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Насоки за учителите
Целта на Семинара и Института по религия гласи: „Ние преподаваме на
учениците ученията и принципите на Евангелието, така както са изложени в
Писанията и в словата на пророците“ (Преподаване и изучаване на Евангелието:
Наръчник за учители и ръководители в Семинарите и Институтите по религия,
2012 г., с. x). В Семинара това се постига основно чрез последователно
изучаване на Писанията, като се следва естествената последователност на
книгите и стиховете от Писанията от началото до края. Старейшина Дейвид
А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли набляга, че „това е първият и
най-важен начин да черпим от живата вода“ („A Reservoir of Living Water“,
вечер за младежи на Образователната система на Църквата, 4 фев. 2007 г., с. 3,
lds.org/media-library).

Друг начин, по който можем да помагаме на учениците да разбират, вярват и
живеят според ученията на Исус Христос, е чрез овладяване на ученията.
Програмата „Овладяване на ученията“ допълва последователното изучаване
на Писанията, като осигурява на учениците възможности да изучават учения
от Евангелието на Исус Христос по теми.

Президент Бойд К. Пакър (1924 – 2015) от Кворума на дванадесетте апостоли
учи защо овладяването на ученията е толкова полезно: „Отделните учения на
Евангелието не са напълно обяснени на едно място в Писанията и не са
представени подред или последователно. Те трябва да бъдат сглобявани като
парченца, намиращи се тук и там. Понякога намираме големи парчета, но
по-често те са на малки парченца, разпръснати из главите и стиховете“ („The
Great Plan of Happiness“ в Teaching Seminary: Preservice Readings, наръчник на
Образователната система на Църквата, 2004 г., с. 68–69).

Последователното изучаване на Писанията и овладяването на ученията са
допълващи се дейности и важни елементи от преживяванията на учениците в
Семинара.

Овладяването на ученията надгражда и замества предишните усилия на
Семинара и Института по религия като овладяване на стихове от Писанията и
изучаване на основните учения. Овладяването на ученията цели да помага на
учениците да постигат следните резултати:

1. Изучаване и прилагане на божествени принципи за придобиване на
духовно знание.

2. Овладяване на ученията на Евангелието на Исус Христос и откъси от
Писанията, в които са разкрити тези учения. Ще се съсредоточим върху
учения, свързани със следните девет теми:

• Божеството

• Планът на спасение

• Единението на Исус Христос

• Възстановяването

• Пророци и откровение
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• Свещеничеството и ключове на свещеничеството

• Обреди и завети

• Брак и семейство

• Заповеди

Семинарът и Институтът по религия са разработили материали с указания,
които да помагат на учителите и учениците да постигат тези резултати.
Материалите включват: Основен документ за овладяване на ученията и
Ръководство за учителя за овладяване на ученията. (Бележка: Ръководство за
учителя за овладяване на ученията е на разположение за всеки един от
четирите курса от Семинара.)

Основен документ за овладяване на ученията
Ръководството Основен документ за овладяване на ученията е предназначено за
учениците. То се състои от (1) въведение, което обяснява какво представлява
овладяването на ученията и как то би било полезно за тях, (2) поучения, които
ги учат на принципи за придобиване на духовно познание и (3) раздел,
посветен на деветте теми от ученията, изброени по-горе. Към всяка тема са
включени формулировки на ученията, свързани с живота на учениците, в
които е важно да вярват, разбират и прилагат.

Някои от ученията и принципите от разделите „Придобиване на духовно
знание“ и „Теми от ученията“ от Основен документ за овладяване на ученията
са подкрепени от откъси от Писанията за овладяване на ученията. Всеки курс
на обучение (Старият завет, Новият завет, Книгата на Мормон, Учение и
завети и История на Църквата) включва 25 откъса от Писанията за овладяване
на ученията, като общият им брой е 100. Списък с тези откъси е даден в края
на Основен документ за овладяване на ученията. Важна част от вашата работа
като учител е да помагате на учениците да запомнят и намират тези откъси, а
също и да разбират как те разкриват ученията на Спасителя.

Всеки един от 100-те откъса за овладяване на ученията е използван пряко в
подкрепа само на едно учение от Основен документ за овладяване на ученията.
Например, откъсът Джозеф Смит – История 1:15–20 е цитиран в тема № 4 от
ученията „Възстановяването“ в подкрепа на истината, че Бог Отец и
Неговият Син Исус Христос се явяват на Джозеф Смит в отговор на
молитвата му и го призовават да бъде Пророкът на Възстановяването.
Този откъс за овладяване на ученията също така може да бъде използван в
подкрепа на истината от тема № 1 от ученията „Божеството“, че Божеството
се състои от три отделни Личности: Бог, Вечният Отец, Неговият Син
Исус Христос и Светият Дух. Затова този откъс за овладяване на ученията е
посочен като препратка към тази тема.

Това да отбелязвате къде е цитиран даден откъс за овладяване на ученията, ви
позволява да знаете в коя възможност за изучаване от Ръководство за учителя
за овладяване на ученията за настоящия курс на обучение се разглеждат
съответните откъси. В предходния пример, Джозеф Смит – История 1:15–20
ще бъде разгледан по време на възможност за изучаване, посветена на

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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„Възстановяването“ от Ръководство за учителя за овладяване на ученията:
Учение и завети и История на Църквата.

Акцентът върху отделните теми от ученията е различен през всяка година.
Въпреки, че всяка тема от ученията ще бъде разглеждана всяка година, по
време на уроците за овладяване на ученията ще се набляга само върху точки
от ученията, подкрепяни от откъси за овладяване на ученията, които са част
от съответния курс на обучение през годината.

Ръководство за учителя за овладяване на ученията
Програмата за овладяване на ученията съдържа 10 възможности за изучаване,
включени в курса на обучение през годината. В много случаи материалите
към всяка възможност за изучаване ще трябва да бъдат разглеждани в
продължение на повече от един урок.

Първата възможност за изучаване е съсредоточена върху това да се помага на
учениците да научават и прилагат принципи, свързани с придобиването на
духовно знание. Това трябва да се преподава през първите две седмици от
учебната година. Това ще помага на учениците да придобиват представа какво
представлява овладяването на ученията. В допълнение, преподаваните по
време на възможностите за изучаване принципи дават основа, върху която ще
се надгражда и те ще се разглеждат по време на следващите девет
възможности за изучаване през остатъка от годината.

Всяка от следващите възможности за изучаване се основава на една от деветте
вече посочени теми от ученията. Те са разработени, за да помагат на
учениците да придобиват по-задълбочено разбиране за ученията на
Спасителя и да имат желание да ги прилагат в живота си. Всяка възможност за
изучаване включва три основни части: „Разбиране на ученията“,
„Практически задачи“ и „Преговор на откъсите за овладяване на ученията“.

Разбиране на ученията. Тази част от всяка възможност за изучаване
включва поредица от дейности за изучаване или части, които могат да бъдат
преподавани в продължение на един или няколко урока. Тези дейности ще
помагат на учениците да придобиват по-задълбочено разбиране за всяка тема
от ученията и конкретните точки от ученията, свързани с всяка тема.

Дейностите от „Разбиране на ученията“ обикновено започват с изучаване на
тема от ученията от Основен документ за овладяване на ученията. В
допълнение, дейностите се съсредоточават върху конкретни учения,
подкрепени от откъси за овладяване на ученията, които се изучават през
съответния курс на обучение. Например, във възможност за изучаване на
раздел „Божеството“ от Основен документ за овладяване на ученията учителите
са напътствани да помогнат на учениците да овладеят 2 Нефи 26:33, 3 Нефи
11:10–11, 3 Нефи 12:48 и 3 Нефи 18:15, 20–21. Докато учениците изучават
Новия Завет и Учение и завети и История на Църквата по време на други
години от Семинара, те ще се съсредоточават върху допълнителни откъси за
овладяване на ученията, подкрепящи други учения, свързани с темата за
„Божеството“ от Основен документ за овладяване на ученията.

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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По време на дейностите за „Разбиране на ученията“ учениците са
насърчавани да откриват, отбелязват и изучават откъси за овладяване на
ученията, така че да могат да ги използват, когато преподават и обясняват
ученията, съдържащи се в откъсите. При необходимост можете да добавяте
допълнителни дейности, които да помагат на учениците да овладяват
ученията и свързаните с тях откъси от Писанията.

Практически задачи. Повечето възможности за изучаване включват поне
една практическа задача за учениците. Тези задачи обикновено включват
проучване или пресъздаване на ситуации, разглеждане на различни сценарии,
в които учениците могат да участват или въпроси, които могат да бъдат
обсъждани в малки групи или от целия клас. Тези задачи имат съществено
значение в усилията да се помага на учениците да разбират как изучаваните
от тях учения са приложими в съвременните обстоятелства. Задачите също
наблягат на това как изучаваните учения могат да благославят учениците и да
им помагат да живеят според Евангелието, а също така да преподават и
обясняват вярванията си на други хора по един ненатрапчив и
неоскърбителен начин.

Преговор на откъсите за овладяване на ученията. Всяка възможност за
изучаване включва раздел с идеи, които да ви помагат да насочвате учениците
при преговарянето на ученията и свързаните с тях откъси от Писанията,
изучавани през учебната година. Целта на дейностите за „Преговор на
откъсите за овладяване на ученията“ е да помагат на учениците да постигат
следните резултати при овладяване на ученията: Получаване на знание как
тези учения са преподадени в съответните откъси от Писанията и развиване
на способност за запомняне и намиране на тези откъси; даване на ясно
обяснение на всяко учение, като се използват свързаните с него откъси от
Писанията; прилагане на наученото в ежедневието и при даване на отговори
както на социални и исторически проблеми и въпроси, така и на такива,
свързани с ученията (вж. „Въведение към овладяването на ученията“ в Основен
документ за овладяване на ученията).

Въпреки че за дейностите за „Преговор на откъсите за овладяване на
ученията“ няма зададена продължителност, в края на тези насоки е даден
график, включващ време за дейности за преговор. Например, 150 минути са
предвидени за темата за придобиване на духовно знание. Тъй като свързаните
с тази тема възможности за изучаване изискват приблизително 80 минути,
разполагате със 70 допълнителни минути за преговор на принципите,
формулираните учения и свързаните с придобиване на духовно знание откъси
за овладяване на ученията. В дадения пример предвиденото за преговор време
може да бъде разпределено в две или три седмици.

Често преговарянето на ученията и откъсите от Писанията, в които са
разкрити, помага на учениците в усилията им да ги овладяват. Обаче,
внимавайте дейностите за „Преговор на откъсите за овладяване на ученията“
да не отвличат вниманието от последователно преподаване на Писанията или
желаните резултати от овладяването на ученията.

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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Осъществяване на овладяването на ученията
Овладяването на ученията се осъществява по различен начин в зависимост от
типа програма за изучаване в Семинара: Семинар всеки ден (рано сутрин или
като част от програмата в училище), онлайн курс на Семинара или Семинар
у дома.

Овладяване на ученията при Семинар с уроци всеки ден
Програмата за Овладяване на ученията не замества последователното
изучаване на Писанията в Семинара. Предвидено е 30 минути от учебното
време през всяка седмица от учебната година да са посветени на овладяване на
ученията. За да можете да отделяте време за овладяване на ученията, докато
преподавате Книгата на Мормон последователно, ще е необходимо да
започвате уроците навреме и да използвате пълноценно времето на уроците.

Броят на седмиците за покриване на всяка от десетте възможности за
изучаване за овладяване на ученията ще зависи от броя на ученията, върху
които се набляга и които се изучават, а също и откъсите от Писанията,
свързани с овладяването им. Някои теми ще могат да бъдат разглеждани в
рамките на една седмица, докато други ще изискват допълнително време (вж.
„График за овладяване на ученията: Книгата на Мормон“ по-долу).

Част „Разбиране на ученията“ на всяка възможност за изучаване е разделена
на дейности (части), всяка от които обикновено може да бъде изпълнена в
рамките на около 5 до 10 минути. Това дава възможност за гъвкавост при
използването на времето от урока за овладяване на ученията. Например, един
ден можете да планирате по време на урока да направите една или две
дейности, докато друг ден можете да посветите целия урок за разглеждане на
стиховете от Писанията, без да е предвидено време за овладяване на ученията.
Някои дейности изискват повече време, така че можете да решите да
работите по тях по време на ден с гъвкава програма (вж. „График за учителите
при Семинар всеки ден“ и „Предложения за дни с гъвкава програма“ в
Приложението на ръководството за учителя).

Ако овладяването на ученията и последователното изучаване на Писанията се
осъществяват в рамките на един и същ ден, внимавайте времето за овладяване
на ученията да не отнема от времето, необходимо за последователно
преподаване на Писанията. (Например, 5-минутните дейности за „Разбиране
на ученията“ не трябва редовно да отнемат 20 минути, тъй като така няма да
остава достатъчно време за последователно преподаване на Книгата на
Мормон.) В допълнение, може да бъде полезно да обяснявате на учениците, че
определен период от време (например 5 или 10 минути в началото на урока)
ще бъде посветен на овладяване на ученията и след това ще изучават даден
откъс от Писанията (например 2 Нефи 4) през остатъка от урока.

Въпреки че може да има моменти, когато вие или учениците ще откривате
връзка между използваните материали за овладяване на ученията и
определени откъси от Писанията, избягвайте вмъкването на принципи и
учения от Основен документ за овладяване на ученията, докато изучавате
Писанията. Това може да пречи на учениците да разбират намерението на
вдъхновения автор на текста от Писанията.

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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В допълнение на разглеждането на важни откъси от Писанията за овладяване
на ученията по теми, трябва да обръщате внимание на тези откъси, когато са
част от последователното изучаване на Писанията с учениците. Като правите
това, ще помагате на учениците да получават по-добро разбиране на
контекста и съдържанието на всеки откъс, а също така ще наблягате на
важността на преподадените в него истини.

При курсове на Семинара с уроци всеки ден овладяването на ученията
надгражда и заменя програмата за овладяване на Писанията. За тези откъси от
Писанията за овладяване на ученията, които до сега са били определяни като
откъси за овладяване на Писанията, Ръководство за учителя в Семинара:
Книгата на Мормон съдържа предложения и дейности, които ще ви помагат да
акцентирате по подходящ начин върху откъсите по време на
последователното изучаване на Писанията с учениците. Когато откъсите за
овладяване на ученията са нови, ръководството за учителя няма да ги показва
като такива и ще бъде важно вие да наблягате на тях по ефективен и подходящ
начин по време на последователното изучаване на Писанията.

В Ръководство за учителя в Семинара: Книгата на Мормон някои стихове,
които не са откъси за овладяване на ученията, са отбелязани като откъси за
овладяване на Писанията. На тези стихове не следва да се набляга съгласно
инструкциите от ръководството за овладяване на Писанията, а трябва да се
покриват като част от стандартното последователно изучаване на Писанията.

Тъй като ограниченото време за овладяване на ученията ще ви е необходимо,
за да се съсредоточавате върху изучаване на учения и откъси за овладяване на
ученията, а също и за практически задачи и дейности за преговор, вероятно
няма да разполагате с време за дейности за запаметяване. Обаче, тъй като
запаметяването на откъси от Писанията може да благославя учениците,
можете да ги насърчавате да запаметяват откъсите за овладяване на ученията
извън уроците.

График за овладяване на ученията: Книгата на Мормон
Броят на седмиците, посветени на всяка от десетте възможности за изучаване
за Книгата на Мормон, зависи от броя на ученията и откъсите за овладяване
към всяка тема от ученията. Приблизително 30 минути всяка седмица трябва
да бъдат посвещавани на овладяване на ученията чрез следните дейности:

• Разбиране на откъсите, разкриващи учения

• Практически задачи

• Дейности за преговор на откъсите за овладяване на ученията

Например, в графика по-долу четири седмици са предвидени за дейности за
овладяване на ученията, свързани с Божеството. През първата седмица,
можете да направите първите три дейности за „Разбиране на ученията“. През
втората седмицата можете да изберете да направите дейности от 4 до 6. През
третата седмица можете да направите дейности 7 и 8. През четвъртата
седмица можете да изпълните практическата задача и дейността за „Преговор
на откъсите за овладяване на ученията“.

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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Преглеждането на програмата в Ръководство за учителя в Семинара: Книгата
на Мормон за предстоящата седмица заедно с дейностите за овладяване на
ученията, включени в Ръководство за учителя за овладяване на ученията:
Книгата на Мормон, ще ви помага да планирате и предвиждате време за
овладяване на ученията. Може да се наложи да преценявате кои части от
уроците могат да бъдат обобщавани, така че да разполагате с достатъчно
време за дейности за овладяване на ученията и за практически задачи.

Графикът по-долу е разработен въз основа на подход за разглеждане на теми
от ученията в последователността, в която са включени в Основен документ за
овладяване на ученията. Но, тъй като първо се разглежда свързаната с
„Придобиване на духовно знание“ възможност за изучаване, няма конкретна
последователност на преподаване на останалите теми от ученията.
Разгледайте следните два подхода:

• Покриване на темите от ученията в последователността, в която се
намират в Основен документ за овладяване на ученията (започвайки с
„Божеството“ и завършвайки със „Заповеди“).

• Доколкото е възможно, съобразяване на разглежданите теми от ученията с
това, което учениците изучават по време на неделните събрания (вж. Come,
Follow Me: Learning Resources for Youth на LDS.org).

График

Седмица Теми от ученията (с приблизителна продължителност в минути)

1

2

3

4

5

Придобиване на духовно знание (150 минути)

6

7

8

9

Божеството (120 минути)

10

11

12

Планът на спасение (90 минути)

13

14

15

Единението на Исус Христос (180 минути)

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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График

Седмица Теми от ученията (с приблизителна продължителност в минути)

16

17

18

19 Възстановяването (30 минути)

20 Пророци и откровение (30 минути)

21 Свещеничеството и ключове на свещеничеството (30 минути)

22

23

24

Обреди и завети (90 минути)

25

26

Брак и семейство (60 минути)

27

28

29

30

31

32

Заповеди (180 минути)

Овладяване на ученията при онлайн курс на Семинара
Дейностите за овладяване на ученията ще бъдат включени в уроците за
онлайн курса на Семинара. Ако водите онлайн курс на Семинара, ще бъде от
полза за вас да разгледате предходния раздел „Овладяване на ученията при
Семинар с уроци всеки ден“, тъй като той ще ви помогне да разберете важни
принципи и подходи, които могат да бъдат адаптирани и прилагани при
онлайн преподаване.

Овладяване на ученията при Семинар у дома
Към настоящия момент материалите за учители и ученици, участващи в
Семинар у дома, не са актуализирани и включени в съдържанието за
овладяване на ученията. Затова учителите и учениците следва да продължават
да използват материалите за изучаване у дома, налични към момента и
включените дейности за овладяване на Писанията. До актуализирането на
материалите за Семинар у дома, учителите се насърчават да раздадат на
учениците екземпляри на Основен документ за овладяване на ученията и да ги
насърчават самостоятелно да изучават този документ и включените в него
откъси от Писанията за овладяване на ученията.

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ
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Придобиване на
духовно знание
Бележка: Части 1 и 2 от тази възможност за изучаване могат да бъдат
преподадени в продължение на 2 урока от 40 минути или могат да се
комбинират в един 80-минутен урок. Ако разполагате с по-малко от 180 дни
за преподаване, можете да преподадете част 1 от тази възможност за
изучаване вместо урок 1, Ролята на изучаващия от Ръководство за учителя в
Семинара: Книгата на Мормон

Част 1 (40 минути)
Израстване в разбирането и свидетелството за духовни истини
Поканете един ученик да прочете на глас следната история от сестра Шери Л.
Дю, която е служила като втора съветничка в общото президентство на
Обществото за взаимопомощ:

„Една чудесна млада жена… ми се обади, беше разстроена. Между
хлипанията смотолеви: „Не съм сигурна, че все още вярвам, че Църквата е
истинна и ме е страх. Ами, ако семейството ми не може да бъде заедно
завинаги?“ (Шери Л. Дю, „Will You Engage in the Wrestle?“, Brigham Young
University–Idaho devotional, 17 май 2016 г., byui.edu/devotionals).

Поканете учениците да помислят дали те или техен познат са имали
притеснения и чувства, подобни на тези на младата жена, за която говори
сестра Дю.

• Ако тази млада жена се беше обърнала към вас за помощ, какво щяхте да
кажете или направите за нея?

Поканете един ученик да продължи да чете на глас историята от сестра Дю:

„Попитах я: „Искаш ли да имаш свидетелство?“ „Да“ – отговори тя.

„Готова ли си да положиш усилия, за да го получиш?“ „Да“ – отново отговори тя (Шери Л.
Дю, „Will You Engage in the Wrestle?“, byui.edu/devotionals).

• Защо мислите, че вероятно би било полезно да попитате тази млада жена
дали желае да има свидетелство за Евангелието и дали е готова да
положи усилия?

Обяснете, че докато посещават Семинара, учениците ще имат много
възможности да работят над това да израстват в разбирането си и
свидетелството си за Евангелието, а също и да се учат как да намират
отговори на своите въпроси и тези на другите по отношение на Църквата,
включително нейните учения и история. Една от възможностите да правят
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това е чрез овладяване на ученията. Овладяването на ученията включва
стремеж да се научават и прилагат принципи за придобиване на духовно
знание и развиване на по-задълбочено разбиране за ключовите учения от
Евангелието на Исус Христос.

Бог е източникът на цялата истина
Раздайте на учениците екземпляри от Основен документ за овладяване на
ученията и ги помолете да отворят на раздел „Придобиване на духовно
знание“. Поканете един ученик да прочете на глас първия абзац. Помолете
останалите да следят текста и да търсят какво научаваме за източника на
цялата истина.

• Кой е източникът на цялата истина? (Поканете учениците да отбележат
следното учение: Бог знае всички неща и е източникът на цялата
истина.)

• Кои откъси за овладяване на ученията подкрепят това учение? (Можете да
поканите учениците да отбележат Мосия 4:9 в своите Писания по
отличителен начин, за да могат да го намират лесно.)

Поканете един ученик да прочете на глас Мосия 4:9. Помолете останалите да
следят текста, като търсят как този стих ни помага да разбираме защо можем
да се обръщаме към Бог, когато търсим истини.

• Кои думи и изрази от този стих ни помагат да разбираме защо трябва да се
обръщаме към Бог, когато търсим истини?

• Какви ваши преживявания са ви помагали да знаете, че Бог знае всички
неща и е източникът на цялата истина? (Можете да напомните на
учениците да не споделят твърде лични или свещени преживявания.)

Как да придобиваме духовно знание
Напишете на дъската следното заглавие: Моделът, който Бог ни е дал, за да ни
помага да придобиваме духовно знание.

• Как бихте обяснили какво представлява този модел? (Помогнете на
учениците да разберат, че едно значение на думата модел е образец, който
да ни помага да разбираме правилния начин да правим нещо, особено ако
то ще се повтаря многократно. Като пример можете да им покажете
модел, който може да се използва за изработване на нещо.)

Помолете един ученик да прочете на глас втория абзац на раздел
„Придобиване на духовно знание“ от Основен документ за овладяване на
ученията. Помолете останалите да следят текста, като търсят четири неща,
които трябва да правим, за да следваме дадения от Бог модел за придобиване
духовно знание.

• Въз основа на прочетеното от този абзац, какви четири неща трябва да
правим, за да следваме дадения от Бог модел за придобиване
духовно знание?

Напишете отговорите на учениците под заглавието на дъската по
следния начин:

ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНО ЗНАНИЕ
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1. Да имаме искрено желание да знаем истината.

2. Да сме готови да живеем според това, което Бог разкрива.

3. Да търсим истината чрез молитва.

4. Да търсим истината чрез задълбочено изучаване на словото Божие.

Попитайте учениците:

• Защо мислите, че е важно за нас да прилагаме Божия модел за придобиване
на духовно знание всеки ден, а не просто когато имаме неотложни въпроси
или проблеми? (Важно е да прилагаме този модел всеки ден, защото това
кани Господния Дух винаги да бъде с нас и може да ни помага да
разпознаваме влиянието на Светия Дух. Когато последователно следваме
този модел, ние показваме на Господ своето желание постоянно да
придобиваме духовно знание, а не само когато имаме неотложни въпроси
или проблеми.)

Помолете учениците отново да погледнат втория абзац на раздел
„Придобиване на духовно знание“ от Основен документ за овладяване на
ученията.

• Кои откъси от Книгата на Мормон за овладяване на ученията подкрепят
Божия модел за придобиване на духовно знание? (Докато учениците
отговарят, напишете на дъската следните препратки: Мороний 10:4–5,
2 Нефи 32:8–9, 2 Нефи 32:3, откъсите от Писанията са в този ред във
втория абзац.)

Разделете учениците на три групи. Възложете на учениците от всяка група да
изучават по един от написаните на дъската откъси от Книгата на Мормон за
овладяване на ученията, като търсят изрази от Писанията, които ни учат за
Божия модел за придобиване на духовно знание. След като сте им
предоставили достатъчно време, помолете един или няколко ученика от всяка
група да споделят какво са открили. Докато споделят, можете да им задавате
подобни на следните въпроси:

• Според вас какво означава „да попита(ме) Бог… с искрено сърце, с
истинско намерение“ (Мороний 10:4)? (Помогнете на учениците да
разберат, че този израз означава наистина да желаем да получим отговор
от Бог и да възнамеряваме да действаме според получения отговор.)

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на президент
Ръсел М. Нелсън от Кворума на дванадесетте апостоли:

„Истинско намерение“ значи, че човекът наистина възнамерява да следва
даденото божествено напътствие“ (Ръсел М. Нелсън, „Искайте, търсете,
хлопайте“, Лиахона, ноем. 2009 г., с. 82).

ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНО ЗНАНИЕ
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• Защо мислите, че е важно да търсим истината с искрено сърце и наистина
да възнамеряваме да следваме дадените от Бог напътствия?

• Какво според вас означава „да се моли(м) винаги“ (2 Нефи 32:9)?

• Каква според вас е разликата между това да четем от време на време и да
се „угощава(ме)… със словата на Христа“ (2 Нефи 32:3)?

• Как това да избираме да се молим винаги и да се угощаваме със словата на
Христа ни помага да придобиваме духовно знание?

Поканете учениците да споделят свои преживявания, свързани с прилагането
на Божия модел за придобиване на духовно знание. Докато споделят, също
така ги поканете да обяснят какви благословии са получили в последствие.
Вие също можете да споделите свое преживяване.

Да задаваме въпроси и да търсим отговори е съществена част от
усилията ни да научаваме истината
Помолете учениците да помислят дали според тях е добре хората да задават
въпроси по отношение на трудни за разбиране учения на Църквата или
моменти от нейната история.

Помолете един ученик да прочете на глас третия абзац на раздел
„Придобиване на духовно знание“ от Основен документ за овладяване на
ученията. Поканете останалите да следят текста, като търсят какво научаваме
от този абзац за значението на това да задаваме въпроси и да търсим отговори
като част от усилията ни да научаваме истината.

• Какво е значението на това да задаваме въпроси и да търсим отговори като
част от усилията ни да научаваме истината? (След като учениците
отговорят, напишете на дъската следната истина: Да задаваме въпроси и
да търсим отговори е съществена част от усилията ни да научаваме
истината.)

• Защо според вас задаването на въпроси и търсенето на отговори е
съществена част от усилията ни да научаваме истината?

• Според това, което научаваме от третия абзац, защо нашето отношение и
намерение имат значение, когато задаваме въпроси? (Помогнете на
учениците да открият следната истина: Отношението и намерението, с
което задаваме въпроси и търсим отговори, ще влияе значително
върху способността ни да се учим чрез Светия Дух. Можете да
предложите на учениците да отбележат този принцип в своите екземпляри
на Основен документ за овладяване на ученията.)

Напомнете на учениците за разказа за младата жена, която се свързала със
сестра Шери Л. Дю, защото имала съмнения дали ученията на Църквата са
истина. Обяснете, че младата жена решила да се срещне със своя епископ и с
други хора (включително и сестра Дю), които могли да ѝ помогнат да намери
отговори на въпросите си.

Дайте на всички ученици екземпляри на помощните материали за
раздаване. Обяснете, че тези материали съдържат разказа на сестра

Дю за случилото се, докато младата жена търсела отговори на въпросите си.
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Поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас разказа.
Помолете учениците да следят текста, като търсят как отношението и
намерението, с което задаваме въпроси и търсим отговори, ще влияе на
способността ни да учим чрез Светия Дух.

След като учениците прочетат първите три абзаца, попитайте:

• Как отношението и намерението на младата жена, докато търсела
истината, повлияло на способността ѝ да намира отговори на
въпросите си?

След това поканете няколко ученика да се редуват и да прочетат на глас
останалата част от разказа на сестра Дю.

„Казах (на младата жена): „Ела със своите Писания и всички въпроси,
които имаш. Добре е, че имаш въпроси. Нека видим какво ще ни
научи Господ“.

Тя прие поканата ми и дойде с много сериозни въпроси. Търсихме
отговори в Писанията и ученията на пророците. Малко по малко, тя
започна да осъзнава, че просто да има въпроси не означава, че няма

свидетелство. Писанията са изпълнени с истории за пророци, които са имали
въпроси. И тя започна да осъзнава, че Духът ѝ свидетелства, включително и че
пророците, гледачите и откровителите наистина са пророци.

Свидетелството ѝ започна да израства и от тогава мина време. И преди около година
тя ми се обади отново. „Исках вие да сте от първите хора, на които ще кажа, че в
ръката си държа храмова препоръка. Ще бъдете ли с мен, когато получавам своето
надаряване?“ Тогава тя добави: „Знаете ли кое от нещата, които ми казахте, ми
помогна най-много? Казахте ми, че е добре да имам въпроси и така успях да
погледна на себе си като човек, който търси, вместо като човек, който се съмнява“.

Бях изпълнена с радост! Но два дни по-късно получих много по-различно обаждане
от друга (млада жена). „Сестра Дю – каза тя – преди да го разберете от някой друг,
искам да знаете, че съм бременна“. Тя каза, че в продължение на няколко години се
съмнявала в истинността на Евангелието и накрая решила, че няма смисъл да спазва
закона за целомъдрието.

Казах ѝ, че не я съдя и че я обичам. След това я попитах дали би искала да има
свидетелство. „Не, не мисля“ – каза тя.

Разликата беше поразителна. Почти по едно и също време тези две млади жени
имаха застрашаващи свидетелствата им въпроси. Едната потърси помощ и нейното
семейство, приятели и ръководители последваха съвета на президент Монсън и
положиха усилия да я спасят. Другата подхранвала своите съмнения и сама се
убедила, че неморалните ѝ избори са приемливи. …

Въпросите на едното момиче го мотивираха да търси истината. Другото момиче
използва въпросите си, за да оправдае неморалността си.

Мои скъпи приятели, добре е да имаме въпроси. Добре е да имаме въпроси, когато
въпросите са вдъхновени, зададени с вяра и насочени към достоверни източници, от
които Духът ще ни напътства и ще потвърждава отговорите. …
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На никой от нас не се полага откровение, освен ако не положим усилия от своя
страна. Отговорите от Бог не се появяват просто магически. Ако желаем да
израстваме духовно, Господ очаква от нас да задаваме въпроси и да търсим
отговори. Той обещава: „Ако поискаш, ще получаваш откровение след откровение,
знание след знание“ (У. и З. 42:61). Колко по-ясно може да бъде? Господ обича
задаваните с вяра вдъхновени въпроси, защото те ни водят към познание, към
откровение и до по-велика вяра“ (Шери Л. Дю, „Will You Engage in the Wrestle?“,
Brigham Young University–Idaho devotional, 17 май 2016 г., byui.edu/devotionals).

• Как преживяванията на двете млади жени от разказа на сестра Дю могат
да ни помогнат да разберем колко е важно нашето отношение и
намерение, когато задаваме въпроси?

• Как преживяванията на тези две млади жени ни помагат да разберем каква
е нашата роля в усърдното търсене на отговори на въпросите ни?

Можете да свидетелствате за важността на това да задаваме искрени въпроси
и усърдно да търсим отговори. Можете да споделите как сте научили, че
Господ отговаря на нашите искрени въпроси.

Поканете учениците да действат според това, което са научили, като задават
искрени въпроси и усърдно търсят отговори, прилагайки постановения от
Небесния Отец модел за придобиване на духовно знание.

Част 2 (40 минути)
Принципи, които могат да ни помагат да намираме отговори на въпроси
Поканете учениците да помислят какви въпроси имат за живота или
Църквата, нейните учения и история.

Като пример за притеснения или въпроси, които някои ученици могат да
имат или да им бъдат споделени от друг човек, покажете или напишете на
дъската:

Чувам историите на други хора за това как получават отговори на
молитвите си, но с мен това не се случва. Сякаш Бог не ме обича, въпреки
че се опитвам да постъпвам правилно. Защо Бог не отговаря на
молитвите ми?

Обяснете на учениците, че тази част от тази възможност за изучаване за
придобиване на духовно знание е предназначена да им помогне да научат три
принципа, които могат да ги водят, докато имат или се натъкват на въпроси
от други хора: действие с вяра, изследване на идеи и въпроси от вечна
перспектива и търсене на допълнително разбиране от божествено
постановени източници.
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Действие с вяра
Поканете няколко ученика да се редуват да четат на глас принцип 1
„Действие с вяра“ от раздел „Придобиване на духовно знание“ на Основен
документ за овладяване на ученията. Помолете останалите да следят текста,
като търсят твърдения, обясняващи какво можем да правим, за да действаме с
вяра, докато имаме въпроси или проблеми. Поканете ги да отбележат
твърденията, които имат специално значение за тях.

Помолете учениците да споделят това, което са открили. Докато правят това,
можете да ги помолите да обяснят как откритите от тях съвети могат да им
помагат, когато имат въпроси или проблеми. Обърнете внимание на следното
учение: Докато продължаваме да търсим отговори, трябва да живеем с
вяра, уверени, че рано или късно ще ги получим.

• Кои откъси от Книгата на Мормон за овладяване на ученията подкрепят
това учение? (Поканете учениците да отбележат Етер 12:6 в своите
Писания по отличителен начин, за да могат да го намират лесно.)

Поканете един ученик да прочете на глас Етер 12:6. Помолете останалите да
следят текста, като търсят думи или изрази, които ни помагат да разбираме
защо е важно да живеем чрез вяра, докато търсим отговори на въпросите си.

• Кои думи или изрази могат да ни помагат да разбираме защо е важно да
живеем чрез вяра, докато търсим отговори на въпросите си?

• Какво според вас означава, че „няма да получи(м) никакво свидетелство,
докато вярата (ни) не бъде изпитана“ (Етер 12:6)?

Поканете един от учениците да прочете на глас даденото по-долу изявление
на президент Дитер Ф. Ухтдорф от Първото президентство. Помолете
останалите ученици да слушат какво можем да правим, за да получим
свидетелство или потвърждение за истинността на Евангелието.

„Като упражнявате вяра, прилагайки евангелските принципи всеки ден и
при всички обстоятелства, ще вкусвате от сладките плодове на Евангелието
и така ще узнавате за неговата истинност“ (Дитер Ф. Ухтдорф, „The
Reflection in the Water“, Church Educational System fireside for young adults, 1
ноем. 2009 г., LDS.org).

• Какво според президент Ухтдорф можем да правим, за да получаваме или
укрепваме свидетелствата си за истинността на Евангелието?

• Защо според вас Господ очаква от нас да упражним вяра, преди да получим
свидетелство или потвърждение за истинността на Евангелието?

• За коя истина сте получили свидетелство, като сте избрали да упражните
своята вяра, прилагайки евангелските принципи ежедневно? Как
получихте своето свидетелство? (Вие също можете да споделите свое
преживяване.)
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Обяснете, че някои хора могат да поставят под въпрос дали имат свидетелство
или да се чудят защо свидетелството им не е по-силно, въпреки че са се
опитвали да упражняват вярата си, живеейки според Господните заповеди.

Обърнете внимание на последните две учения в принцип 1 „Действие с вяра“
от раздел „Придобиване на духовно знание“ на Основен документ за овладяване
на ученията: Когато сме верни на истината и светлината, които вече сме
получили, ще получаваме повече. Отговорите на нашите въпроси и
молитви често идват „ред по ред, правило след правило“. Поканете
учениците да отбележат тези истини.

• Как тези истини биха могли да помагат на някого да разбира защо
неговото или нейното свидетелство за Евангелието не израства по-бързо?

• Кои откъси за овладяване на ученията подкрепят тези две истини?
(Поканете учениците да отбележат по отличителен начин 2 Нефи 28:30.)

Поканете един ученик да прочете на глас 2 Нефи 28:30. Помолете останалите
да следят текста, като търсят изрази, подкрепящи истините от Основен
документ за овладяване на ученията.. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

Обяснете, че старейшина Д. Тод Кристоферсън от Кворума на дванадесетте
апостоли описва свое свързано с молитвата преживяване, докато той и
семейството му са имали изпитание, продължило няколко години. Поканете
един ученик да прочете на глас даденото по-долу изявление на старейшина
Кристоферсън. Помолете останалите ученици да слушат кои може да са
причините Господ да избира да не отговаря на някои от въпросите и
молитвите ни незабавно или по начина, по който желаем.

„Молих се някаква чудодейна намеса да ни избави. Въпреки че се молих за
това много пъти с голяма искреност и дълбоко желание в сърцето, в крайна
сметка отговорът беше Не. Накрая се научих да се моля като Спасителя:
„Обаче не Моята воля, а Твоята да бъде“ (Лука 22:42). Търсех помощта на
Господ при всяка малка стъпка по пътя към разрешението.

… Не веднъж падах на колене пред моя Небесен Отец, умолявайки Го за
помощ през сълзи. И Той го стори. Понякога не беше нищо повече от чувство за мир,
потвърждение, че всичко ще е наред. …

Въпреки че тогава страдах, сега, когато поглеждам назад, съм благодарен, че нямаше
бързо разрешение на проблема ми. Фактът, че бях принуден да се обръщам към Бог за
помощ почти всекидневно в продължение на много години, ме научи как наистина да се
моля и да получавам отговори на молитви и научих по много практичен начин как да
имам вяра в Бог. Опознах моя Спасител и моя Небесен Отец по начин и до степен, които
можеше да не се случат в противен случай или които биха изисквали повече време за
постигане. … Научих се да се уповавам на Господ с цялото си сърце. Научих се да ходя
заедно с Него ден след ден“ (Д. Тод Кристоферсън, „Recognizing God’s Hand in Our Daily
Blessings“, Ensign, ян. 2012 г., с. 18–19).

• Въз основа на това, което научихте от това изявление, кои могат да бъдат
някои от причините Господ да избира да не отговаря на някои от
въпросите и молитвите ни незабавно или по начина, по който желаем?
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(След като учениците отговорят, можете да посочите, че Бог може също
така да отговаря на молитвите ни незабавно по директен и
въздействащ начин.)

Насочете вниманието им към проблема и въпроса на дъската.

• Ако имахте такъв проблем и въпрос, как бихте могли да изберете да
действате с вяра?

Изследване на идеи и въпроси от вечна перспектива
Помолете учениците да помислят за момент, когато може да са забелязали, че
вярванията или гледната им точка се различават от вярванията и
разбиранията на техните приятели и познати, които не са членове на
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни?

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване на
старейшина Далин Х. Оукс от Кворума на дванадесетте апостоли. Помолете
учениците да слушат защо често разбирането на светиите от последните дни
за живота и по религиозни въпроси се различава от това на другите хора.

„По много важни въпроси нашите разбирания (или вярвания)… се
различават от (тези на) много от нашите приятели и познати. Те също така
се различават от много от разпространяваните от медиите разбирания. …
Например, поради това, че като светии от последните дни имаме знание за
плана на нашия Небесен Отец за нас, ние знаем, че този земен живот не е
отделен период от нашето съществуване между едно неопознаваемо минало

и едно несигурно бъдеще. Този живот е като второто действие на произведение от три
части. Целта му е определена от това, което ни е разкрито за доземния ни живот в първо
действие и нашата вечна съдба в трето. Поради нашето знание за този план и други
истини, които Бог е разкрил, ние започваме разговор с различни предварителни нагласи
от хората, които нямат нашето познание. В резултат на това, ние достигаме до различни
заключения по много важни теми, за които другите хора съдят само от своите мнения за
земен живот“ (Далин Х. Оукс, „As He Thinketh in His Heart“, вечер с висш ръководител, 8
фев. 2013 г., lds.org/broadcasts).

• Защо според старейшина Оукс в сравнение с другите хора светиите от
последните дни имат различно виждане по свързани със земния живот
въпроси и религиозни теми? (Докато учениците отговарят, начертайте на
дъската дадената по-долу схема.)

Закрийте частите с първо и трето действие и задайте следния въпрос:
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• Можете ли да дадете пример за важни въпроси, по които можем да имаме
различно виждане, ако нямахме знание за доземния живот и живота след
смъртта? (Учениците могат да споменат много теми, например ценността
на човешкия живот или че при Страшния съд Бог ще ни накара да
изтърпим последствията от изборите си.)

Поканете един ученик да прочете на глас даденото по-долу изказване от
старейшина Оукс. Обяснете, че той говори на учители от Семинара и
Института. Помолете учениците да слушат какво според него трябва да правят
учениците, когато се натъкват на трудни идеи или въпроси.

„Смятам, че може би е за предпочитане нашите младежи да се въздържат
от спорове с други хора. … Често ще е по-добре, ако отговаряме, като
посочваме светските мнения или предположения, лежащи в основата на
спорните твърдения и след това посочваме различните нагласи и
допускания, които напътстват мисленето на светиите от последните дни“
(Далин Х. Оукс, „As He Thinketh in His Heart“, lds.org/broadcasts).

• Въз основа на предложението на старейшина Оукс, какво можем да
правим, когато се натъкваме на трудни идеи или въпроси? (Може да е
необходимо да помогнете на учениците да разберат, че мнението е идея,
използвана в подкрепа на заключение и че твърдението е заявяване на
позицията, гледната точка или виждането на човек.)

За да покажете как вярванията или предположенията на човек могат да влияят
на неговите отговори, поставете или нарисувайте опростена рамка около
написаните на дъската проблем и въпрос.

Обяснете, че тази опростена рамка
представлява вярванията и
предположенията, които човек може
да има, докато задава този въпрос,
ако не го разглежда в контекста на
това, което ние знаем за Небесния
Отец, Неговия план на спасение и
ученията на Исус Христос. Посочете,
че когато вземаме под внимание
вярванията и предположенията на
някого, трябва да го правим под
напътствието на Светия Дух и с
доброта и уважение, съобразявайки се с чувствата на дадения човек.

• Кои са някои може би неправилни вярвания или предположения, които
могат да влияят на човек, който има проблем и въпрос?

Напишете отговорите на учениците на дъската около рамката. Отговорите
могат да включват:

ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНО ЗНАНИЕ
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Бог отговаря на молитвите на всички по един и същ начин.

Бог обича някои от Своите чеда, но мен не обича истински.

Това, че Бог не отговаря на молитвите ми по начина, по който се надявам
и очаквам, означава, че Той не ме обича.

Ако се опитвам да постъпвам правилно, Бог трябва незабавно да отговаря
на всички мои молитви.

• Защо мислите, че е важно да мислим за вярванията и предположенията,
които други хора или ние можем да имаме, когато задаваме въпроси по
отношение на Бог, нашия земен живот или Църквата, нейните учения и
история? (Помогнете на учениците да разберат, че ако правим така, това
може да ни помага да разбираме по-добре притесненията в основата на
нещата или ограничените представи, на които е основан въпросът.)

• Как написаните на дъската вярвания или предположения показват, че
човекът може да има ограничено виждане по въпроса?

Поканете един ученик да прочете на глас принцип 2 „Изследване на идеи и
въпроси от вечна перспектива“ от раздел „Придобиване на духовно знание“ от
Основен документ за овладяване на ученията. Помолете останалите да следят
текста, като търсят как можем да изследваме идеи и въпроси от вечна
перспектива.

Поканете учениците да споделят какво са открили. Поканете учениците да
отбележат следната истина: За да изследваме духовни идеи, въпроси и
социални проблеми от вечна перспектива, ние ги разглеждаме в
контекста на плана на спасение и ученията на Спасителя. Открийте
частите за първо и трето действие на дъската.

За да помогнете на учениците да разберат как да разглеждат идеи и
въпроси в контекста на плана на спасение и ученията на Спасителя,

можете да им покажете видеото „Examining Questions with an Eternal
Perspective“ („Изследване на въпроси от вечна перспектива“), (2:55), достъпно
на LDS.org. Помолете учениците да гледат как младата жена на име Лорън
отделя време да мисли за вярванията и предположенията, които може да са
оказали влияние на въпроса на приятелката ѝ за Бог и как след това Лорън
изследва въпроса от вечна перспектива.

След като учениците изгледат видеото, попитайте:

• Защо според вас е било полезно за Лорън да помисли за вярванията и
предположенията, които са оказали влияние на въпроса на приятелката ѝ
за Бог?

• Какво се случва, докато Лорън изследва въпроса на приятелката си от
вечна перспектива?

ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНО ЗНАНИЕ
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За да помогнете на учениците да приложат на практика изучаването на идеи
и въпроси от вечна перспектива, насочете вниманието им към проблема и
въпроса в рамката на дъската и попитайте:

• Какво знаете за Небесния Отец, Неговия план и ученията на Спасителя,
което може да ни помогне да подходим към този въпрос по по-различен
начин и да намерим отговори въз основа на вечни истини?

Докато учениците отговарят, изтривайте твърденията около рамката и
вместо тях пишете отговорите на учениците. Отговорите могат да включват:

Бог може да отговаря на молитвите ни по различен начин в зависимост
от това какво знае за нашите лични нужди и какво е най-добро за нас.

Бог обича всички Свои чеда, включително и мен.

Бог ме обича, дори когато не отговаря на молитвите ми по начина, по
който се надявам и очаквам.

Дори когато се опитвам да постъпвам правилно, Бог може да не отговаря
незабавно на молитвите ми. Това ми дава възможности да израствам
духовно.

Махнете или изтрийте опростената рамка около проблема и въпроса на
дъската и я заменете с по-красива рамка.

Обяснете, че тази нова рамка
представлява истините, които знаем
за Небесния Отец, Неговия план на
спасение и ученията на Спасителя.

• Как това да разглеждаме този
въпрос в контекста на това, което
знаем за Небесния Отец, Неговия
план и ученията на Спасителя
може да ни позволи да подходим
към въпроса по различен начин?

Поканете учениците да споделят как
са могли по-добре да разберат дадена
идея, учение или въпрос, като са ги разглеждали от вечна перспектива. Вие
също можете да споделите свое преживяване.

Търсене на допълнително разбиране от божествено постановени
източници
Поканете учениците да помислят за източниците, към които могат да се
обръщат, когато имат свързан с Църквата въпрос или се нуждаят от помощ
при вземане на важно решение.

Поканете един ученик да прочете на глас следното изявление на старейшина
М. Ръсел Балард от Кворума на дванадесетте апостоли:

ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНО ЗНАНИЕ
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„Яков не е казал: „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека търси в
Google!“ (М. Ръсел Балард, „Възможностите и отговорностите на учителите
към ОСЦ през 21-ви век“, Вечер с висш ръководител, 26 фев. 2016 г., lds.org/
broadcasts).

• Какво наистина ни учи апостол Яков в Посланието на Яков 1:5? („Ако на
някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога“.)

• Защо според вас е важно първо да се обръщаме към Бог за помощ, когато
имаме въпроси или проблеми?

Поканете един ученик да прочете на глас първия абзац на принцип 3 „Търсене
на допълнително разбиране от божествено постановени източници“ от раздел
„Придобиване на духовно знание“ от Основен документ за овладяване на
ученията. Поканете останалите да следят текста, като търсят какво ние е дал
Бог, за да ни помага да откриваме и разбираме истината. Поканете учениците
да отбелязват какво са открили.

• Какво ни е дал Бог, за да ни помага да откриваме и разбираме истината?
(Като част от това обсъждане можете да поканите учениците да отбележат
следното твърдение: Като част от постановения от Господ процес на
придобиване на духовно знание, Той е установил източници, чрез
които разкрива истини и дава напътствия на Своите чеда.)

• Какви благословии получаваме, когато се обръщаме към Господните
божествено постановени източници на истина?

Посочете проблема и въпроса в рамката на дъската.

• Кои са някои божествено постановени източници, към които бихте могли
да се обърнете, ако имахте този проблем и въпрос?

За да помогнете на учениците да се запознаят с допълнителни източници,
които могат да им помагат да намират божествено постановени източници,
можете да им кажете (и ако е възможно да им покажете или да ги поканите да
намерят на електронните си устройства) официалната страница на Църквата
mormonnewsroom.org. Обяснете, че на тази страница Църквата предоставя
разясняваща информация по отношение на различни свързани с Църквата
важни за обществото въпроси или коригира частична или неточна
информация, разпространявана в медиите. Също така можете да покажете на
учениците страницата на Църквата Gospel Topics на lds.org/topics. Есетата на
страницата Gospel Topics съдържат ценна и ясна информация по много трудни
въпроси, свързани с историята или ученията.

Поканете учениците да споделят случаи, в които са имали въпрос или проблем
и са били благославяни, поради това, че са се обръщали за отговори към
божествени източници. Бихте могли да се подготвите да споделите
личен пример.

Поканете един ученик да прочете на глас втория абзац на принцип 3 „Търсене
на допълнително разбиране от божествено постановени източници“ от раздел
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„Придобиване на духовно знание“ от Основен документ за овладяване на
ученията. Помолете учениците да следят текста, като търсят какво научаваме
от този абзац за източниците на информация, които не са от Църквата.

• Защо е важно да сме предпазливи по отношение на ненадеждните
източници на информация?

• Как можем да разпознаваме истината от източници на информация, които
не са от Църквата? (Помогнете на учениците да разберат, че Светият Дух
може да ни помага да разпознаваме истината или грешната информация,
независимо от източника ѝ (вж. Мороний 10:5).)

Обяснете, че по време на учебната година, в допълнение на последователното
изучаване на ученията от Книгата на Мормон, учениците също така ще
изучават девет теми от ученията от Основен документ за овладяване на
ученията (съответстващи на темите от програмата за неделните събрания за
младежи). Те също така ще изучават откъси от Книгата на Мормон за
овладяване на ученията, свързани с всяка тема. При изучаването на всяка
тема, те ще използват обсъжданите в този урок принципи за придобиване на
духовно знание, за да разглеждат истински въпроси, проблеми и възможности
за приложение в личния им живот.

Споделете свидетелството си за това колко е важно да прилагаме тези
принципи, когато се натъкваме на трудни идеи или въпроси. Уверете
учениците, че Господ желае да ги учи чрез Своя Дух. Когато действаме с вяра,
изследваме идеи и въпроси от вечна перспектива и търсим допълнително
разбиране от божествено постановени източници, Бог ще ни дава отговори и
напътствия в живота ни.

Преговор на откъсите за овладяване на ученията
Бихте могли да използвате следващата дейност по време на отделен урок, за да
помогнете на учениците да преговорят откъсите от Книгата на Мормон за
овладяване на ученията, разгледани в дейности 1 и 2 от тази възможност за
изучаване за придобиването на духовно знание.

Преди урока напишете на дъската следните препратки към откъси за
овладяване на ученията: 2 Нефи 28:30, 2 Нефи 32:3, 2 Нефи 32:8–9, Мосия 4:9,
Етер 12:6, Мороний 10:4–5.

Разделете учениците по двойки. Помолете ги да преговорят ученията,
преподадени в откъсите на дъската, като един ученик от всяка група използва
Ръководство с препратки за овладяване на ученията и чете на глас в произволен
ред ключовите изрази към всеки от откъсите за овладяване на ученията.
Когато бъде прочетен ключов израз, другият ученик казва кой от откъсите на
дъската е свързан с този израз. След няколко минути помолете учениците да
си разменят ролите.

След това, за да помогнете на учениците да се запознаят с текста на откъсите
за овладяване на ученията, прочетете даден откъс на глас, без да посочвате
препратката. Поканете учениците да се опитат да намерят откъса и да се
присъединят към вас в четенето, преди да сте стигнали до края на откъса.
След прочитането на всеки откъс, поканете един или повече ученици да
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обяснят със свои думи учението или принципа, преподадени в стиховете.
Повторете тази дейност за всеки от написаните на дъската откъси за
овладяване на ученията.

ПРИДОБИВАНЕ НА ДУХОВНО ЗНАНИЕ
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Божеството
Бележка: Дадените по-долу дейности за овладяване на ученията могат да
бъдат разпределени в няколко урока или включени в един урок.

Разбиране на ученията (75 минути)
Дейност 1 (10 минути)
Напишете на дъската следното твърдение и поканете един ученик да го
прочете на глас: Бог не ме познава истински или не се интересува какво
преживявам.

• Как това да нямат правилно разбиране може да пречи на хората да
упражняват вяра в Бог?

Помолете учениците да отворят на тема от ученията 1 „Божеството“ от
Основен документ за овладяване на ученията. Поканете учениците да прочетат
по двойки текста към тази тема, като търсят истини за същността и
качествата на членовете на Божеството. Помолете ги да обсъдят по двойки как
някои от намерените от тях истини могат да помогнат да се поправи или
разясни твърдението на дъската.

След като сте им предоставили достатъчно време, поканете няколко ученика
да обяснят на всички какво са обсъдили по двойки. Свидетелствайте, че когато
научаваме и разбираме по-добре ученията за Божеството, нашата вяра и
упование в Небесния Отец, Исус Христос и Светия Дух ще нарастват.

Дейност 2 (10 минути)
Задайте на учениците следния въпрос:

• Какви разлики могат да забележат някои хора в другите, които да ги
накарат да сметнат другите за по-незначителни? (Някои от нещата, които
учениците могат да споменат, включват разлики в икономическото
положение, външния вид, способностите, културата, езика, религията,
пола или етническия произход.)

Поканете учениците да отворят на тема от ученията 1 „Божеството“ от
Основен документ за овладяване на ученията и да разгледат текста под заглавие
„Бог Отец“, като търсят истина, описваща какво изпитва Бог към всички
Негови чеда. Помолете ги да споделят какво са открили и напишете на
дъската следното учение: Бог обича всяко едно от чедата Си със
съвършена любов и всички са равни пред Него. Поканете учениците да
отбележат това учение в своите екземпляри на Основен документ за овладяване
на ученията.

• Кои откъси за овладяване на ученията подкрепят тази истина? (Поканете
учениците да отбележат 2 Нефи 26:33 в своите Писания по отличителен
начин, за да могат да го намират лесно.)

За да помогнете на учениците да разберат контекста на този откъс, обяснете,
че във 2 Нефи 26 пророкът Нефи пророкува за последните дни и кани всички
хора да дойдат в Христа.
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Поканете един ученик да прочете на глас 2 Нефи 26:33. Поканете останалите
да следят текста, като търсят думи и изрази, потвърждаващи написаното на
дъската учение. Поканете учениците да споделят какво са открили.

• Какво според вас означава, че „всички (сме) равни пред Бога“?

• Какви ваши преживявания са ви помогнали да узнаете, че Бог обича всяко
от чедата Си със съвършена любов и всички са равни пред Него? (Вие също
можете да споделите свое преживяване.)

• Как разбирането за тази истина влияе на начина, по който възприемаме
останалите и се отнасяме към тях?

За да помогнете на учениците да разберат едно приложение на тази истина,
поканете един от тях да прочете на глас следното изявление:

„Църквата недвусмислено заклеймява расизма от всякакъв вид и всеки период от
историята, упражняван от хора в и извън Църквата. През 2006 г. тогавашният президент на
Църквата, Гордън Б. Хинкли заявява, че „никой човек, който отправя презрителни
забележки към хора от друга раса, не може да се счита за истински ученик на Христос.
Нито може да счита, че е в хармония с ученията на Църквата. Нека осъзнаем, че всички
сме синове и дъщери на Нашия Небесен Отец, Който обича всички Свои чеда?“ („Race and
the Church: All Are Alike unto God“, 29 фев. 2012 г., mormonnewsroom.org).

Дейност 3 (10 минути)
Покажете картините Исус Христос се
явява на нефитите (lds.org/
media-library) и Исус проповядва в
Западното полукълбо (Евангелски
произведения на изкуството, 2009 г.,
№ 82; вж. също lds.org/media-library).

Помолете един ученик да обобщи за
останалите историята от Писанията,
показана на тези картини.

Кажете на учениците, че в 3 Нефи
11:10–11 се съдържат първите думи
на Спасителя към нефитите, когато
им се явява и това са стихове за
овладяване на ученията. Можете да
им предложите да отбележат тези
стихове в своите Писания.

Поканете един ученик да прочете на
глас 3 Нефи 11:10–11. Помолете
останалите да следят текста, като търсят истините, които Спасителят
преподава на нефитите за Себе Си.

• Какво мислите, че означава изразът: „Аз пих от тази горчива чаша“ (3
Нефи 11:11)? (Горчивината на Неговите страдания, докато извършва
Единителната жертва.)
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• Какво научаваме от тези стихове
за взаимоотношенията между
Небесния Отец и Неговия Син
Исус Христос?

• Какви истини за Спасителя
можем да научим от тези стихове?
(След като учениците отговорят, напишете на дъската следните учения,
намиращи се в тема от ученията 1 „Божеството“ от Основен документ за
овладяване на ученията: Исус Христос върши волята на Отца във
всички неща. Той води един безгрешен живот и извършва
Единение за греховете на цялото човечество. Поканете учениците да
отбележат тези учения в своите екземпляри на Основен документ за
овладяване на ученията и да напишат първата истина до 3 Нефи 11:10–11 в
своя екземпляр на Писанията.)

За да помогнете на учениците да разберат тези учения по-добре, поканете
половината да прочетат наум Лука 22:39–44, а другата половина – Моисей
4:1–2. Помолете ги да търсят примери как Исус Христос се подчинява на
волята на Отца във всички неща. Поканете учениците да споделят какво са
открили.

• Какво можем да научим от примера на Спасителя за това как да укрепваме
своите взаимоотношения с Небесния Отец?

Дейност 4 (10 минути)
Ако все още не сте го направили, напишете на дъската следните учения:

Бог обича всяко едно от чедата Си със съвършена любов и всички са равни
пред Него.

Исус Христос върши волята на Отца във всички неща. Той води един
безгрешен живот и извършва Единение за греховете на цялото човечество.

Поканете учениците да открият кои откъси от Книгата на Мормон за
овладяване на ученията подкрепят тези учения. (Ако учениците се
затрудняват да си спомнят откъсите, насърчете ги да разгледат текста към
раздели „Бог Отец“ и „Исус Христос“ от тема от ученията 1 „Божеството“ от
Основен документ за овладяване на ученията.) След като открият 2 Нефи 26:33
и 3 Нефи 11:10–11, поканете няколко ученика да прочетат стиховете на глас.

Напишете на дъската следния въпрос: Как Единителната жертва на Исус
Христос показва съвършената любов на Бог към всяко от Неговите чеда и че
всички са равни пред Него?

Поканете учениците да напишат отговорите си на този въпрос в своите
тетрадки или дневници за изучаване на Писанията. След като сте им
предоставили достатъчно време, помолете няколко ученика да споделят
отговорите си с останалите.
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Дейност 5 (5 минути)
Поканете учениците да помислят за хора, на които гледат като добър пример
и да помислят какво прави тези хора достойни за подражание.

Поканете учениците да погледнат втория абзац на раздел „Исус Христос“ на
тема № 1 от ученията „Божеството“ от Основен документ за овладяване на
ученията. Помолете ги да търсят твърдение, което ни учи Кого всички хора
могат да приемат като пример в живота си. Поканете учениците да споделят
какво са открили. След това напишете на дъската следното учение: Животът
на Исус Христос е съвършен пример за това как следва да живеем.

• Кой откъс от Писанията подкрепя това учение? (3 Нефи 12:48.)

За да помогнете на учениците да разберат контекста на 3 Нефи 12:48,
обяснете, че след като Исус Христос се явява на нефитите, Той ги учи как да Го
следват и какво е необходимо, за да влязат в небесното царство.

Поканете един ученик да прочете на глас 3 Нефи 12:48. Помолете останалите
да следят текста, като търсят каква заповед дава Спасителят на хората.

• Каква заповед дава Спасителят на хората?

• Кои са някои от начините, по които можем да се стремим да спазваме
заповедта да бъдем съвършени? (Посочете, че за да бъдем съвършени като
Небесния Отец и Исус Христос, трябва да станем като Тях. Когато се
стремим да следваме Спасителя, можем да ставаме съвършени чрез Него и
Неговата Единителна жертва. Постигането на съвършенство е процес,
който продължава и през следващия живот.)

Поканете учениците да отбележат 3 Нефи 12:48 по отличителен начин като
откъс за овладяване на ученията и да напишат „Животът на Исус Христос е
съвършен пример за това как следва да живеем“ до стиховете в своя екземпляр
на Писанията.

Дейност 6 (10 минути)
Прочетете 3 Нефи 12:48 на глас с учениците. Помолете един ученик да
припомни на останалите кое учение подкрепя този откъс. (Животът на Исус
Христос е съвършен пример за това как следва да живеем.)

За да помогнете на учениците да получат по-дълбоко разбиране за това
учение, покажете видеото „Christlike Attributes“ („Христови качества“),

(2:54), достъпно на LDS.org. Помолете ги да търсят качества на Спасителя,
които можем да се стремим да развиваме в живота си. След като изгледат
видеото, поканете учениците да изброят тези качества и направете списък с
отговорите им на дъската. (Ако не е възможно да гледате видеото, можете да
направите следното: Помолете учениците да изброят някои от качествата на
Спасителя, които можем да се стремим да развиваме и направете списък с
отговорите им на дъската. Списъкът може да включва смирение, подчинение
и доброта. Можете да обсъдите накратко примери от живота на Спасителя, в
които са разкрити някои от тези качества.)
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• Можете ли да споделите преживяване, когато сте били благословени
поради това, че някой е следвал примера на Спасителя по един от
тези начини?

• Можете ли да споделите преживяване, когато сте успели да помогнете на
друг човек, поради това, че сте се опитвали да прилагате някое от тези
качества?

Помолете един ученик да прочете на глас следното изказване на президент
Хауърд У. Хънтър (1907 – 1995):

„Нека следваме Сина Божий по всички начини и пътеки на живота. Нека
приемем Него за наш пример и водач. При всяка възможност следва да се
питаме: „Какво би направил Исус?“ и след това смело да действаме според
отговора. Трябва да следваме Христос според най-пълния смисъл на тази
дума. Трябва да вършим Неговото дело, така както Той е вършил делото на
Отца. … В степента, в която ни позволяват земните ни сили, ние следва да

полагаме всяко усилие да бъдем като Христос – единственият съвършен и безгрешен
пример, Когото светът някога е виждал“ (Учения на президентите на Църквата: Хауърд
Хънтър, 2015 г., с. 329).

Поканете учениците да помислят за няколко начина, по които могат да
следват примера на Спасителя в ежедневния си живот. Докато мислят,
напишете на дъската следното недовършено твърдение: Ще следвам по-добре
примера на Спасителя, като…

Поканете учениците да завършат изречението в своите тетрадки или
дневници за изучаване. Насърчете ги да работят по написаните цели и смело
да следват примера на Исус Христос.

Дейност 7 (10 минути)
Поканете един от учениците да прочете на глас 3 Нефи 18:15, 20–21. Помолете
останалите да следят текста, като търсят какъв съвет дава Спасителят на
нефитите. Посочете, че това е откъс за овладяване на ученията. Поканете
учениците да отбележат този откъс по отличителен начин.

• Какво според съвета на Спасителя трябва да правят нефитите?

Посочете, че в 3 Нефи 18:20–21 Спасителят повтаря напътствието „молете
се… в Моето име“.

• Защо според вас Спасителят ни заповядва винаги да се молим на Небесния
Отец в Негово име?

За да помогнете на учениците да разберат една от причините да се молим в
името на Исус Христос, нарисувайте на дъската следната илюстрация:
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Начертайте вертикална линия на дъската между фигурата, която представлява
нас и изображението, представляващо присъствието на Небесния Отец.

• Какво ни отделя от Небесния Отец и Неговата сила и благословии?

След като учениците отговорят, напишете Падението и Личните грехове на
дъската до линията. След това върху линията на дъската сложете картина на
Спасителя и напишете Посредник под нея.

• Какво е посредник? (Някой, който застава между отделни хора или групи
хора, за да разреши различията между тях и да ги сближи.)

• Как Исус Христос е нашият Посредник или Ходатай пред Отца? (Чрез
Своята Единителна жертва Спасителят осигури начин всички хора да
преодолеят отрицателните последици от Падението, да се покаят за
греховете си, да бъдат помирени с Небесния Отец и да получат
благословиите на спасението. Това е една от причините да се молим на
Отца в името на Исус Христос.)

Илюстрирайте това, че Спасителят е осигурил начин да бъдем помирени с
Небесния Отец, като нарисувате стрелка от фигурата, която представлява нас,
към изображението, представляващо присъствието на Небесния Отец.

• Освен да се молим, какво друго ни е заповядано да правим в името на Исус
Христос? (Напишете отговорите на учениците на дъската.)

Напишете на дъската следното учение: Тъй като Исус Христос е нашият
Спасител и Посредник пред Отца, всички молитви, благословии и
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свещенически обреди трябва да се извършват в Неговото име. Поканете
учениците да отбележат това твърдение в раздел „Исус Христос“ на тема № 1
от ученията „Божеството“ в своите екземпляри на Основен документ за
овладяване на ученията и да го запишат до 3 Нефи 18:15, 20–21 в своя
екземпляр на Писанията.

Дейност 8 (10 минути)
Напишете на дъската следното учение: Тъй като Исус Христос е нашият
Спасител и Посредник пред Отца, всички молитви, благословии и свещенически
обреди трябва да се извършват в Неговото име. Помолете учениците да намерят
стиховете за овладяване на ученията, които подкрепят това учение (3
Нефи18:15, 20–21). Кажете на първия ученик, който намери стиховете, да
започне да ги чете на глас и поканете останалите да се включат в четенето,
когато ги намерят.

Обяснете, че когато използваме името на Исус Христос в молитви,
благословии и свещенически обреди, призоваваме Неговата божествена власт
и сила (вж. Авраам 1:18).

Разделете учениците на групи по двама или трима. Напишете на дъската
следните препратки към Писанията и възложете на всяка група по една или
две от тях: Деянията 2:37–38, Деянията 3:2–8, Учение и завети 84:66–70,
Моисей 1:21–22.

Поканете учениците да прочетат по групи възложените им откъси, като
търсят някои от последиците от това молитвите, благословиите и
свещеническите обреди да бъдат извършвани в името на Исус Христос. След
като сте им предоставили достатъчно време, помолете по един ученик от
всяка група да сподели какво са открили.

Поканете учениците да се замислят какви благословии са получили в живота
си в резултат на молитви, свещенически благословии и обреди, извършени в
името на Исус Христос. Помолете няколко ученика да споделят
преживяванията си с останалите.

Практическа задача (15 минути)
Помолете учениците да отворят на раздел „Придобиване на духовно знание“
на Основен документ за овладяване на ученията. Преговорете трите принципа:
„действие с вяра“, „изследване на идеи и въпроси от вечна перспектива“ и
„търсене на допълнително разбиране от божествено постановени източници“.

Покажете или напишете на дъската следните въпроси:

Как сестрата на момичето му помогнала да действа с вяра?

Как сестрата на момичето му помогнала да погледне ситуацията от
вечна перспектива?

Как сестрата на момичето му помогнала да търси разбиране чрез
божествено постановени източници?
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Разделете учениците по двойки и дайте на всяка двойка екземпляр от
материала за раздаване с разговора с текстови съобщения между

двете сестри в края на тази възможност за изучаване. Помолете ги да прочетат
разговора и да обсъдят написаните на дъската въпроси.

След като учениците са обсъдили своите отговори по двойки, поканете някои
от тях да споделят отговорите си с всички. Споделете своето свидетелство, че
Бог обича всяко едно от чедата Си със съвършена любов и всички са равни
пред Него. Поканете учениците да се опитват да виждат другите по начина,
по който Небесният Отец ги вижда.

Преговор на откъсите за овладяване на ученията
Следващата дейност може да помогне на учениците да преговорят всички
откъси за овладяване на ученията, които са научили, докато са изучавали
Книгата на Мормон в Семинара.

Напишете на дъската откъсите от Книгата на Мормон за овладяване на
ученията, които вече сте изучавали. Предоставете на учениците 5 до 7 минути
да подготвят кратка свързана с Писанията духовна мисъл, която могат да
споделят с останалите, използвайки тези откъси за овладяване на ученията.
Помолете ги да направят следното, докато споделят своите мисли:

1. Да прочетат избраните от тях откъси за овладяване на ученията.

2. Да обяснят как откъсите от Писанията разкриват или подкрепят дадено
учение от Основен документ за овладяване на ученията.

3. Да обяснят какво означава това учение за тях.

4. Да споделят защо мислят, че е важно младежите да разбират това учение.

5. Да споделят своята вяра или свидетелство за това учение.

Ако разполагате с достатъчно време през следващата седмица, поканете
няколко ученика да споделят своите духовни мисли с останалите като част от
духовно послание или в началото или края на уроците.
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