в
книгите.)

• Какви книги вижда Йоан? (Писанията, картони на Църквата, в които са
записани спасителните обреди и вероятно други действия, а също и
книгата на живота (вж. 2 Нефи 29:10–11, У. и З. 128:6–7.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното обяснение за книгата
на живота:

„В определен смисъл Книгата на живота е сбор от мислите и действията на човека –
летопис на живота му. Писанията, обаче, посочват, че се води и небесен регистър на
верните, включващ техните имена и описание на праведните им постъпки (У. и З. 88:2,
128:7)“ (Ръководство към Писанията, „Книга на живота“).

Отбележете, че Господ разкрива на Пророка Джозеф Смит, че освен според
делата ни, ще бъдем съдени и според желанията на сърцата ни (вж. У. и З.
137:9, виж също Алма 41:3–5).

• Според Откровението 20:13, какво ще се случи преди да бъдем съдени?
(Ако е необходимо, обяснете, че „морето предаде мъртвите, които бяха в
него; и смъртта, и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях“ се отнася за
Възкресението на всички хора.)

• Каква може да е значимостта на това да бъдем възкресени преди да
застанем пред Бог, за да бъдем съдени?

Свидетелствайте, че всеки от нас ще застане пред Бог, за да бъде съден и че
действията ни сега ще определят какво ще бъде за нас това преживяване.
Напишете следния въпрос на дъската и поканете учениците да отговорят на
него в своите тетрадки или дневници за изучаване на Писанията:

• Какво можете да правите по-добре в този живот, за да се подготвяте да
бъдете съдени от Господ?
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Стих за овладяване на Писанията: Откровението 20:12
Можете да поканите учениците да използват помощни средства за изучаване
на Писанията, като например Ръководство към Писанията (на
scriptures.lds.org) и Азбучен списък на темите, за да намерят допълнителни
стихове от Писанията, които учат за Страшния съд. Учениците могат да
напишат тези допълнителни препратки в Писанията си до Откровението
20:12. Поканете учениците да споделят с останалите допълнителните истини
за Страшния съд, които са научили чрез тази дейност.
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УРОК 160

Откровението 21–22
Въведение
Йоан вижда ново небе, нова земя и как Новият
Йерусалим слиза от небесата. Той също така вижда, че
Бог ще живее със Своя народ, ще ги утеши и че
селестиалният град на Бог ще бъде установен на земята.

Йоан вижда, че онези, чиито имена са записани в книгата
на живота, ще влязат в града и ще живеят в слава с Бог.
Йоан приключва видението си с молба Господ да се
завърне на земята.

Предложения за преподаване
Откровението 21
Йоан вижда ново небе, нова земя и селестиалния град на Бог
Поканете учениците да си помислят за моменти в живота им, когато са
изпитвали силна скръб или болка.

• Кои са някои неща в този живот, които могат да ни причинят голяма
скръб или болка? (Напишете отговорите на учениците на дъската.)

Поканете учениците, докато изучават Откровението 21, да търсят истина,
която може да им помага да имат утеха в трудни моменти.

Обяснете на учениците, че Откровението 21–22 е продължение на
описанието на видението на Йоан за събитията, които ще се случат след
Второто пришествие на Исус Христос.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 21:1–2. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво вижда Йоан, че ще се случи.

• Какво вижда Йоан, че ще се случи?

Помолете един ученик да прочете на глас следните твърдения:

Твърдение 1
Когато Исус Христос дойде отново на земята и започне Хилядолетието, земята
ще бъде променена до състоянието, в което е била преди Падението на Адам и
Ева. Преди Падението земята съществува в терестриално или райско
състояние (състояние на рай). След Хилядолетието земята ще се промени
отново до селестиалното състояние, подготвено за присъствието на Бог. Тези
промени вероятно са това, което вижда Йоан, когато той „(вижда) ново небе и
нова земя“ (Откровението 21:2).

Твърдение 2
Новият Йерусалим, който Йоан вижда да слиза от небесата е селестиалният
град на Бог. Този град вероятно ще включва града на Енох, който е вдигнат и
взет в небесата. „Святият град“ ще слезе от небето и ще се присъедини към
Новия Йерусалим или Сион, който светиите ще са изградили на земята (вж.
Моисей 7:62–64).

• Как според вас се чувства Йоан, когато вижда тези неща, докато е заточен
заради вярата си в Исус Христос?

1023



Помолете един ученик да прочете на глас Откровението 21:3–4. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво ще направи Бог за Своя народ.

• Какво ще направи Бог за Своя народ? (Учениците могат да открият
истини, подобни на следната: Бог ще живее заедно със Своя народ, ще
утеши хората Си и те повече не ще изпитват смърт, скръб или
болка. Напишете тази истина на дъската.)

Позовете се на списъка на дъската с неща, които могат да ни носят скръб
или болка.

• Как знанието, че Бог ще утеши Своя народ и ще премахне скърбите и
болките им, може да ни помага, когато сега имаме трудности?

Ако желаете, можете да споделите свидетелството си за способността на Бог
да ни утешава.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 21:7. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво обещава Господ на онези, които с
вяра преодоляват всичко.

• Какво обещава Господ на онези, които преодоляват всичко?

• Въз основа на това, което научихте за трудностите, които съществуват и
ще съществуват преди Второто пришествие, какви неща ще трябва да
преодоляват тези хора?

Поканете същия ученик да прочете на глас Откровението 21:8. Можете да
обясните, че магьосник е човек, който участва в дейности, за да кани
влиянието на зли духове, а блудниците са хора, извършващи прелюбодеяние
или изневяра.

• Какво ще изпитат хората, описани в стих 8? (Втората смърт.)

Обяснете, че втората смърт е духовна смърт или отделяне от Бог след
Страшния съд, което ще понесат хората, които по свое собствено желание се
бунтуват срещу светлината и истината (вж. Еламан 14:16–19).

Обобщете Откровението 21:9–21, като обясните, че Йоан описва
селестиалния град на Бог. Той вижда, че градът има голяма стена с 12 порти,
пазени от 12 ангела.

Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас Откровението
21:22–27. Помолете останалите да следят текста, като търсят какво научава
Йоан относно този селестиален град.

• Какво научава Йоан за този град?

• Според стих 27, кои ще бъдат допуснати да влязат в него? (Само онези,
чиито имена са записани в книгата на живота на Агнеца.)

Откровението 22
Йоан приключва описанието на видението си
Поканете учениците, докато изучават Откровението 22, да търсят истина,
която може да им помага да знаят как имената им могат да бъдат записани в
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книгата на живота на Агнеца и те да бъдат допуснати да влязат в този
селестиален град.

Покажете на учениците картина на
престол или нарисувайте такъв на
дъската.

Помолете един ученик да излезе на
дъската и да нарисува какво още
вижда Йоан освен престол, докато
друг ученик чете на глас
Откровението 22:1–2.

• Какво още вижда Йоан в
селестиалния град на Бог?

Помолете ученика да се върне на
мястото си.

• Според стих 2, как Йоан описва
дървото на живота? (Дървото дава
изобилен плод по всяко време и
листата му могат да изцеляват
народите.)

Напомнете на учениците, че в
Книгата на Мормон е записано, че и Лехий и Нефи виждат във видение
дървото на живота. Нефи научава, че както дървото, така и изворът на жива
вода представляват Божията любов (вж. 1 Нефи11:25). Напишете Божията
любов до дървото и реката на рисунката на ученика.

• Кое е най-великото проявление на Божията любов? (Единението на Исус
Христос (вж. Йоан 3:16, 1 Йоан 4:9). Плодът на дървото също може да
символизира благословиите на Единението.)

Обобщете Откровението 22:3–10, като обясните, че освен, че вижда този
селестиален град, Йоан също получава свидетелство от ангела, който му
говори, че нещата, които са му разкрити, са истинни.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 22:11–13. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какво ще направи Господ, когато
дойде отново.

• Какво ще направи Господ, когато дойде отново?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровение 22:14. Помолете
останалите да следят текста и да търсят какво трябва да правим, за да бъдем
допуснати да влезем в селестиалното царство.

• Какво трябва да правим, за да влезем в селестиалното царство?

Обяснете, че „да имат право да дойдат при дървото на живота“ означава да
бъдат достойни да получат всички благословии на Единението, включително
вечен живот.
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• Какъв принцип можем да научим от стих 14? (Учениците могат да
използват различни думи, но трябва да открият принцип, подобен на
следния: Ако спазваме Господните заповеди, ще получим всички
благословии на Единението на Исус Христос и ще влезем в
селестиалното царство. Обяснете, че да спазваме Неговите заповеди
включва да получим всички обреди, необходими, за да влезем в
селестиалното царство.)

Обяснете, че макар някои благословии от Единението (като дара на
възкресението) да са дадени свободно на всички Божии чеда, други
благословии (като вечния живот) са достъпни само за онези, които усърдно се
стремят да упражняват вяра в Исус Христос, да се покайват и да спазват
Неговите заповеди.

Напишете следните въпроси на дъската:

Кои заповеди и учения сте научили и сте се опитвали да прилагате в
живота си, докато сте изучавали Новия завет?

По какъв начин усилията ви да живеете според тези заповеди са ви
помагали да получавате Господните благословии и са ви подготвяли да се
завърнете в присъствието на вашия Отец в Небесата?

Поканете учениците да си помислят как биха отговорили на тези два въпроса,
като прегледат какво са написали в дневниците си за изучаване на Писанията,
какви бележки са водили или кои стихове са отбелязали в Писанията си, а
също и стиховете за овладяване от Писанията, които са изучавали тази година.
Помолете учениците да напишат отговорите на тези два въпроса в своите
тетрадки или дневници за изучаване на Писанията.

След като сте предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика да
споделят с останалите какво са написали. (Напомнете на учениците да не
споделят неща, които са твърде лични.)

Обобщете Откровението 22:15–19, като обясните, че онези, които не спазват
Господните заповеди, няма да могат да влязат в селестиалния град. Исус
Христос свидетелства, че Той дава това откровение на Йоан, а Йоан кани
всички хора да дойдат при водите на живота и да пият даром. Йоан
предупреждава читателите да не променят посланието на написаната от
него книга.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 22:20. Помолете
останалите да следят текста, като търсят молбата на Йоан.

• Каква е молбата на Йоан?

• Въз основа на наученото от Откровението, защо мислите, че Йоан има
силното желание Господ да дойде?

Приключете, като свидетелствате за истините, които учениците са открили в
Откровението 21–22.
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Насърчавайте учениците да изучават Писанията всеки ден
Малко са нещата, чрез които можете да имате по-силно и трайно положително влияние в
живота на учениците си, от това да им помагате да се научат да обичат Писанията и да ги
изучават ежедневно. Можете да насърчавате учениците да изучават Писанията всеки ден,
като ги каните да четат Писанията редовно, дори когато не се провеждат уроци от
Семинара. Поканете учениците да си поставят за цел да прочетат Книгата на Мормон,
която ще изучават следващата година в Семинара.
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УРОК ЗА ИЗУЧАВАНЕ У ДОМА

Откровението 12–22
(Раздел 32)

Материал за подготовка на учителя при уроци за изучаване у дома
Обобщение на уроците за всекидневно изучаване у дома
Следното обобщение на събитията, ученията и принципите, които учениците са научили при изучаването на
Откровението 12–22 (раздел 32) не е предназначено за преподаване като част от вашия урок. Урокът, който вие
преподавате, се съсредоточава само върху няколко от тези учения и принципи. Следвайте подтиците на Светия
Дух, докато обмисляте нуждите на своите ученици.

Ден 1 (Откровението 12–13)
Докато учениците са изучавали видението на Йоан за змея и бременната жена, те са научили, че Сатана,
символизиран от змея, се стреми да унищожи Църквата и царството на Небесния Отец и Исус Христос. Тази
война започва в доземния живот. Учениците са научили, че можем да преодоляваме влиянията на Сатана чрез
Единението на Спасителя и като оставаме предани на свидетелствата си за Евангелието.

Ден 2 (Откровението 14–16)
От видението на Йоан за това как един ангел се завръща на земята в последните дни, учениците са научили, че
една от причините Бог да възстанови Евангелието на Исус Христос, е да подготви обитателите на земята за
Второто пришествие на Исус Христос. Те също така са научили и следното: Ако живеем праведно, ще бъдем
благославяни за делата ни и след смъртта си ще си починем от трудовете си. Ако бдим и сме духовно готови, ще
бъдем подготвени за Второто пришествие на Исус Христос.

Ден 3 (Откровението 17–19)
Учениците са научили, че в последните дни Исус Христос ще победи нечестието в света. Те също са научили, че
като се отделяме от нечестието на света, това може да ни помага да избягваме греха и наказанията, които ще се
излеят върху нечестивите в последните дни. Когато учениците са сравнили Второто пришествие със сватба, те са
научили, че ако сме чисти и праведни, ще бъдем подготвени за пришествието на Господ Исус Христос.

Ден 4 (Откровението 20–22)
От последните глави на видението на Йоан учениците са научили следните истини: Бог ще ни съди според делата
ни по написаното в книгите. Бог ще живее заедно със Своя народ, ще утеши хората Си и те повече не ще изпитват
смърт, скръб или болка. Ако спазваме Господните заповеди, ще получим всички благословии на Единението на
Исус Христос и ще влезем в селестиалното царство.

Въведение
Апостол Йоан вижда във видение събитията, които ще се случат
непосредствено преди и по време на хилядолетното царуване на Христос. Той
вижда и последната битка между Сатана и Божиите сили в края на
Хилядолетието, а също и Страшния съд, по време на който Бог ще съди всички
според книгите, които са написани.
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Предложения за преподаване
Откровението 20:1–6
Йоан вижда във видение събитията, които ще се случат непосредствено преди и
по време на хилядолетното царуване на Христос
Помолете учениците да си помислят за състезание или конкурс (художествено
или спортно мероприятие), в което са участвали, въпреки че са мислели, че
няма да победят. След това ги помолете да си помислят за случай, когато са
участвали в състезание или конкурс, когато са вярвали, че ще победят.

• По какъв начин очакванията ви за крайния резултат от конкурс или
състезание могат да променят начина, по който се представяте в него?

• Защо хората могат да се откажат, ако си мислят, че ще загубят? Можете ли
да си спомните за момент, когато сте си мислили, че ще загубите, а
всъщност сте победили?

Обяснете на учениците, че докато изучават Откровението 20, ще научат
повече за битката между доброто и злото и окончателния изход от битката.
Поканете ги, докато изучават Откровението 20, да търсят истини, които
могат да ги мотивират да останат верни на Спасителя по време на тази битка.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:1–3. Помолете
останалите да следят текста, търсейки какво ще се случи със Сатана по време
на Хилядолетието.

• Какво ще се случи със Сатана по време на Хилядолетието?

• Според стих 3, какво няма да може да прави Сатана поради това, че ще
бъде вързан?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:4–6. Помолете
останалите да следят текста, като търсят кои хора Йоан вижда да
бъдат съдени.

• Според стих 4, кои хора Йоан вижда да бъдат съдени?

• Каква награда получават тези хора поради своята вярност?

• От какво ще бъдат част по време на Хилядолетието? (Първото
възкресение.)

• Какъв принцип можем да научим от Откровението 20:4–6 относно
благословиите, които можем да получим, ако сме верни на Исус Христос?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
принцип, подобен на следния: Ако сме верни на Исус Христос, ще
бъдем част от Първото възкресение и ще царуваме с Христос по
време на Хилядолетието.)

Обяснете, че Първото възкресение започва с Възкресението на Исус Христос и
включва праведните, починали преди Възкресението на Христос (вж. Мосия
15:21–25, Алма 40:16–20). Повечето от праведните, които са починали след
Възкресението на Христос, ще бъдат възкресени при Второто пришествие на
Исус Христос (вж. Брус Р. Макконки, Mormon Doctrine, 2-ро изд., 1966 г., с. 639,
Джеймс E. Талмидж, The Articles of Faith, 12-то изд., 1924 г., с. 385). Онези,
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които ще възлязат при Първото възкресение, включват „всичките пророци и
всички онези, които са повярвали в техните слова“ (Мосия 15:22), онези,
които са починали в невежество, без „спасението да им е изявено“ (Мосия
15:24, виж също У. и З. 45:54) и малките деца, които са починали преди да
станат отговорни за постъпките си (вж. Мосия 15:25, Мороний 8:4–24).
Нечестивите и неразкаялите се няма да бъдат възкресени до Второто
възкресение, което ще се случи в края на Хилядолетието (вж. У. и З. 76:85).

• Как знанието, че можете да бъдете част от Първото възкресение и да
царувате с Исус Христос по време на Хилядолетието, може да ви помага
сега да бъдете верни в битката срещу злото?

Свидетелствайте, че онези, които останат верни, ще бъдат част от Първото
възкресение и ще царуват със Спасителя по време на Хилядолетието.

Откровението 20:7–11
Йоан вижда последната битка между Сатана и Божиите сили в края на
Хилядолетието
Напишете на дъската следното непълно изречение: В края на
Хилядолетието…

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:7–10. Помолете
останалите да следят текста, търсейки описани от Йоан събития, които ще се
случат в края на Хилядолетието.

Поканете няколко ученика да излязат на дъската и да напишат какво са
открили. След това задайте следните въпроси:

• Какви събития описва Йоан? (Обяснете, че имената Гог и Магог в стих 8 се
отнасят за силите, които Сатана ще използва в края на Хилядолетието, за
да се бори за последен път срещу Господния народ (вж. У. и З. 88:110–114.)

• Какво ще се случи с дявола и неговите последователи след тази битка?
(След като учениците отговорят, довършете изречението на дъската, така
че да се получи следното: В края на Хилядолетието Божиите сили ще
разгромят Сатана и неговите последователи.)

• Защо е важно да разбираме какъв ще е окончателният изход от битката
между Бог и Сатана?

Откровението 20:12–15
Йоан вижда Страшния съд
Обяснете, че като част от плана на Небесния Отец за спасение всеки човек,
който е живял на тази земя, ще се изправи пред Бог, за да бъде съден.
Помолете учениците да си представят какво ще представлява Страшният съд.

• Какви мисли и чувства се надявате да имате, когато застанете пред Бог, за
да бъдете съдени?

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 20:12–13. Помолете
останалите да следят текста и да търсят по какъв начин ще бъдем съдени
от Бог.
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• Каква истина можем да научим от стих 12 за това как ще бъдем съдени?
(Учениците могат да използват различни думи, но трябва да открият
следната истина: Бог ще ни съди според делата ни по записаното в
книгите.)

• Какви книги вижда Йоан? (Писанията, картони на Църквата, в които са
записани спасителните обреди и вероятно други действия, а също и
книгата на живота (вж. 2 Нефи 29:10–11, У. и З. 128:6–7, Ръководство към
Писанията, „Книга на живота“.)

• Какво още научихте за Страшния съд? (Бележка: В Раздел 32: ден 4,
задача 3, учениците са намерили допълнителни стихове, които учат
относно Страшния съд.)

Отбележете, че Господ разкрива на Пророка Джозеф Смит, че освен според
делата ни, ще бъдем съдени и според желанията на сърцата ни (вж. У. и З.
137:9, виж също Алма 41:3–5).

• Как знанието, че ще бъдем съдени според желанията на сърцата си, влияе
на това какво искате да правите?

Свидетелствайте за това учение и как то влияе на изборите ви.

Поканете един ученик да прочете на глас Откровението 22:14. Помолете
останалите да следят текста и да си припомнят принципа, който са научили от
този стих, докато са го изучавали у дома.

• Какъв принцип научихте от този стих? (Ако спазваме Господните
заповеди, ще получим всички благословии на Единението на Исус
Христос и ще влезем в селестиалното царство. Запишете този принцип
на дъската.)

• Защо това е подходяща истина за завършек на курса за изучаване на
Новия завет?

Можете да поканите учениците да споделят някои от истините, които са им
повлияли, докато са изучавали Новия завет през тази година. Поканете всички
желаещи да споделят свидетелствата си за тези истини и за божествеността на
Господ Исус Христос.

Насърчете учениците да изучават Писанията всеки ден. Ако ще посещават
Семинара следващата година или се подготвят за мисия, ги поканете да
започнат от днес да четат Книгата на Мормон.
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Графици за четене от
Писанията
Спомагаме за постигането на целите на Семинар и Институт по религия, като
насърчаваме учениците 1) да четат и изучават Писанията всеки ден и 2) да
четат стиховете от учебния план. (Графици за прочитането на целия Нов завет
може да бъдат намерени заедно с New Testament Scripture Mastery Cards на
LDS.org и на store.lds.org (№ 10480).)

Бихте могли да раздадете на учениците графици за четене, за да им помогнете
да следят своя напредък. Ако желаете да докладвате относно ежедневното
четене на учениците от Писанията, следвайте обясненията в раздела
„Указания за докладване на четене от Писанията“. Потърсете тези указания
на si.lds.org, като напишете „указания за докладване на четене от Писанията“.

График за четене на Новия завет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Матей

17 18 19 20 21 22 23 Дж.См. – Мат. 1 25 26 27 28

Марк 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Лука

17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Йоан

17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Деянията

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Римляните 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Коринтяните 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Коринтяните 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Галатяните 1 2 3 4 5 6

Ефесяните 1 2 3 4 5 6

Филипяните 1 2 3 4

Колосяните 1 2 3 4

1 Солуняните 1 2 3 4 5

2 Солуняните 1 2 3

1 Тимотей 1 2 3 4 5 6

2 Тимотей 1 2 3 4

1034



Тит 1 2 3

Филимон 1

Евреите 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Яков 1 2 3 4 5

1 Петър 1 2 3 4 5

2 Петър 1 2 3

1 Йоан 1 2 3 4 5

2 Йоан 1

3 Йоан 1

Юда 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Откровението

17 18 19 20 21 22

График за всекидневно четене на Писанията

ян. фев. март апр. май юни юли авг. септ. окт. ноем. дек.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
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ян. фев. март апр. май юни юли авг. септ. окт. ноем. дек.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Ръководство за учителя за
разпределение на
всекидневните уроци в
Семинарa
Примерен график за 36-седмична учебна година

Седмица Уроци Откъс от Писанията

1 Ден 1: Урок 1 Въведение в Новия завет

Ден 2: Урок 2 Планът на спасение

Ден 3: Урок 3 Ролята на изучаващия

Ден 4: Урок 4 Изучаване на Писанията

Ден 5: Урок 5 Контекст и преглед на
Новия завет

2 Ден 1: Урок 6 Матей 1–2

Ден 2: Урок 7 Матей 3

Ден 3: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 4: Урок 8 Матей 4

Ден 5: Урок 9 Матей 5:1–16

Матей 1:1–5:16

3 Ден 1: Урок 10 Матей 5:17–48

Ден 2: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 3: Урок 11 Матей 6

Ден 4: Урок 12 Матей 7

Ден 5: Урок 13 Матей 8–10

Матей 5:17–10:42

4 Ден 1: Урок 14 Матей 11–12

Ден 2: Урок 15 Матей 13:1–23

Ден 3: Урок 16 Матей 13:24–58

Ден 4: Урок 17 Матей 14

Ден 5: Урок 18 Матей 15

Матей 11–15

5 Ден 1: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 2: Урок 19 Матей 16

Ден 3: Урок 20 Матей 17

Ден 4: Урок 21 Матей 18

Ден 5: Урок 22 Матей 19–20

Матей 16–20
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Седмица Уроци Откъс от Писанията

6 Ден 1: Урок 23 Матей 21:1–16

Ден 2: Урок 24 Матей 21:17–22:14

Ден 3: Урок 25 Матей 22:15–46

Ден 4: Урок 26 Матей 23

Ден 5: Урок 27 Джозеф Смит – Maтей;
Матей 24

Матей 21–24

7 Ден 1: Урок 28 Матей 25:1–13

Ден 2: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 3: Урок 29 Матей 25:14–46

Ден 4: Урок 30 Матей 26:1–30

Ден 5: Урок 31 Матей 26:31–75

Матей 25–26

8 Ден 1: Урок 32 Матей 27:1–50

Ден 2: Урок 33 Матей 27:51–28:20

Ден 3: Урок 34 Марк 1

Ден 4: Урок 35 Марк 2–3

Ден 5: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Матей 27–Марк 3

9 Ден 1: Урок 36 Марк 4–5

Ден 2: Урок 37 Марк 6

Ден 3: Урок 38 Марк 7–8

Ден 4: Урок 39 Марк 9:1–29

Ден 5: Урок 40 Марк 9:30–50

Марк 4–9

10 Ден 1: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 2: Урок 41 Марк 10

Ден 3: Урок 42 Марк 11–16

Ден 4: Урок 43 Лука 1

Ден 5: Урок 44 Лука 2

Марк 10–Лука 2

11 Ден 1: Урок 45 Лука 3–4

Ден 2: Урок 46 Лука 5

Ден 3: Урок 47 Лука 6:1–7:18

Ден 4: Урок 48 Лука 7:18–50

Ден 5: Урок 49 Лука 8–9

Марк 3–9

12 Ден 1: Урок 50 Лука 10:1–37

Ден 2: Урок 51 Лука 10:38–12:59

Ден 3: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 4: Урок 52 Лука 13–14

Ден 5: Урок 53 Лука 15

Лука 10–15
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Седмица Уроци Откъс от Писанията

13 Ден 1: Урок 54 Лука 16

Ден 2: Урок 55 Лука 17

Ден 3: Урок 56 Лука 18–21

Ден 4: Урок 57 Лука 22

Ден 5: Урок 58 Лука 23

Лука 16–23

14 Ден 1: Урок 59 Лука 24

Ден 2: Урок 60 Йоан 1

Ден 3: Урок 61 Йоан 2

Ден 4: Урок 62 Йоан 3

Ден 5: Урок 63 Йоан 4

Лука 24–Йоан 4

15 Ден 1: Урок 64 Йоан 5

Ден 2: Урок 65 Йоан 6

Ден 3: Урок 66 Йоан 7

Ден 4: Урок 67 Йоан 8:1–30

Ден 5: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Йоан 5–8:30

16 Ден 1: Урок 68 Йоан 8:31–59

Ден 2: Урок 69 Йоан 9

Ден 3: Урок 70 Йоан 10

Ден 4: Урок 71 Йоан 11

Ден 5: Урок 72 Йоан 12

Йоан 8:31–12:50

17 Ден 1: Урок 73 Йоан 13

Ден 2: Урок 74 Йоан 14

Ден 3: Урок 75 Йоан 15

Ден 4: Урок 76 Йоан 16

Ден 5: Урок 77 Йоан 17

Йоан 13–17

18 Ден 1: Урок 78 Йоан 18–19

Ден 2: Урок 79 Йоан 20

Ден 3: Урок 80 Йоан 21

Ден 4: Неуточнен ден (препоръчителен урок за
провеждането на „Оценяване на знанията от
Новия завет на Матей – Йоан“)

Ден 5: Неуточнен ден (препоръчителен урок за
преглеждането на „Оценяване на знанията от
Новия завет на Матей – Йоан“)

Йоан 18–21

19 Ден 1: Урок 81 Деянията 1:1–8

Ден 2: Урок 82 Деянията 1:9–26

Ден 3: Урок 83 Деянията 2

Ден 4: Урок 84 Деянията 3

Ден 5: Урок 85 Деянията 4–5

Деянията 1–5
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Седмица Уроци Откъс от Писанията

20 Ден 1: Урок 86 Деянията 6–7

Ден 2: Урок 87 Деянията 8

Ден 3: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 4: Урок 88 Деянията 9

Ден 5: Урок 89 Деянията 10–11

Деянията 6–11

21 Ден 1: Урок 90 Деянията 12

Ден 2: Урок 91 Деянията 13–14

Ден 3: Урок 92 Деянията 15

Ден 4: Урок 93 Деянията 16

Ден 5: Урок 94 Деянията 17

Деянията 12–17

22 Ден 1: Урок 95 Деянията 18–19

Ден 2: Урок 96 Деянията 20–22

Ден 3: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 4: Урок 97 Деянията 23–26

Ден 5: Урок 98 Деянията 27–28

Деянията 18–28

23 Ден 1: Урок 99 Римляните 1–3

Ден 2: Урок 100 Римляните 4–7

Ден 3: Урок 101 Римляните 8–11

Ден 4: Урок 102 Римляните 12–16

Ден 5: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Римляните 1–16

24 Ден 1: Урок 103 1 Коринтяните 1–2

Ден 2: Урок 104 1 Коринтяните 3–4

Ден 3: Урок 105 1 Коринтяните 5–6

Ден 4: Урок 106 1 Коринтяните 7–8

Ден 5: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

1 Коринтяните 1–8

25 Ден 1: Урок 107 1 Коринтяните 9–10

Ден 2: Урок 108 1 Коринтяните 11

Ден 3: Урок 109 1 Коринтяните 12

Ден 4: Урок 110 1 Коринтяните 13–14

Ден 5: Урок 111 1 Коринтяните 15:1–29

1 Коринтяните 9–15:29

26 Ден 1: Урок 112 1 Коринтяните 15:30–16:24

Ден 2: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 3: Урок 113 2 Коринтяните 1–3

Ден 4: Урок 114 2 Коринтяните 4–5

Ден 5: Урок 115 2 Коринтяните 6–7

1 Коринтяните
15:30–2 Коринтяните 7
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Седмица Уроци Откъс от Писанията

27 Ден 1: Урок 116 2 Коринтяните 8–9

Ден 2: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 3: Урок 117 2 Коринтяните 10–13

Ден 4: Урок 118 Галатяните 1–4

Ден 5: Урок 119 Галатяните 5–6

2 Коринтяните 8–Галатяните 6

28 Ден 1: Урок 120 Ефесяните 1

Ден 2: Урок 121 Ефесяните 2–3

Ден 3: Урок 122 Ефесяните 4

Ден 4: Урок 123 Ефесяните 5–6

Ден 5: Урок 124 Филипяните 1–3

Ефесяните 1–Филипяните 3

29 Ден 1: Урок 125 Филипяните 4

Ден 2: Урок 126 Колосяните

Ден 3: Урок 127 1 Солуняните 1–2

Ден 4: Урок 128 1 Солуняните 3–5

Ден 5: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Филипяните 4–1
Солуняните 5

30 Ден 1: Урок 129 2 Солуняните

Ден 2: Урок 130 1 Тимотей

Ден 3: Урок 131 2 Тимотей 1–2

Ден 4: Урок 132 2 Тимотей 3–4

Ден 5: Урок 133 Тит

2 Солуняните 1–Тит 3

33 Ден 1: Урок 134 Филимон

Ден 2: Урок 135 Евреите 1–4

Ден 3: Урок 136 Евреите 5–6

Ден 4: Урок 137 Евреите 7–10

Ден 5: Урок 138 Евреите 11

Филимон 1–Евреите 11

32 Ден 1: Урок 139 Евреите 12–13

Ден 2: Урок 140 Яков 1

Ден 3: Урок 141 Яков 2

Ден 4: Урок 142 Яков 3

Ден 5: Урок 143 Яков 4–5

Евреите 12–Яков 5

33 Ден 1: Урок 144 1 Петър 1–2

Ден 2: Урок 145 1 Петър 3–5

Ден 3: Неуточнен ден (вж. предложения за
неуточнени дни)

Ден 4: Урок 146 2 Петър 1

Ден 5: Урок 147 2 Петър 2–3

1 Петър–2 Петър
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Седмица Уроци Откъс от Писанията

34 Ден 1: Урок 148 1 Йоан

Ден 2: Урок 149 2 Йоан–3 Йоан

Ден 3: Урок 150 Юда

Ден 4: Урок 151 Откровението 1

Ден 5: Урок 152 Откровението 2–3

1 Йоан–Откровението 3

35 Ден 1: Урок 153 Откровението 4–5

Ден 2: Урок 154 Откровението 6–11, Част 1

Ден 3: Урок 155 Откровението 6–11, Част 2

Ден 4: Урок 156 Откровението 12–13

Ден 5: Урок 157 Откровението 14–16

Откровението 4–16

36 Ден 1: Урок 158 Откровението 17–19

Ден 2: Урок 159 Откровението 20

Ден 3: Урок 160 Откровението 21–22

Ден 4: Неуточнен ден (препоръчителен урок за
провеждането на „Оценяване на знанията от
Новия завет на Деянията – Откровението“)

Ден 5: Неуточнен ден (препоръчителен урок за
преглеждането на „Оценяване на знанията от
Новия завет на Деянията – Откровението“)

Откровението 17–22
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Предложения за
неуточнените дни
Ръководството за разпределението на уроците, предназначено за учителите в
дневния Семинар, се базира на учебна година от 36 седмици или 180 дни. Това
ръководство съдържа 160 урока за всекидневния Семинар, като предвижда 20
дни, за които не е предоставен материал за преподаване. Тези 20 „неуточнени
дни“ следва да бъдат разумно използвани за стойностни цели и дейности,
включително:

1. Оценяване на знанията. Целта на Семинара и Института по религия е
„да помогнем на юношите и пълнолетните младежи да разбират ученията
и Единението на Исус Христос и да се уповават на тях, да отговарят на
условията за храмовите благословии и да подготвят себе си, семействата си
и своите ближни за вечен живот с Небесния Отец“. Имайки предвид тази
цел, С. и И. е подготвил оценяване на знанията. Това оценяване е
предназначено да помага на учениците да разбират, обясняват, вярват и
живеят според това, което научават в час.

През 2014 г. изискванията за завършване на Семинара се промениха, така
че учениците трябва да издържат успешно оценяването на знанията за
всеки курс на обучение, за да могат да завършат. Трябва да провеждате
оценяването на знанията веднъж през всяка половина на учебната година.
Всяко оценяване се състои от две части: (1) провеждане на оценяването,
което отнема приблизително 40 минути или един учебен час и
(2) проверка и обсъждане на оценяването с учениците през следващия
учебен час. Този преговор е важна част при помагането на учениците да се
учат от опит. Ако учебните ви часове продължават повече от 60 минути,
трябва да използвате само един учебен час за провеждане и преглед на
оценяването.

Оценяването трябва да се използва, за да помага на учениците. Когато
обяви добавянето на оценяване на знанията към изискванията за
завършване на Семинара, старейшина Пол В. Джонсън от Седемдесетте
каза: „Отношението на учителя ще има голямо значение. Ако учителите
могат да видят как това благославя живота на учениците, те ще гледат на
оценяването като на начин да помагат на учениците си. … Мисля, че ако
имаше предупреждение, то би било, че не искаме учителите да гледат на
това като един вид средство за манипулиране или бухалка, с която да
налагат, или като елитен клуб само за подбрани ученици. Искаме да
гледаме на това като на нещо, което наистина ще благославя живота им“
(„Elevate Learning Announcement“ (общо събрание на преподавателите в
Семинара и Института, 20 юни 2014 г.), si.lds.org).

Забележка: Като търсите на интернет страницата на С. и И., може да
намерите и други незадължителни оценявания, (si.lds.org), като използвате
ключовата дума assessment.
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2. Приспособяване на уроците в дневния Семинар. Бихте могли да
отделите повече време за даден урок, за да го преподадете по-ефективно.
Също така, бихте могли да използвате допълнителните идеи за
преподаване, които са поместени в края на някои уроци или да отделите
време да отговаряте на въпроси на учениците относно конкретни стихове
от Писанията или дадена евангелска тема. Неуточнените дни ви
позволяват да се възползвате от тези възможности, докато в същото време
се придържате към разпределението на уроците и изпълнявате
призованието си да преподавате Писанията последователно.

3. Овладяване на ключови стихове от Писанията и основни учения.
Бихте могли да използвате дейностите за преговор на стиховете за
овладяване от Писанията, които са поместени в ръководството и
приложението. Може да измислите допълнителни дейности за преговор на
стиховете за овладяване, които съответстват на конкретните нужди и
интереси на вашите ученици. Бихте могли да използвате част от един
неуточнен ден за провеждането на дейности, които помагат на учениците
да преговорят и задълбочат своето разбиране относно основните учения.

4. Преговор на вече взет материал. За учениците е от полза често да
преговарят наученото в предишни уроци или от конкретна книга от
Писанията. Бихте могли да дадете на учениците възможността да обяснят
някоя истина от предишен урок и да споделят как тази истина е оказала
влияние върху техния живот. Също така, можете да планирате и проведете
препитване или дейности за научаване, с които се преговаря предишен
материал.

5. Предвиждане на прекъсвания в учебния план. Поради училищни
дейности или събрания, събития в населените места, метеорологичните
условия и други прекъсвания понякога може да се наложи да отмените или
скъсите часовете. Неуточнените дни могат да се използват за наваксване
на пропуснатия материал от тези прекъсвания.
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Ръководство за учителя за
разпределение на уроците
за домашно изучаване
Това ръководство съдържа 32 урока за седмични часове за изучаване у дома,
които се припокриват с 32-та раздела в Ръководство за изучаване у дома на
ученици от Семинара: Нов завет. Вероятно ще трябва да планирате още четири
занятия, за да може да проведете и прегледате задължителните оценявания на
знанията, за да се получат общо 36 занятия. Можете да приспособите уроците
и учебния план в зависимост от това с колко седмици разполагате за
преподаване.

Раздел Урок за изучаване у дома

Раздел 1 Ден 1: Планът на спасение

Ден 2: Ролята на изучаващия

Ден 3: Изучаване на Писанията

Ден 4: Контекстът на Новия завет и въведение към него

Урок на учителя: Планът на спасение – Въведение към Новия завет и неговия
контекст

Раздел 2 Ден 1: Матей 1–2

Ден 2: Матей 3

Ден 3: Матей 4

Ден 4: Матей 5

Урок на учителя: Матей 1–5

Раздел 3 Ден 1: Матей 6–7

Ден 2: Матей 8–10

Ден 3: Матей 11–12

Ден 4: Матей 13:1–23

Урок на учителя: Матей 6:1–13:23

Раздел 4 Ден 1: Матей 13:24–58

Ден 2: Матей 14

Ден 3: Матей 15

Ден 4: Матей 16–17

Урок на учителя: Матей 13:24–17:27
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Раздел Урок за изучаване у дома

Раздел 5 Ден 1: Матей 18–20

Ден 2: Матей 21:1–16

Ден 3: Матей 21:17–22:14

Ден 4: Матей 22:15–46

Урок на учителя: Матей 18-22

Раздел 6 Ден 1: Матей 23

Ден 2: Джозеф Смит – Maтей, Матей 24

Ден 3: Матей 25

Ден 4: Матей 26:1–30

Урок на учителя: Матей 23:1-26:30

Раздел 7 Ден 1: Матей 26:31–75

Ден 2: Матей 27–28

Ден 3: Марк 1

Ден 4: Марк 2–3

Урок на учителя: Матей 26:31 – Марк 3:35

Раздел 8 Ден 1: Марк 4–5

Ден 2: Марк 6–8

Ден 3: Марк 9:1–29

Ден 4: Марк 9:30–50

Урок на учителя: Марк 4-9

Раздел 9 Ден 1: Марк 10–16

Ден 2: Лука 1

Ден 3: Лука 2

Ден 4: Лука 3–4

Урок на учителя: Марк 10 – Лука 4

Раздел
10

Ден 1: Лука 5

Ден 2: Лука 6:1–7:18

Ден 3: Лука 7:18–50

Ден 4: Лука 8:1–10:37

Урок на учителя: Лука 5:1–10:37

Раздел
11

Ден 1: Лука 10:38–12:59

Ден 2: Лука 13–15

Ден 3: Лука 16

Ден 4: Лука 17

Урок на учителя: Лука 10:38–17:37
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Раздел Урок за изучаване у дома

Раздел
12

Ден 1: Лука 18–21

Ден 2: Лука 22

Ден 3: Лука 23–24

Ден 4: Йоан 1

Урок на учителя: Лука 18 – Йоан 1

Раздел
13

Ден 1: Йоан 2

Ден 2: Йоан 3

Ден 3: Йоан 4

Ден 4: Йоан 5–6

Урок на учителя: Йоан 2–6

Раздел
14

Ден 1: Йоан 7

Ден 2: Йоан 8

Ден 3: Йоан 9

Ден 4: Йоан 10

Урок на учителя: Йоан 7–10

Раздел
15

Ден 1: Йоан 11

Ден 2: Йоан 12

Ден 3: Йоан 13

Ден 4: Йоан 14–15

Урок на учителя: Йоан 11–15

Раздел
16

Ден 1: Йоан 16

Ден 2: Йоан 17

Ден 3: Йоан 18–19

Ден 4: Йоан 20–21

Урок на учителя: Йоан 16–21

Препоръчителен урок за провеждането на „Оценяване на знанията от Новия завет на Матей
– Йоан“

Препоръчителен урок за преглеждането на „Оценяване на знанията от Новия завет на Матей
– Йоан“

Раздел
17

Ден 1: Деянията 1:1–8

Ден 2: Деянията 1:9–26

Ден 3: Деянията 2

Ден 4: Деянията 3–5

Урок на учителя: Деянията 1–5
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Раздел Урок за изучаване у дома

Раздел
18

Ден 1: Деянията 6–7

Ден 2: Деянията 8

Ден 3: Деянията 9

Ден 4: Деянията 10–12

Урок на учителя: Деянията 6–12

Раздел
19

Ден 1: Деянията 13–14

Ден 2: Деянията 15

Ден 3: Деянията 16–17

Ден 4: Деянията 18–19

Урок на учителя: Деянията 13–19

Раздел
20

Ден 1: Деянията 20–22

Ден 2: Деянията 23–28

Ден 3: Римляните 1–3

Ден 4: Римляните 4–7

Урок на учителя: Деянията 20 – Римляните 7

Раздел
21

Ден 1: Римляните 8–11

Ден 2: Римляните 12–16

Ден 3: 1 Коринтяните 1–2

Ден 4: 1 Коринтяните 3–6

Урок на учителя: Римляните 8 – 1 Коринтяните 6

Раздел
22

Ден 1: 1 Коринтяните 7–8

Ден 2: 1 Коринтяните 9–10

Ден 3: 1 Коринтяните 11

Ден 4: 1 Коринтяните 12–14

Урок на учителя: 1 Коринтяните 7–14

Раздел
23

Ден 1: 1 Коринтяните 15:1–29

Ден 2: 1 Коринтяните 15:30–16:24

Ден 3: 2 Коринтяните 1–3

Ден 4: 2 Коринтяните 4–7

Урок на учителя: 1 Коринтяните 15 – 2 Коринтяните 7

Раздел
24

Ден 1: 2 Коринтяните 8–9

Ден 2: 2 Коринтяните 10–13

Ден 3: Галатяните

Ден 4: Ефесяните 1

Урок на учителя: 2 Коринтяните 8 – Ефесяните 1
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Раздел Урок за изучаване у дома

Раздел
25

Ден 1: Ефесяните 2–3

Ден 2: Ефесяните 4–6

Ден 3: Филипяните 1–3

Ден 4: Филипяните 4

Урок на учителя: Ефесяните 2 – Филипяните 4

Раздел
26

Ден 1: Колосяните

Ден 2: 1 Солуняните

Ден 3: 2 Солуняните

Ден 4: 1 Тимотей

Урок на учителя: Колосяните – 1 Тимотей

Раздел
27

Ден 1: 2 Тимотей

Ден 2: Тит

Ден 3: Филимон

Ден 4: Евреите 1–4

Урок за учителя: 2 Тимотей 1 – Евреите 4

Раздел
28

Ден 1: Евреите 5-6

Ден 2: Евреите 7-10

Ден 3: Евреите 11

Ден 4: Евреите 12 – Яков 1

Урок на учителя: Евреите 5 – Яков 1

Раздел
29

Ден 1: Яков 2-3

Ден 2: Яков 4-5

Ден 3: 1 Петър 1-2

Ден 4: 1 Петър 3–5

Урок на учителя: Яков 2 – 1 Петър 5

Раздел
30

Ден 1: 2 Петър

Ден 2: 1 Йоан

Ден 3: 2 Йоан – 3 Йоан

Ден 4: Юда

Урок на учителя: 2 Петър – Юда

Раздел
31

Ден 1: Откровението 1–3

Ден 2: Откровението 4-5

Ден 3: Откровението 6-7

Ден 4: Откровението 8-11

Урок на учителя: Откровението 1-11
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Раздел Урок за изучаване у дома

Раздел
32

Ден 1: Откровението 12-13

Ден 2: Откровението 14-16

Ден 3: Откровението 17-19

Ден 4: Откровението 20-22

Урок на учителя: Откровението 12-22

Препоръчителен урок за провеждането на „Оценяване на знанията от Новия завет на Деянията
– Откровението“

Препоръчителен урок за преглеждането на „Оценяване на знанията от Новия завет на Деянията
– Откровението“
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Въведение към
овладяването на стихове
от Писанията
Програмата на Семинара и Института предлага 25 откъса със стихове за
овладяване на Писанията за всеки от четирите курса в Семинара. Тези откъси
осигуряват важна основа за разбиране и споделяне на Евангелието и за
укрепване на вярата. Стиховете за овладяване на Писанията от Новия завет са:

Maтей 5:14-16

Maтей 11:28-30

Maтей 16:15-19

Матей 22:36-39

Матей 28:19–20

Лука 24:36-39

Йоан 3:5

Йоан 14:6

Йоан 14:15

Йоан 17:3

Деянията 2:36–38

Деянията 3:19–21

1 Коринтяните 6:19-20

1 Коринтяните 15:20-22

1 Коринтяните 15:40-42

Галатяните 5:22–23

Ефесяните 4:11-14

Филипяните 4:13

2 Солуняните 2:1-3

2 Tимотей 3:15-17

Евреите 12:9

Яков 1:5–6

Яков 2:17–18

1 Петър 4:6

Откровението 20:12
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Насърчавайте учениците в Семинара да овладеят тези стихове. Ще можете
по-добре да помагате на вашите ученици, ако и вие овладеете тези стихове.
Овладяването на стихове от Писанията включва:

• Намиране на стиховете чрез познаване на свързаните с тях препратки към
Писанията

• Разбиране на контекста и съдържанието на стиховете от Писанията

• Прилагане на евангелските принципи и учения, изложени в стиховете от
Писанията

• Запаметяване на стиховете

Последователност, очаквания и методи
Докато планирате как да помагате на учениците да овладяват стихове от
Писанията, ще имате повече успех, ако системно се позовавате на стихове за
овладяване от Писанията, поддържате уместни очаквания и използвате
методи, които отговарят на различните стилове на изучаване.

Последователността и повторяемостта в преподаването на стиховете за
овладяване от Писанията помагат на учениците дълго време да си спомнят
истини, които да използват в бъдеще. Би било полезно да очертаете курса на
изучаване през годината и да изготвите план как последователно да давате
възможности на учениците да овладяват стиховете в час. Внимателно
преценявайте колко често и колко време ще отделяте, за да помагате на
учениците да научават стиховете за овладяване. Уверявайте се, че дейностите
по овладяване на стиховете не изместват дневното последователно изучаване
на Писанията. Всеки ден с вашите ученици бихте могли да отделяте по
няколко минути, за да преговаряте стиховете за овладяване. Също така, бихте
могли да провеждате кратка дейност за овладяване на стихове веднъж или два
пъти на седмица в рамките на 10-15 минути. Независимо как ще планирате да
помогнете на учениците да овладеят стиховете от Писанията, бъдете
последователни и разумни във вашите усилия.

Съобразявайте очакванията си за овладяване на стиховете с възможностите на
всеки ученик. Овладяването на стихове от Писанията изисква усилия от
страна на изучаващия. Обяснете на учениците, че успехът им в овладяването
на стиховете зависи до голяма степен от техния подход и желание за работа.
Насърчете ги да си поставят цели и да дават все повече от себе си. Бъдете
внимателни с учениците, които имат трудности със запаметяването, и бъдете
готови да съобразите вашите очаквания и начини на преподаване с нуждите
на вашите ученици.

Учениците са с различни характери и начини на учене, затова
разнообразявайте методите, които използвате, за да им помагате да овладеят
стиховете. Както винаги по отношение на преподаването и изучаването на
Евангелието, внимателно подбирайте дейностите, така че Светият Дух да
помага на учениците в усвояването на Писанията и ученията. В това
ръководство са поместени различни подходящи методи за овладяване на
Писанията. За допълнителни методи за овладяване на Писанията, прегледайте
„Дейности за овладяване на стихове от Писанията“ в това приложение.
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Овладяване на стихове от Писанията в учебния план
Овладяването на стихове от Писанията е включено в учебния план по няколко

начина. Иконата за овладяване на стихове от Писанията показва как да
се подходи към стиховете за овладяване в рамките на урока. Стиховете

за овладяване са представени и обяснени в контекста на главите, в които се
намират. Допълнителните идеи как да преподавате овладяването на стихове
са поместени в края на съответните уроци. Тези допълнителни идеи за
преподаване помагат в балансирането на четирите аспекта на овладяването на
стихове от Писанията (намиране, разбиране, прилагане и запаметяване) с
оглед на всеки стих. Например, ако урокът помага на учениците да разберат и
приложат конкретните стихове за овладяване, то допълнителната идея за
преподаване им помага да намерят и запаметят тези стихове.

Също така учебният план включва чести дейности за преговор на стихове за
овладяване, които може да провеждате, ако времето ви позволява, в
съответствие с целите на вашия клас за овладяване на Писанията. Тези
преговори могат да бъдат съчетани с дейностите за овладяване на Писанията,
изброени в това приложение. Бихте могли да използвате допълнително време
в началото или края на по-кратък урок, за да проведете една от тези дейности
за преговор.

Идеи за овладяване на стихове от Писанията
За да помогнете на учениците да придобият умения за намиране, можете да
планирате да представите 25-те откъса за овладяване в началото на курса и
след това да работите по усъвършенстване на овладяването им по време на
уроците. Или бихте могли да представяте няколко стиха всеки месец и да се
съсредоточите върху овладяването на тези стихове през месеца. Докато
представяте стиховете, предлагайте на учениците да ги отбелязват в своите
Писания, като им помагате да се замислят как да запомнят ключови думи или
препратки и да обясняват ученията и принципите, които се съдържат във
всеки откъс. Бихте могли да помолите учениците да представят стиховете за
овладяване, като им възложите стихове, които да използват в техните кратки
духовни послания, или като ги каните да се учат едни други как да
запаметяват и намират стиховете. За да се чувстват учениците отговорни
относно научаването на стиховете за овладяване, периодично провеждайте
препитвания и дейности за намиране (вж. Дейности за овладяване на стихове
от Писанията в това приложение за примери). Списък с 25-те откъса за
овладяване на Писанията в този курс са отпечатани на книгоразделителите на
учениците и на картончетата за овладяване на стихове.

За да помогнете на учениците да разбират стиховете за овладяване,
наблягайте на откъсите, когато се натъквате на тях по време на дневните
уроци. Също така бихте могли да използвате дейностите за овладяване на
стиховете в това приложение, за да разширите познанието на учениците и
тяхната способност да обясняват истините, които се съдържат в стиховете.
Предоставяйте възможности на учениците по време на кратки духовни
послания или в час да обясняват как истините в стиховете за овладяване им
помагат по-добре да разбират основните учения.
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С цел да помагате на учениците да прилагат истините, които откриват в
стиховете за овладяване на Писанията, ги насърчавайте да следват подтиците
на Светия Дух, за да разбират как истините в стиховете могат да се прилагат в
техния живот. За да помагате на учениците да прилагат истините, които
научават, от време на време на дъската със съобщения бихте могли да слагате
бележка, отнасяща се до стих за овладяване. Бихте могли да давате на
учениците възможности в час да се упражняват да преподават евангелски
учения и принципи, използвайки стихове за овладяване (вж. идеите за
дейности за овладяване на стихове от Писанията в това приложение). Също
така бихте могли да помолите учениците да прилагат научените принципи от
уроците, където има стихове за овладяване. Предоставяйте на учениците
възможности да споделят свои преживявания, например, по време на кратки
духовни послания или по друго време. Това ще им помогне да затвърдят
свидетелството си за истините, които научават от стиховете за овладяване.

С цел да помогнете на учениците да запаметят 25-те откъса за овладяване от
Писанията, всеки месец планирайте да запомняте в час наизуст два или три
откъса. Също така бихте могли да насърчавате учениците да запаметяват
определени откъси у дома (те могат да го направят заедно със семействата си
или да рецитират стиховете на родителите си или на свои роднини). Можете
да превърнете запаметяването в част от дневните кратки духовни послания,
като помолите класа да рецитира даден откъс или като отделяте време
учениците да запаметяват стихове по двойки. Като давате възможности на
учениците да рецитират стихове за овладяване по двойки или в малки групи
пред целия клас, им помагате да показват резултата от техните усилия.
Дейностите за овладяване на стихове в това приложение включват различни
методи за запаметяване. Внимателно съобразете очакванията относно
запаметяването с възможностите и обстоятелствата на всеки ученик.
Учениците не трябва да се чувстват засрамени или твърде натоварени, ако не
могат да запаметят даден откъс от Писанията.
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Дейности за овладяване
на стихове от Писанията
Въведение
В този раздел са поместени идеи, с които можете да помагате на учениците с
овладяването на ключови стихове. Помагайки и насърчавайки учениците да
развиват тези умения, вие им помагате да станат по-самостоятелни в тяхното
изучаване на Писанията. Учениците ще могат да използват тези умения за
овладяване през целия си живот, за да намират, разбират, прилагат и
запаметяват по-лесно стихове от Писанията. По-долу са поместени идеи за
преподаването на всяка част от овладяването на стиховете. Редувайки тези
дейности, вие помагате на учениците по-успешно да овладеят стиховете.

Дейности, които помагат на учениците да откриват
стихове за овладяване от Писанията
Отбелязване на стихове
Отбелязвайки стихове за овладяване, учениците по-бързо ще ги запомнят и
откриват. Насърчавайте учениците да отбелязват тези ключови стихове в
своите Писания по начин, който ги отличава от останалите отбелязани
стихове.

Научаване на заглавията на книгите
Когато учениците запаметят заглавията и реда на книгите в Новия завет, те
по-лесно ще намират стиховете за овладяване. Следват примерни дейности,
които помагат на учениците да се запознаят с книгите в Новия завет:

• Намерете Съдържанието – Помогнете на учениците да се запознаят със
съдържанието на Библията, за да ги улесните в намирането на книгите, в
които се намират откъсите за овладяване.

• Изпейте песен – Заместете думите на познат химн или детска песен с
имената на книгите в Новия завет. Научете учениците си на песента (или
използвайте песента „The Books in the New Testament“ (Children Songbook, с.
116–117). Канете учениците да пеят тази песен от време на време през
годината, за да им помогнете да запомнят имената и реда на книгите в
Новия завет.

• Използвайте първите букви – На дъската напишете първите букви на
книгите (М, М, Л, Й и т.н.) Нека учениците се упражняват да казват
заглавията на книгите, които се отнасят към всяка буква. Повтаряйте тази
дейност, докато те успеят да кажат заглавията на книгите по памет.

• Преследване в книгите – Кажете заглавието на една от книгите, в която
се намират стихове за овладяване, и помолете учениците да отворят
техните Писания на някоя страница в тази книга. Засечете колко време
отнема на целия клас да намери всяка книга. Повтаряйте тази дейност, за
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да могат учениците все по-лесно да запомнят и откриват книгите в
Новия завет.

Запомняне на препратки и съдържание
Когато учениците научат мястото в Писанията и съдържанието на стиховете
за овладяване, Светият Дух ще им помага да си спомнят препратки от
Писанията (вж. Йоан 14:26). Ключови думи или изрази, като например „се
роди от вода и Дух“ (Йоан 3:5) и „плодът на Духа“ (Галатяните 5:22–23), може
да помагат на учениците да запомнят съдържанието и ученията във всеки
откъс. Следните похвати могат да помогнат на учениците да свързват
препратките за овладяване с тяхното съдържание или ключови думи.
(Оставете дейностите, които включват състезания, надпревари или които се
правят за определено време, за по-късно през годината, когато учениците
вече са показали, че знаят къде се намират стиховете за овладяване. Тези
дейности ще им помогнат да затвърдят наученото.)

• Препратки и ключови думи – Насърчавайте учениците да запаметяват
препратките и ключовите думи на всеки откъс за овладяване, намиращ се
на картончетата за овладяване на стиховете. (Можете да поръчате
картончета за овладяване на стихове от Писанията в Интернет на
store.lds.org. Също така бихте могли да помолите учениците да изготвят
свой собствен комплект картончета за овладяване на стиховете.) Дайте
време на учениците да изучават картончетата по двойки и след това да се
препитват едни други. Насърчавайте учениците да бъдат изобретателни,
докато изучават заедно и се препитват едни други. Когато вече са овладели
достатъчно добре стиховете, бихте могли да ги помолите да използват
жокери, които включват контекст или приложение на ученията и
принципите от стиховете. Ученикът, който отговаря, може да даде устен
или писмен отговор.

• Картончета за овладяване на стихове от Писанията – Можете да
използвате тази дейност, за да представите или преговорите определени
стихове за овладяване. Изберете няколко картончета за овладяване на
стихове и ги раздайте на вашите ученици. (Уверете се, че имате няколко
копия от всяко картонче, за да може повече ученици да получат едни и
същи стихове за овладяване. Подгответе достатъчно картончета, за да може
всеки ученик, за да разполага с два или три откъса.) Раздайте ги на класа.
Дайте време на учениците да се запознаят с откъса, препратката,
ключовите думи, контекста, учението или принципа и идеите за
приложение на всяко картонче. Дайте жокери относно картончетата
(например, думи от стих за овладяване, ключови думи, контекст, учение,
принцип или приложение). Учениците, на които се е паднало съответното
картонче, трябва да се изправят и да кажат препратката за овладяване.

• Гонене из Писанията – Давайте жокери, за да помагате на учениците да
се упражняват бързо да намират откъси в своите Писания. Жокери могат
да бъдат ключови думи, контекст, учения, принципи и идеи за приложение
от картончетата за овладяване на стихове. Можете да им давате ваши
лични жокери. Дейностите за гонене из Писанията, в които учениците се
състезават да намерят откъси, им помагат да вземат активно участие в
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научаването на стихове за овладяване. Когато провеждате дейности за
гонене из Писанията, за да помогнете на учениците да овладяват
стиховете, правете го по начин, който не поражда накърнени чувства и не
оскърбява Духа. Помогнете на учениците да се отнасят с благоговение към
Писанията и да не се съревновават прекалено много. Нека учениците се
състезават по отношение на определено ниво, а не едни срещу други.
Например, учениците могат да се съревновават с учителя или да проведат
състезание, за да видят дали даден процент от класа може да открие
конкретен откъс за определено време.

• Преследване на истории – Дайте жокери, като си измисляте примерни
сценарии, които показват връзката на стиховете за овладяване с
всекидневния живот. Например, като жокер за Матей 28:19–20 или
Филипяните 4:13, може да кажете: „Даниел може да отслужи мисия и
чувства, че това е негово свещеническо задължение, но се притеснява, че
няма достатъчно знание, за да преподава добре Евангелието. Той се
безпокои също, че ще му е трудно да говори с непознати. Докато се моли
за уверение, той си спомня, че след като Исус Христос бива възкресен, Той
нарежда на апостолите Си: „Идете и създавайте ученици измежду всички
народи“ и че Господ винаги ще бъде с тях. Даниел си припомня и думите
на Павел: „за всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява“. Докато
учениците слушат примерните ситуации, нека потърсят съответни стихове
за овладяване от Писанията.

• Препитвания и тестове – Давайте на учениците възможности да тестват
доколко са запомнили стиховете за овладяване. Жокери могат да бъдат
ключови думи, препратки към Писанията, цитати от откъси или ситуации,
които илюстрират истините, преподадени в откъсите. Можете да
провеждате препитвания устно, писмено или на дъската. След като
учениците преминат определен тест или препитване, можете да групирате
ученици с високи резултати с такива, които имат по-ниски резултати.
Ученикът с по-високи резултати може да бъде учител, който помага на
ученика с по-ниски резултати да учи и да подобрява нивото си. Като част
от този процес двойката може да си постави за цел постигането на
по-висок общ резултат на следващия тест. Бихте могли да изготвите
таблица или дъска със съобщения, за да показвате целите на учениците и
да отчитате техните постижения.

Дейности, които помагат на учениците да разбират
стиховете за овладяване от Писанията
Обясняване на думи и изрази
Обяснявайте думи и изрази в стиховете за овладяване (или помагайте на
учениците да ги обясняват), за да помагате на учениците да разбират смисъла
на целия откъс. Когато тези обяснения са важни за разбиране на ученията и
принципите в даден откъс, бихте могли да помолите учениците да запишат
тези обяснения в своите Писания. Преговаряйте значението на думи и изрази,
докато преговаряте стихове за овладяване.
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Установяване на контекста
Установяването на контекста на стих за овладяване помага на учениците
по-добре да разбират значението му. Контекстът включва информация
относно това кой на кого говори и защо, обстоятелствата в откъса
(исторически, културни, географски) и въпросът или ситуацията, от които се
поражда съдържанието на откъса. Например, ученията на Господ в Йоан 3:5
са част от един разговор между Исус Христос и един благоразположен
фарисей, на име Никодим, който е дошъл при Спасителя през нощта, за да го
попита за Неговото учение. Господ казва на Никодим: „ако не се роди някой
отново, не може да види Божието царство”(Йоан 3:3). Объркан, Никодим
запитва как стар мъж може да бъде роден отново. Йоан 3:5 съдържа Господния
отговор на въпроса на Никодим. Знанието на тази информация може да
помогне на учениците да разберат по-ясно на какви въпроси отговаря Господ,
когато заявява, че „ако не се роди някой отново, не може да види Божието
царство“. Когато преподавате уроци със стихове за овладяване, наблягайте на
техния контекст. Допълнителни дейности като изброените по-долу също биха
помогнали на учениците да разбират тези ключови откъси:

• Установяване на контекст – Напишете следните заглавия в горната част
на дъската: Говорител, Читатели, Цел и Други полезни идеи. Разделете
учениците на групи и дайте откъс за овладяване на всяка група. Помолете
ги да се запознаят с контекста на техните откъси, като намерят
информация, която съответства на заглавията от дъската. Нека учениците
напишат на дъската това, което открият. След това поканете всяка група да
обясни контекста на възложения им откъс и как тази информация се
отразява на тяхното разбиране за истините във всеки стих. За да
разнообразите тази дейност, бихте могли да помолите класа да отгатне
стиховете за овладяване въз основа на описанията, записани на дъската,
преди групите да обяснят какво са записали.

Анализиране
Анализирането включва установяването на учения и принципи от стиховете
за овладяване. То също така помага на учениците да разберат по какъв начин
тези истини се отнасят за тях. По този начин те могат по-ефективно да
прилагат ученията и принципите в своя живот. Следната дейност ще помогне
на учениците да анализират стихове за овладяване:

• Писане на жокери – Когато учениците вече са по-запознати със
стиховете за овладяване, помолете ги да подготвят въпроси, ситуации или
други жокери, които илюстрират ученията и принципите в стиховете. С
тях можете да препитвате класа.

Обясняване
Когато учениците обясняват откъси от Писанията, те задълбочават своето
разбиране и подобряват способността си да преподават ученията и
принципите от Писанията. Следват два метода, които помагат на учениците
да научават и обясняват стихове за овладяване:
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• Ключови думи и изрази – Нека учениците прочетат наум един и същ
откъс за овладяване и намерят дума или израз, които смятат, че са от
особена важност за значението на откъса. След това помолете един ученик
да прочете откъса пред класа и да наблегне на избраната дума или израз.
Помолете ученика да обясни защо тази дума или израз е от значение за
разбирането на откъса. Нека още няколко ученика да направят същото.
Учениците вероятно ще изберат различни думи или изрази за един и същ
откъс. Щом учениците чуят тези различни мнения, те ще задълбочат
разбирането си за откъса.

• Подготвяне на кратко духовно послание – Давайте на учениците
възможности да използват стиховете за овладяване, докато се подготвят и
изнасят кратки духовни послания в началото на часа. Помагайте им да
обобщават контекста, да обясняват ученията и принципите, да споделят
значими преживявания и примери и да свидетелстват за ученията и
принципите от стиховете. Предложете им да използват материали, с които
да онагледяват идеите в стиховете.

Усещане на важността на ученията и принципите
Помагайте на учениците да разбират и получават духовно свидетелство за
ученията и принципите, преподавани в стиховете за овладяване. Старейшина
Робърт Д. Хейлз обяснява: „Истинският учител, когато веднъж е преподал
фактите (на Евангелието)… , повежда (учениците) една стъпка по-напред,
където да придобият духовно свидетелство и разбиране в сърцата си,
подтикващи към действие и приложение“ („Teaching by Faith“ (обръщение
към преподаватели в ОСЦ, 1 фев. 2002 г.), с. 5, si.lds.org; вж. също Teaching
Seminary: Preservice Readings, 2004 г., с. 92). Когато учениците почувстват
истинността, важността и неотложността на учението или принципа чрез
влиянието на Светия Дух, тяхното желание да го прилагат в живота си
нараства. Учителите могат да помагат на учениците да канят и подхранват
тези чувства от Светия Дух, като им дават възможности да споделят свои
преживявания, свързани с даден евангелски принцип от стиховете за
овладяване. По такъв начин ще помагате на учениците по-добре да разбират
истините, обяснени в стиховете за овладяване, и ще се уверявате, че тези
истини са изписани в техните сърца. Следната дейност ще помогне на
учениците да усетят важността на ученията и принципите, обяснени в
стиховете за овладяване:

• Слушане за стихове за овладяване – Насърчавайте учениците да слушат
за стихове за овладяване по време на речи и уроци в Църквата, речи от
общата конференция и в разговори със семейството и приятели.
Периодично молете учениците да споделят кои стихове са чули, как са
били използвани те, кои истини съдържат и какви преживявания са имали
те или други хора във връзка с истините в тези стихове. Търсете
възможности да свидетелствате (и да каните учениците да свидетелстват)
за истините, съдържащи се в стиховете за овладяване.
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Дейности, които помагат на учениците да прилагат
стихове за овладяване от Писанията
Преподаване
Стиховете за овладяване от Писанията и основните учения са разработени
заедно и са целенасочено свързани, за да се помогне на учениците. (Стиховете
за овладяване са поместени в документа „Основни учения“.) Когато
учениците научават и обясняват ученията и принципите, съдържащи се в
стиховете за овладяване, те също така ще научават и обясняват основните
учения. Когато учениците се учат да обясняват основните учения със свои
думи, те могат да използват запаметени стихове за овладяване, за да си
помагат. Като давате възможност на учениците да преподават евангелски
учения и принципи с помощта на стихове за овладяване, вие им помагате да
затвърдят увереността в себе си и знанието си относно Писанията. Когато
учениците преподават и свидетелстват за ученията и принципите, намиращи
се в стиховете за овладяване, те укрепват своите свидетелства. Насърчавайте
учениците да използват стихове за овладяване, за да преподават и обясняват
Евангелието в час и в техните разговори с приятели, роднини и други хора.

• Споделяне на послание – Възложете на учениците да подготвят речи или
уроци с продължителност от 3 до 5 минути въз основа на стихове за
овладяване. Подготовката може да се извърши в час или у дома. Освен
стиховете за овладяване те могат да използват други източници, за да се
подготвят, например, картончета за овладяване на стихове, Ръководство
към Писанията или Предани ще сме на вярата: евангелски справочник. Всяка
реч или урок следва да включва въведение, откъса за овладяване, разказ
или пример за преподавания принцип и свидетелството на ученика.
Учениците могат да изявят желание да споделят своите послания в час, по
време на семейна домашна вечер, в техните кворуми или класове и като
част от програмата „Дълг към Бог“ или „Личен напредък“. Ако учениците
изнесат речите или уроците си извън час, бихте могли да ги помолите да
споделят своите преживявания.

• Изнасяне на примерни уроци като мисионери – Пригответе карти с
въпроси, които проучвател би задал, и на които би могло да се отговори
със стихове за овладяване (например, „Какви са вярванията на членовете
на вашата Църква относно Исус Христос?“). Поканете двойки ученици да
излязат пред класа и да отговорят на въпрос, избран от картите. За да
помогнете на учениците да разберат как мисионерите биха отговорили на
такива въпроси, предложете им няколко ефективни метода на
преподаване, като например: 1) да обяснят контекста на откъса от
Писанията; 2) да обяснят учение или принцип; 3) да задават въпроси, за да
установят дали хората, на които преподават, разбират или вярват на
думите им; 4) да споделят преживявания и свидетелства; 5) да поканят
проучвателите да предприемат действие по отношение на истината, която
им се преподава. Нека класът сподели какво им е харесало относно
отговорите на всяка двойка на техния въпрос.

• Свидетелстване – Помолете учениците да прегледат стиховете за
овладяване и да изберат един откъс, в който се съдържа учение или истина,
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за които могат да свидетелстват. Нека свидетелстват за истината, която са
избрали, и споделят преживявания, които са им помогнали да развият
свидетелство за нея. Докато учениците споделят своите свидетелства,
Светият Дух ще потвърждава истината на ученията и принципите, за
които свидетелстват. Техните свидетелства може да вдъхновят и други хора
да действат с вяра.

Забележка: Учениците следва сами да изявяват желание да споделят
свидетелствата си. Те никога не следва да бъдат карани насила да споделят
своите свидетелства или да чувстват, че трябва да демонстрират знание, с
което не разполагат. Освен това, някои ученици не желаят да споделят своите
свидетелства, защото имат погрешното впечатление, че трябва да започнат с
„Аз искам да споделя моето свидетелство…“ или че споделянето на
свидетелство трябва да бъде придружено от изблик на чувства. Обяснете на
учениците, че, когато свидетелстват, те могат просто да споделят учения и
принципи, за които знаят, че са истинни. Споделянето на свидетелство може
да е просто като това да кажат „Вярвам, че това е истина“ или „Вярвам в това
от все сърце“.

Прилагане
Като предлагате начини, по които учениците могат да прилагат ученията и
принципите, съдържащи се в стиховете (или насърчавайки учениците да
намерят начини), вие им давате възможността да се учат чрез упражняване
на вяра.

Старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли
обяснява:

„Един ученик, който упражнява свободата си на избор, като действа в
съответствие с правилни принципи, разтваря сърцето си за Светия Дух и кани
Неговото обучение, сила за свидетелстване и потвърждаващо свидетелство.
Изучаването чрез вяра изисква духовно, умствено и физическо усилие, а не
само пасивно възприемане. Именно чрез искреността и постоянството на
нашето вдъхновено от вяра действие ние показваме на нашия Небесен Отец и
Неговия Син Исус Христос своето желание да се учим и приемаме
наставления от Светия Дух“ („Seek Learning by Faith“, Ensign, септ. 2007 г.,
с. 64).

Предоставяйте на учениците възможности да споделят и свидетелстват за
техни преживявания относно прилагането на учения и принципи. Може да
използвате следния начин, по който да насърчавате учениците да прилагат
стиховете за овладяване в техния живот:

• Поставяне на цели – Въз основа на полето за прилагане от картончетата
за овладяване на стихове насърчавайте учениците да си поставят
конкретни цели, за да живеят по-отдадено според принципите в стиховете
за овладяване. Помолете ги да напишат целите си на лист хартия и да го
носят със себе си като напомняне. Когато е удачно, нека учениците
споделят своя напредък.
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Дейности, които помагат на учениците да
запаметяват стихове за овладяване от Писанията
Запаметяване
Запаметяването на стихове от Писанията може да разшири разбирането и
подобри способностите на учениците да преподават Евангелието. Когато
учениците запаметяват стихове, Светият Дух ги подсеща за изрази и идеи в
моменти на нужда (вж. Йоан 14:26; У. и З. 11:21). Не забравяйте да
приспособявате дейностите за запаметяване според способностите на вашите
ученици.

Старейшина Ричард Г. Скот от Кворума на дванадесетте апостоли се изказва в
подкрепа на запаметяването на стихове, като заявява:

„Голяма сила може да произтече от запаметяването на стихове от Писанията.
Запаметяването на стих е като създаването 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 източник на мотивация за необходима
промяна“ („Силата на Писанията“, Лиахона, ноем. 2011 г., с. 6).

Можете да повторите всяка от долуизброените дейности няколко дни подред в
началото или края на часа, за да помогнете на учениците да помнят стиховете
дълго време:

• Състезание с една дума – Нека учениците един по един кажат по една
дума от дадения откъс за овладяване. Например, когато помагате на
учениците да запаметят Матей 5:14–16, първият ученик казва думата вие,
вторият – сте, третият – светлината и така нататък, докато учениците не
завършат целия стих. Засечете времето и дайте няколко възможности на
класа да постигне по-добро време. Когато повтаряте тази дейност, бихте
могли да промените реда на учениците, за да им се падат различни думи.

• Първи букви – Напишете на дъската първата буква на всяка дума от
откъса за овладяване. Посочвайте към буквите, докато учениците повтарят
откъса с вас, като използват Писанията при необходимост. Повтаряйте
тази дейност, докато учениците се почувстват уверени, че могат да
рецитират даден откъс единствено с помощта на първите букви. Бихте
могли да изтривате някои от буквите всеки път, щом учениците
изрецитират откъса. Това постепенно ще засилва трудността, докато
учениците повторят откъса, без да използват първите букви.

• Пъзел от ленти с думи – Напишете или помолете учениците да напишат
думите на откъс за овладяване на лист хартия с редове. Срежете листа на
ленти, като оставите редовете със стиховете цели. Срежете някои от
редовете на по-малки части, за да съдържат по-малко думи. Смесете
листчетата и ги раздайте на учениците, които вече сте разделили по
двойки или на малки групички. Нека учениците подредят правилно
листчетата, като използват Писанията за помощ. Помолете ги да се
упражняват, докато вече нямат нужда от Писанията. След като свършат,
нека изрецитират откъса на глас. Бихте могли да засечете коя група
най-бързо ще подреди правилно листчетата. Или бихте могли да засечете
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времето на целия клас, за да разберете, колко време е нужно на групите да
подредят листчетата (когато първата група свърши, нека помогне на все
още работещите).
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100 откъса за овладяване
от Писанията

Старият завет Новият завет Книгата на
Мормон

Учение и завети

Моисей 1:39 Maтей 5:14–16 1 Нефи 3:7 Дж. С. – И. 1:15–20

Моисей 7:18 Maтей 11:28–30 2 Нефи 2:25 У. и З. 1:37–38

Aвраам 3:22–23 Maтей 16:15–19 2 Нефи 2:27 У. и З. 6:36

Битие 1:26–27 Матей 22:36–39 2 Нефи 9:28–29 У. и З. 8:2–3

Битие 2:24 Матей 28:19–20 2 Нефи 25:23, 26 У. и З. 10:5

Битие 39:9 Лука 24:36–39 2 Нефи 28:7–9 У. и З. 13:1

Изход 19:5–6 Йоан 3:5 2 Нефи 31:19–20 У. и З. 18:10–11

Изход 20:3–17 Йоан 14:6 2 Нефи 32:3 У. и З. 18:15–16

Исус Навин 24:15 Йоан 14:15 2 Нефи 32:8–9 У. и З. 19:16–19

1 Царете 16:7 Йоан 17:3 Moсия 2:17 У. и З. 19:23

Псалми 24:3–4 Деянията 2:36–38 Moсия 3:19 У. и З. 25:13

Псалми 119:105 Деянията 3:19–21 Moсия 4:30 У. и З. 46:33

Псалми 127:3 1 Коринтяните 6:19–20 Алма 7:11–13 У. и З. 58:27

Притчи 3:5–6 1 Коринтяните
15:20–22

Алма 32:21 У. и З. 58:42–43

Исайя 1:18 1 Коринтяните
15:40–42

Алма 37:35 У. и З. 64:9–11

Исайя 5:20 Галатяните 5:22–23 Алма 39:9 У. и З. 76:22–24

Исайя 29:13–14 Ефесяните 4:11–14 Алма 41:10 У. и З. 76:40–41

Исайя 53:3–5 Филипяните 4:13 Еламан 5:12 У. и З. 78:19

Исайя 58:6–7 2 Солуняните 2:1–3 3 Нефи 12:48 У. и З. 82:10

Исайя 58:13–14 2 Tимотей 3:15–17 3 Нефи 18:15, 20–21 У. и З. 88:124

Йеремия 1:4–5 Евреите 12:9 Етер 12:6 У. и З. 89:18–21

Йезекиил
37:15–17

Яков 1:5–6 Етер 12:27 У. и З. 107:8

Амос 3:7 Яков 2:17–18 Мороний 7:41 У. и З.
121:36, 41–42

Малахия 3:8–10 1 Петър 4:6 Мороний 7:45, 47–48 У. и З. 130:22–23

Малахия 4:5–6 Откровението 20:12 Moроний 10:4–5 У. и З. 131:1–4
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Въведение в
основните учения
В Семинара следва да наблегнете на следните основни учения:

• Божеството

• Планът на спасение

• Единението на Исус Христос

• Диспенсация, вероотстъпничество и Възстановяване

• Пророци и откровение

• Свещеничеството и ключове на свещеничеството

• Обреди и завети

• Брак и семейство

• Заповеди

Учителите следва да помагат на учениците да разпознават, разбират, вярват,
обясняват и прилагат тези основни евангелски учения в процеса на изучаване
на Писанията. Това ще им помага да укрепват своите свидетелства и да
подхранват признателността си за Евангелието на Исус Христос. Също така
изучаването на основните учения ще им помогне да са по-добре подготвени
да живеят според Евангелието и да преподават тези важни истини на други
хора. Уроците в този наръчник са изготвени предвид основните учения.
Важно е да се помни, че ще се набляга и на други важни учения на
Евангелието, макар те да не са включени в списъка с основните учения.
Преподаването на основни евангелски учения се получава, докато всеки ден
заедно с учениците изучавате Писанията и им помагате да овладяват ключови
откъси. Напредъкът по отношение на разбирането, вярването и живеенето
според основните учения е процес, който протича през четирите години на
Семинара и продължава през целия живот на учениците. Предоставете на
учениците списък с основните учения.

Оценяване върху основните учения
Изготвената оценка върху основните учения предоставя на учителите
информация, която биха могли да използват, за да могат по-пълноценно да
благославят живота на своите ученици. Препоръчваме на учителите да
проведат тази оценка през първата седмица от началото на уроците и в края
на годината. За да намерите Оценяване на основните учения и други тестове
на страницата на Семинара и Института (si.lds.org), напишете ключовата дума
assessment.

Учителите, които изпращат резултатите от оценката в офиса за проучвания
към Семинара и Института, ще получават отчет, който ще им помага да
приспособяват своето преподаване, за да могат по-добре да отговарят на
нуждите на своите ученици. Например, ако резултатите покажат, че
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учениците не са разбрали учението за покаянието, ще бъдат предвидени
няколко урока в годишния учебен план, които да помогнат на учениците
по-добре да разберат това учение. Когато учителите с молитва използват тази
информация в тяхното последователно преподаване на Писанията, нашите
младежи и пълнолетни младежи ще бъдат по-добре подготвени да постигнат
целта на Семинара и Института по религия.
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Основни учения
На основните учения следва да се набляга както в уроците на Семинара, така
и в тези на Института. Учителите следва да помагат на учениците да
разпознават, разбират, вярват, обясняват и прилагат тези основни евангелски
учения. Това ще помага на учениците да укрепват своите свидетелства и да
подхранват признателността си за възстановеното Евангелие на Исус Христос.
Също така изучаването на тези учения ще им помага да преподават тези
важни истини на други хора.

Ръководителите в Семинара и Института по религия са избрали 100 откъса за
овладяване от Писанията, за да помогнат на учениците в разбирането им на
основните учения. Повечето от препратките към Писанията, изброени
по-долу, се отнасят за стихове за овладяване. Те са включени, за да се покаже
тяхната връзка с основните учения.

1. Божеството
Божеството е съставено от три отделни личности: Бог, Вечния Отец; Неговия
Син, Исус Христос и Светия Дух (вж. Джозеф Смит – История 1:15–20).
Отецът и Синът имат осезаеми тела от плът и кости, а Светият Дух е личност
от Духа (вж. У. и З. 130:22–23). Те са едно в цел и учение. Те са съвършено
обединени в осъществяването на божествения план за спасение на
Небесния Отец.

Бог Отец
Бог Отец е Върховният владетел на вселената. Той е Отец на нашите духове
(вж. Евреите 12:9). Той е съвършен, има цялата власт и знае всичко. Той също
така е един Бог на съвършена милост, доброта и милосърдие.

Исус Христос
Исус Христос е Първородният на Отца в духа и Единородният на Отца в
плътта. Той е Йехова от Стария завет и Месията от Новия завет.

Исус Христос водил безгрешен живот и извършил съвършено Единение за
греховете на цялото човечество (вж. Алма 7:11–13). Животът му е съвършен
пример как следва да живее цялото човечество (вж. Йоан 14:6; 3 Нефи 12:48).
Той е първият човек, Който е бил възкресен на земята (вж. 1 Коринтяните
15:20–22). Той ще дойде отново в сила и слава и ще царува на земята по време
на Милениума.

Всички молитви, благословии и свещенически обреди трябва да се извършват
в името на Исус Христос (вж. 3 Нефи 18:15, 20–21).

Препратки по темата: Еламан 5:12; У. и З. 19:23; У. и З. 76:22–24

Светият Дух
Светият Дух е третият член на Божеството. Той е личност от Духа без тяло от
плът и кости. Наричан е Духът, Светият Дух, Духът Божий, Духът Господен и
Утешителят.
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Светият Дух дава свидетелство за Отца и Сина, открива истината за всичко и
освещава онези, които се покаят и са кръстени (вж. Мороний 10:4–5).

Препратки по темата: Галатяните 5:22–23; У. и З. 8:2–3

2. Планът на спасение
В доземното съществуване Небесният Отец представил план, който ни
позволява да станем подобни на Него и да се сдобием с безсмъртие и вечен
живот (вж. Моисей 1:39). Писанията споменават този план като планът на
спасение, великият план на щастие, планът на изкупление или планът на
милостта.

Планът на спасението включва Сътворението, Падението, Единението на
Исус Христос и всички евангелски закони, обреди и учения. Моралната
свобода на избор – способността да избираме и действаме за себе си – също е
изключително важна част от плана на Небесния Отец (вж. 2 Нефи 2:27).
Благодарение на този план ние можем да станем съвършени чрез Единението,
да получим пълнота от радост и да живеем завинаги в Божието присъствие
(вж. 3 Нефи 12:48). Семейните ни взаимоотношения могат да продължат през
цялата вечност.

Препратки по темата: Йоан 17:3; У. и З. 58:27

Доземен живот
Преди да се родим на земята, ние сме живели в присъствието на нашия
Небесен Отец като Негови духовни чеда (вж. Авраам 3:22–23). В това доземно
съществуване сме участвали в съвет с останалите духовни чеда на Небесния
Отец. На този съвет Небесният Отец е представил Своя план и доземният
Исус Христос е сключил завет да стане Спасителят.

Ние сме упражнили нашата свобода на избор да следваме плана на Небесния
Отец. Подготвили сме се да дойдем на земята, където да продължим да се
развиваме.

Онези, които последвали Небесния Отец и Исус Христос, получили
позволение да дойдат на земята, за да изживеят смъртността и да се
усъвършенстват към вечен живот. Луцифер, друг духовен син на Бог, се
разбунтувал срещу плана. Той станал Сатана и заедно с привържениците си
бил изхвърлен от небесата и му била отказана привилегията да получи
физическо тяло и да изживее земен живот.

Препратка по темата: Йеремия 1:4–5

Сътворението
Исус Христос сътворил небесата и земята под ръководството на Отца. Земята
не била сътворена от нищото; тя била създадена от вече съществуваща
материя. Исус Христос сътворил безчет светове (вж. У. и З. 76:22–24).

Сътворението на земята било съществено за Божия план. Така се осигурило
място, където можем да получим физическо тяло, да бъдем изпитани и да
развием божествени качества.
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Ние трябва да използваме земните ресурси с мъдрост, добра преценка и
благодарност (вж. У. и З. 78:19).

Адам е първият човек, създаден на земята. Господ създава Адам и Ева по Свой
собствен образ. Всички човешки същества – мъже и жени – са създадени по
образа на Бог (вж. Битие 1:26–27).

Падението
В Едемската градина Бог заповядал на Адам и Ева да не опитват от плода на
дървото за познание на доброто и злото; последиците от това щели да бъдат
духовна и физическа смърт. Духовната смърт е отделяне от Бог. Физическата
смърт е отделянето на духа от смъртното тяло. Тъй като Адам и Ева нарушили
заповедта на Бог, те били отхвърлени от Неговото присъствие и станали
смъртни. Прегрешението на Адам и Ева и породените от него последствия,
които те понасят, в това число духовна и физическа смърт, се наричат
Падението.

В резултат на Падението Адам, Ева и потомството им могли да изпитват
радост и печал, да познаят доброто и злото и да имат деца (вж. 2 Нефи 2:25).
Като потомци на Адам и Ева ние наследяваме паднало състояние през
смъртността. Ние сме отделени от Господното присъствие и сме подвластни
на физическа смърт. Също така биваме изпитвани чрез трудностите на
живота и изкушенията на противника. (Вж. Мосия 3:19.)

Падението е неразделна част от плана на спасение на Небесния Отец. То има
двойно направление – надолу, но също и напред. Освен че осъществява
физическата и духовната смърт, то ни дава възможност да бъдем родени на
земята, за да се учим и развиваме.

Земен живот
Земният живот е време на учение, през което можем да се подготвим за вечен
живот и да докажем дали ще упражняваме свободата си на избор, за да
вършим всичко, което Господ ни е заповядал. През този земен живот ние
трябва да обичаме и да служим на другите (вж. Moсия 2:17; Moроний 7:45,
47–48).

В земния живот нашите духове са обединени с физическите ни тела, което ни
дава възможности да израстваме и да се развиваме по начини, които не са
били възможни в доземния живот. Нашите тела са важна част от плана на
спасение и трябва да ги уважаваме като дар от нашия Небесен Отец (вж.
1 Коринтяните 6:19–20).

Препратки по темата: Исус Навин 24:15; Maтей 22:36–39; 2 Нефи 28:7–9; Aлмa
41:10; У. и З. 58:27

Живот след смъртта
След като умрем, духовете ни ще влязат в света на духовете и ще очакват
Възкресението. Духовете на праведните биват приети в състояние на щастие,
наречено рай. Много от верните ще проповядват Евангелието на обитаващите
духовния затвор.
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Духовният затвор е временно място в света след смъртта за онези, които са
умрели без да научат истината или които са били непокорни в смъртността.
Тук духовете ще бъдат учени на Евангелието и ще имат възможността да се
покаят и да приемат спасителните обреди, които се извършват за тях в
храмовете (вж. 1 Петър 4:6). Духовете, които приемат Евангелието, ще живеят
в рая до Възкресението.

Възкресението е повторното обединяване на нашите духовни тела с
физическите ни тела от плът и кости (вж. Лука 24:36–39). След възкресението
духът и тялото никога повече няма да бъдат разделени и ние ще бъдем
безсмъртни. Всеки човек, роден на земята, ще бъде възкресен, защото Исус
Христос е победил смъртта (вж. 1 Коринтяните 15:20–22). Праведните ще
бъдат възкресени преди нечестивите и ще бъдат вдигнати при Първото
възкресение.

Страшният съд ще се състои след Възкресението. Исус Христос ще съди всеки
човек, за да определи вечната слава, която ще получи. Осъждането ще бъде
въз основа на това доколко всеки човек се е подчинявал на Божиите заповеди
(вж. Откровението 20:12; Moсия 4:30).

Има три царства на слава (вж. 1 Коринтяните 15:40–42). Най‑висшето от тях е
селестиалното царство. Онези, които са доблестни в свидетелството си за Исус
и се покоряват на евангелските принципи, ще пребивават в присъствието на
Бог Отец и Неговия Син Исус Христос (вж. У. и З. 131:1–4).

Второто от трите царства на слава е терестриалното царство. В него ще влязат
почтените мъже и жени от света, които не са били доблестни в
свидетелството си за Исус.

Телестиалното царство е най‑ниското от трите царства на слава. Хората в това
царство са избрали нечестието пред праведността по време на земния си
живот. Те ще получат своята слава, след като бъдат изкупени от
духовния затвор.

Препратка по темата: Йоан 17:3

3. Единението на Исус Христос
Извършването на единение означава страдание за греха, като така се
премахват последиците от греха от покаялия се грешник и му се позволява да
се помири с Бог. Единствено Исус Христос е бил способен да извърши
съвършено Единение за цялото човечество. Неговото Единение включва
страданията Му за греховете на човечеството в Гетсиманската градина,
проливането на Неговата кръв, страданията и смъртта Му на кръста и
възкресението Му от гроба (вж. Лука 24:36–39; У. и З. 19:16–19). Спасителят
бил в състояние да извърши Единението, защото се опазил от грях и имал
власт над смъртта. От Своята смъртна майка Той наследява способността да
умре. От Своя безсмъртен Отец Той наследява силата да Си възвърне
живота отново.

Чрез благодатта, която можем да получим чрез единителната жертва на
Спасителя, всички хора ще бъдат възкресени и ще бъдат безсмъртни. Също
така, Единението на Исус Христос прави възможно за нас да получим вечен
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живот (вж. Мороний 7:41). За да получим този дар, ние трябва да живеем
според Евангелието на Исус Христос, което включва да имаме вяра в Него, да
се покайваме за нашите грехове, да се кръстим, да получим дара на Светия
Дух и предано да устоим до края (вж. Йоан 3:5).

Като част от Своето Единение Исус Христос не само страдал за нашите
грехове, но и поел върху Си болките, болестите и немощите на всички хора
(вж. Aлмa 7:11–13). Той разбира нашите страдания, понеже ги е изпитал.
Неговата благодат или въздигаща сила ни подсилва да носим тегобите си и да
постигнем цели, които сами не бихме успели да постигнем (вж. Maтей
11:28–30; Филипяните 4:13; Eтер 12:27).

Препратки по темата: Йоан 3:5; Деянията 3:19–21

Вяра в Исус Христос
Вярата е да „се надявате на неща, които не се виждат, но са истинни“ (Алма
32:21; вж. също Eтер 12:6). Тя е дар от Бог.

Вярата трябва да бъде съсредоточена върху Исус Христос, за да води даден
човек към спасение. Да имаме вяра в Исус Христос означава да се осланяме
напълно на Него и да се уповаваме на безпределното Му Единение, сила и
любов. Това включва вяра в ученията Му и вяра, че дори да не разбираме
всичко, Той го разбира (вж. Притчи 3:5–6; У. и З. 6:36).

Нещо повече от пасивно вярване, вярата се проявява в начина, по който
живеем (вж. Яков 2:17–18). Вярата може да нараства, когато се молим,
изучаваме Писанията и се подчиняваме на Божиите заповеди.

Светиите от последните дни също така вярват в Бог Отец, в Светия Дух, в
силата на свещеничеството и всички други важни аспекти на възстановеното
Евангелие. Вярата ни помага да получаваме духовно и физическо изцеление и
сила да продължаваме напред, да преодоляваме своите трудности и да
побеждаваме изкушението (вж. 2 Нефи 31:19–20). Господ ще извърши велики
чудеса в живота ни според нашата вяра.

Чрез вяра в Исус Христос човек може да получава опрощение на греховете си
и накрая може да пребивава в Божието присъствие.

Препратка по темата: Матей 11:28–30

Покаяние
Покаянието е промяна на ума и сърцето, която ни дава нов поглед относно
Бог, нас самите и света. Това включва да се отвърнем от греха и да се обърнем
към Бог за прошка. Покаянието се мотивира от любов към Бог и от искреното
желание да се подчиняваме на Неговите заповеди.

Нашите грехове ни правят нечисти – недостойни да се завърнем и да живеем в
присъствието на нашия Небесен Отец. Чрез Единението на Исус Христос,
нашият Отец в Небесата е предоставил единствения начин да бъдем
опростени за греховете си (вж. Исайя 1:18).

Покаянието включва и това да изпитваме съжаление, че сме извършили грях,
да го изповядаме пред Небесния Отец и други, когато това е нужно, да
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изоставим греха, да се стремим да възстановим, доколкото е възможно, всички
щети от нашия грях и да се подчиняваме на Божиите заповеди (вж. У. и З.
58:42–43).

Препратки по темата: Исайя 53:3–5, Йоан 14:6, 2 Нефи 25:23, 26, У. и З.
18:10–11, У. и З. 19:23, У. и З. 76:40–41

4. Диспенсация, вероотстъпничество и възстановяване
Диспенсация
Диспенсацията е период от време, когато Господ открива Своите учения,
обреди и свещеничество. Това е период от време, през който Господ има поне
един овластен служител на земята, който е носител на святото свещеничество
и е божествено упълномощен да разпространява Евангелието и да отслужва
неговите обреди. Днес живеем в последната диспенсация – диспенсацията на
пълнотата на времената, която започва, когато Евангелието е открито на
Джозеф Смит.

Предходните диспенсации се свързват с Адам, Енох, Ной, Авраам, Моисей и
Исус Христос. Освен това е имало и други диспенсации, включително онези
сред нефитите и яредитите. Планът на спасение и Евангелието на Исус
Христос са откривани и проповядвани през всяка диспенсация.

Вероотстъпничество
Когато хората се отвръщат от евангелските принципи и не разполагат със
свещеническите ключове, те са в състояние на вероотстъпничество.

През цялата история на света е имало периоди на общо вероотстъпничество.
Един пример е Голямото вероотстъпничество, което се случва, след като
Спасителят установява Своята Църква (вж. 2 Солуняните 2:1–3). След смъртта
на апостолите, принципите на Евангелието били опорочени и били
направени неупълномощени промени в организацията на Църквата и в
свещеническите обреди. Поради това широко разпространено нечестие
Господ оттеглил свещеническата власт и ключове от земята.

По време на Голямото вероотстъпничество хората били без божествено
напътствие от живи пророци. Били установени много църкви, но те нямали
властта да дават дара на Светия Дух или да извършват други свещенически
обреди. Част от Светите писания били опорочени или загубени и хората
повече не разполагали с правилно разбиране за Бог.

Това вероотстъпничество продължило, докато Небесният Отец и Неговият
Възлюбен Син не се явили на Джозеф Смит и започнали Възстановяването на
пълнотата на Евангелието.

Възстановяване
Възстановяването е повторното установяване от страна на Бог на истините и
обредите на Неговото Евангелие сред Неговите чеда на земята (вж. Деянията
3:19–21).

В подготовка за Възстановяването Господ издигнал благородни мъже по
времето, наречено Реформация. Те се опитали да върнат религиозното
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учение, практики и организация към начина, по който те били установени от
Спасителя. Те обаче нямали свещеничеството, нито пълнотата на Евангелието.

Възстановяването започнало през 1820 г., когато Бог Отец и Неговият Син
Исус Христос се явили на Джозеф Смит в отговор на молитвата му (вж.
Джозеф Смит – История 1:15–20). Някои от ключовите елементи на
Възстановяването били преводът на Книгата на Мормон, възстановяването на
Аароновото и Мелхиседековото свещеничество и организирането на
Църквата на 6 април 1830 г.

На 15 май 1829 г. Йоан Кръстител възстановил Аароновото свещеничество на
Джозеф Смит и Оливър Каудъри. Мелхиседековото свещеничеството и
ключовете на царството били възстановени през 1829 г., когато апостолите
Петър, Яков и Йоан ги предали на Джозеф Смит и Оливър Каудъри.

Пълнотата на Евангелието е възстановена и Църквата на Исус Христос на
светиите от последните дни е „единствената истинска и жива църква по
лицето на цялата земя“ (У. и З. 1:30). Накрая Църквата ще изпълни цялата
земя и ще съществува завинаги.

Препратки по темата: Исайя 29:13–14; Йезекиил 37:15–17; Eфесяните 4:11–14;
Яков 1:5–6

5. Пророци и откровения
Пророк е човек, който е бил призован от Бог да говори от Негово име (вж.
Амос 3:7). Пророците свидетелстват за Исус Христос и проповядват Неговото
Евангелие. Те правят знайни волята и истинското естество на Бог. Те осъждат
греха и предупреждават за последиците от него. Понякога те пророкуват
относно бъдещи събития (вж. У. и З. 1:37–38). В Писанията се съдържат много
от ученията на пророците. Изучавайки словата на пророците, научаваме
истини и получаваме напътствия (вж. 2 Нефи 32:3).

Ние подкрепяме президента на Църквата като пророк, гледач и откровител и
като единственият човек на земята, който получава откровение, за да
ръководи цялата Църква. Освен това ние подкрепяме като пророци, гледачи и
откровители съветниците в Първото президентство и членовете на Кворума
на дванадесетте апостоли.

Откровението е послание от Бог към Неговите чеда. Когато Господ открива
Своята воля на Църквата, Той говори чрез Своя пророк. В Писанията –
Библията, Книгата на Мормон, Учение и завети и Скъпоценен бисер – се
съдържат откровения, дадени на древни и съвременни пророци. Президентът
на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е Божият пророк
на земята днес.

Хората могат да получават откровения, които да им помагат с техни
конкретни нужди, отговорности, въпроси и да укрепват свидетелствата си.
Повечето откровения към ръководителите и членовете на Църквата идват
чрез подтици и мисли от Светия Дух. Светият Дух говори на нашите умове и
сърца с тих и тънък глас (вж. У. и З. 8:2–3). Откровения се получават и под
формата на видения, сънища и посещения от ангели.
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Препратки по темата: Псалми 119:105; Eфесяните 4:11–14; 2 Tимотей 3:15–17;
Яков 1:5–6; Moроний 10:4–5

6. Свещеничеството и ключове на свещеничеството
Свещеничеството е вечната сила и власт на Бог. Чрез свещеничеството Бог е
създал и управлява небесата и земята. Чрез тази сила Той изкупва и възвисява
Своите чеда, осъществявайки „безсмъртието и вечният живот на човека“
(Моисей 1:39).

Бог дава свещеническа власт на достойни мъже членове на Църквата, за да
могат те да действат от Негово име за спасението на Неговите чеда.
Ключовете на свещеничеството са правото на президентството, силата, дадена
на човек от Бог да управлява и ръководи царството Божие на земята (вж.
Матей 16:15–19). Чрез тези ключове, свещеническите ръководители биват
упълномощавани да проповядват Евангелието и да извършват спасителните
обреди. Всички служители в Църквата са призовани под ръководството на
човек, който държи свещенически ключове. По този начин те имат право на
силата, нужна им да служат и да изпълняват отговорностите на своите
призования.

Препратка по темата: У. и З. 121:36, 41–42

Аароново свещеничество
Аароновото свещеничество често се нарича подготвителното свещеничество.
Сановете в Аароновото свещеничество са дякон, учител, свещеник и епископ.
Днес в Църквата достойните членове на Църквата от мъжки пол могат да
получат Аароновото свещеничество, когато са на поне 12-годишна възраст.

Аароновото свещеничество „държи ключовете за служението на ангелите и на
Евангелието на покаянието, и на кръщението“ (У. и З. 13:1).

Мелхиседеково свещеничество
Мелхиседековото свещеничество е по-висшето свещеничество и отслужва
духовните неща (вж. У. и З. 107:8). Това по-висше свещеничество било дадено
на Адам и е на земята всеки път, когато Господ е откривал Своето Евангелие.

Първоначално то било наречено „Светото Свещеничество, според Реда на
Сина Божий“ (У. и З. 107:3). По-късно то станало известно като
Мелхиседековото свещеничество, наречено на великия висш свещеник, живял
по времето на пророк Авраам.

Сановете в Мелхиседековото свещеничество са старейшина, висш свещеник,
патриарх, седемдесетник и апостол. Президентът на Мелхиседековото
свещеничество е президентът на Църквата на Исус Христос на светиите от
последните дни.

Препратка по темата: Ефесяните 4:11–14
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7. Обреди и завети
Обреди
В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обрядът е свещено
официално действие с духовно значение. Бог е предназначил всеки обряд да
учи на духовни истини. Обредите на спасението биват извършвани чрез
властта на свещеничеството и под ръководството на хора, които държат
ключовете на свещеничеството. Някои обреди са съществени за възвисяването
и се наричат спасителни обреди.

Първият спасителен обряд на Евангелието е кръщение чрез пълно потапяне
във вода, извършено от човек, който има власт за това. Кръщението е
необходимо, за да може човек да стане член на Църквата и да влезе в
селестиалното царство (вж. Йоан 3:5).

Думата кръщение произлиза от гръцката дума, означаваща „потапям изцяло“.
Пълното потапяне символизира смъртта на греховния живот на човека и
прераждането в духовен живот, посветен на служба на Бог и Неговите чеда. То
също така символизира смъртта и възкресението.

След като даден човек бъде кръстен, един или повече носители на
Мелхиседековото свещеничество полагат ръце върху главата му и го
потвърждават за член на Църквата. Като част от този обряд, наречен
потвърждаване, човекът получава дара на Светия Дух.

Дарът на Светия Дух е нещо различно от влиянието на Светия Дух. Преди
кръщението, един човек може да чувства влиянието на Светия Дух от време
на време и чрез това влияние може да получи свидетелство за истината (вж.
Мороний 10:4–5). След получаване дара на Светия Дух, човек вече има право
на неговото постоянно спътничество, ако спазва заповедите.

Други спасителни обреди са ръкополагане в Мелхиседековото свещеничество
(за мъжете), храмовото надаряване и брачното запечатване (вж. У. и З.
131:1–4). Всички спасителни обреди на свещеничеството се съпровождат от
завети. В храма тези спасителни обреди могат да бъдат извършвани за
мъртвите чрез посредник. Обредите чрез посредник стават валидни, само
когато починалите хора ги приемат в света на духовете и спазват
съответните завети.

Други обреди, като благославяне на болните, даване на име и благословия на
деца, са също важни за нашето духовно израстване.

Препратка по темата: Деянията 2:36–38

Завети
Заветът е свещено споразумение между Бог и човек. Бог поставя условията на
завета, а ние се съгласяваме да вършим това, което Той иска да вършим; тогава
Бог ни обещава определени благословии за нашето подчинение (вж. У. и З.
82:10).

Всичките спасителни обреди на свещеничеството се съпровождат от завети.
Ние сключваме завет с Господ при кръщението и го подновяваме, като
вземаме от причастието. Братята, които получават Мелхиседековото
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свещеничество, встъпват в клетвата и завета на свещеничеството. Ние
сключваме допълнителни завети в храма.

Препратки по темата: Изход 19:5–6; Псалми 24:3–4; 2 Нефи 31:19–20; У. и
З. 25:13

8. Брак и семейство
Бракът между мъжа и жената е постановен от Бог и семейството заема
централно място в Неговия план на спасение и за нашето щастие. Щастието в
семейния живот е най-вероятно да се постигне, когато се гради върху
ученията на Господ Исус Христос.

Свещените сили за създаването на потомство трябва да се използват само
между мъж и жена, законно свързани като съпруг и съпруга. Родителите
трябва да се плодят и да изпълват земята, да отглеждат децата си в любов и
праведност и да се грижат за техните физически и духовни нужди.

Съпругът и съпругата имат важната отговорност да се обичат и да се грижат
един за друг. Бащите трябва да водят своите семейства с любов и праведност и
да осигуряват необходимото за живота. Майките са отговорни предимно за
отглеждането на децата си. В тези свещени отговорности бащите и майките са
задължени да си помагат като равностойни партньори.

Божественият план за щастие позволява семейните връзки да се обезсмъртят.
Земята е била създадена и Евангелието е било открито, за да могат
семействата да бъдат създавани, запечатвани и възвисявани за вечността.
(Адаптирано от „Семейството: прокламация към света“, Лиахона, ноем. 2010
г., с. 129; вж. също LDS.org/topics/family-proclamation.)

Препратки по темата: Битие 2:24; Псалми 127:3; Maлахия 4:5–6; У. и З. 131:1–4

9. Заповеди
Заповедите са законите и изискванията, които Бог дава на човечеството. Ние
проявяваме любовта си към Него, като спазваме заповедите Му (вж. Йоан
14:15). Спазването на заповедите носи благословии от Господ (вж. У. и З.
82:10).

Двете основни заповеди са следните: „да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото
си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум. … (и)… да
възлюбиш ближния си като себе си“ (Maтей 22:36–39).

Десетте заповеди са изключително важна част от Евангелието и са вечни
принципи, необходими за нашето възвисяване (вж. Изход 20:3–17). В древни
времена Господ ги открил на Моисей и ги повтаря в откровения от
последните дни.

Други заповеди включват да се молим всеки ден (вж. 2 Нефи 32:8–9), да
проповядваме Евангелието на околните (вж. Maтей 28:19–20), да спазваме
закона за целомъдрието (вж. У. и З. 46:33), да плащаме пълен десятък (вж.
Maлахия 3:8–10), да постим (вж. Исайя 58:6–7), да прощаваме на околните (вж.
У. и З. 64:9–11), да сме благодарни (вж. У. и З. 78:19) и да спазваме Словото на
мъдростта (вж. У. и З. 89:18–21).
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Препратки по темата: Битие 39:9; Исайя 58:13–14; 1 Нефи 3:7; Moсия 4:30;
Aлмa 37:35; Aлмa 39:9; У. и З. 18:15–16; У. и З. 88:124

За повече информация относно тези теми, посетете страницата LDS.org,
Учения, Евангелски теми; или вж. Предани ще сме на вярата: евангелски
справочник, 2004 г.
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Съгласуваност при
преподаването на
Евангелията
Препоръчваме ви да използвате това ръководство както е написано и да
преподавате последователно четирите Евангелия. Обаче, може да изберете да
преподавате Евангелията в Новия завет „съгласувано“, което означава да
преподавате събитията от живота на Спасителя хронологично, съчетавайки
материала от всяко Евангелие. За информация и ресурси относно
съгласуваното преподаване на Евангелията, търсете в приложението на
дигиталните версии на това ръководство в LDS.org и в приложението Gospel
Library за мобилни устройства.
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Земното служение на Исус
Христос в един поглед
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Подбрани изображения от
Новия завет

Смокиново дърво (вж. Матей 21:18–22)
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

Исус проповядва в храма (вж. Матей 21:23–23:39)
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Исус прощава и изцелява мъжа, който е спуснат през покрива (вж. Марк 2:1–12 и Лука
5:17–26)

Мария и Елисавета (вж. Лука 1)
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Исус обявява, че Той е Месията (вж. Лука 4)

Пилат признава, че Исус е невинен (вж. Йоан 18–19)
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Павел пише послания (вж. 2 Тимотей 1–2)
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Исус Христос бди и се грижи за верните Си последователи (вж. Откровението 1:12–16)
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Видението на Йоан за жената и змея (вж. Откровението 12)
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