
Дневник за изучаване
„Внимателно записаното познание е познание, което е на разположение в момент 
на нужда. Личната духовна информация трябва да бъде пазена на свещено място, 
което показва на Господ колко я цените. Тази практика ще увеличава вероятността да 
получавате повече светлина“.

Ричард Г. Скот, „Acquiring Spiritual Knowledge“, Ensign, ноем. 1993 г., с. 88.



ä ‡ÚÓ ÓÚ·ÂÎflÁ‚‡ÏÂ ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ àÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÔÂ‰Ë
‰‚Â ıËÎfl‰ÓÎÂÚËfl, ÌËÂ ‰‡‚‡ÏÂ Ò‚ÓÂÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó

Á‡ Â‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ çÂ„Ó‚Ëfl ÌÂÒ‡‚ÌËÏ ÊË‚ÓÚ Ë ·ÂÁ-
Í‡ÈÌ‡Ú‡ ‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ Ì‡ çÂ„Ó‚‡Ú‡ ‚ÂÎËÍ‡ Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡ ÊÂÚ-
‚‡. çËÍÓÈ ‰Û„ ÌÂ Â ÓÍ‡Á‚‡Î ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰˙Î·ÓÍÓ ‚ÎËflÌËÂ ‚˙ıÛ
‚ÒË˜ÍË ıÓ‡, ÍÓËÚÓ ÌflÍÓ„‡ Ò‡ ÊË‚ÂÎË ËÎË ÚÂÔ˙‚‡ ˘Â ÊË‚Â-
flÚ Ì‡ Ú‡ÁË ÁÂÏfl.

íÓÈ ·Â¯Â ÇÂÎËÍËflÚ àÂıÓ‚‡ Ì‡ ëÚ‡Ëfl Á‡‚ÂÚ, åÂÒËflÚ‡
Ì‡ çÓ‚Ëfl Á‡‚ÂÚ. èÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ë‚Ófl éÚÂˆ íÓÈ ·Â
ë˙Á‰‡ÚÂÎflÚ Ì‡ ÁÂÏflÚ‡. “ÇÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ˜ÂÁ çÂ„Ó ÒÚ‡Ì‡; Ë ·ÂÁ
çÂ„Ó ÌÂ Â ÒÚ‡Ì‡ÎÓ ÌË˘Ó ÓÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Â ÒÚ‡Ì‡ÎÓ” (àÓ‡Ì‡
1:3). Ç˙ÔÂÍË ˜Â ·Â¯Â ·ÂÁ„Â¯ÂÌ, íÓÈ ·Â Í˙ÒÚÂÌ, Á‡ ‰‡ ËÁ-
Ô˙ÎÌË ‚ÒË˜ÍÓ, ˘Ó Â Ô‡‚Ó. íÓÈ “Ó·ËÍ‡Îfl¯Â, Á‡ ‰‡ Ô‡‚Ë
·Î‡„Ó‰ÂflÌËfl” (ÑÂflÌËflÚ‡ 10:38), ‡ ·Â¯Â ÔÂÁË‡Ì Á‡ ÚÓ‚‡.
çÂ„Ó‚ÓÚÓ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ ·Â¯Â ÔÓÒÎ‡ÌËÂ Ì‡ ÏË Ë ‰Ó·‡ ‚ÓÎfl.
íÓÈ Ì‡ÒÚÓflÚÂÎÌÓ ÏÓÎÂ¯Â ‚ÒË˜ÍË ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡Ú çÂ„Ó‚Ëfl ÔË-
ÏÂ. íÓÈ Í‡˜Â¯Â ÔÓ Ô˙ÚË˘‡Ú‡ Ì‡ è‡ÎÂÒÚËÌ‡, Í‡ÚÓ ËÁˆÂ-
Îfl‚‡¯Â ·ÓÎÌËÚÂ, Ô‡‚Â¯Â ÒÎÂÔËÚÂ ‰‡ ÔÓ„ÎÂ‰Ì‡Ú Ë
‚˙ÁÍÂÒfl‚‡¯Â Ï˙Ú‚ËÚÂ. íÓÈ Û˜Â¯Â Á‡ ËÒÚËÌËÚÂ Ì‡ ‚Â˜-
ÌÓÒÚÚ‡, Á‡ Â‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡¯ÂÚÓ ‰ÓÁÂÏÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ, Á‡
ˆÂÎÚ‡ Ì‡ Ì‡¯Ëfl ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÁÂÏflÚ‡ Ë Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÒË-
ÌÓ‚ÂÚÂ Ë ‰˙˘ÂËÚÂ ÅÓÊËË ‚ Ë‰ÌËfl ÊË‚ÓÚ.

íÓÈ ‚˙‚Â‰Â ÔË˜‡ÒÚËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ Ì‡ÔÓÏÌfl Á‡ çÂ„Ó‚‡Ú‡
‚ÂÎËÍ‡ Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡ ÊÂÚ‚‡. íÓÈ ·Â¯Â ‡ÂÒÚÛ‚‡Ì Ë ÓÒ˙‰ÂÌ ÔÓ
Ù‡Î¯Ë‚Ë Ó·‚ËÌÂÌËfl, Ó·fl‚ÂÌ Á‡ ‚ËÌÓ‚ÂÌ, Á‡ ‰‡ Â ‰Ó‚ÓÎÌ‡ Ú˙Î-
Ô‡Ú‡, Ë ÓÒ˙‰ÂÌ ‰‡ ÛÏÂ Ì‡ Í˙ÒÚ‡ Ì‡ ÉÓÎ„ÓÚ‡. íÓÈ ‰‡‰Â ë‚Ófl
ÊË‚ÓÚ, Á‡ ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë Ö‰ËÌÂÌËÂÚÓ Á‡ „ÂıÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ˆflÎÓÚÓ ˜Ó-
‚Â˜ÂÒÚ‚Ó. íÓ‚‡ ·Â ‚ÂÎËÍ ËÁÍÛÔËÚÂÎÂÌ ‰‡ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÊË‚ÂÎË ËÎË ˘Â ÊË‚ÂflÚ Ì‡ ÁÂÏflÚ‡.

çËÂ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ÏÂ, ˜Â çÂ„Ó‚ËflÚ ÊË‚ÓÚ,
ÍÓÈÚÓ Á‡ÂÏ‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÏflÒÚÓ ‚ ˜Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ËÒÚÓËfl, ÌËÚÓ Á‡-
ÔÓ˜Ì‡ ‚˙‚ ÇËÚÎÂÂÏ, ÌËÚÓ Á‡‚˙¯Ë Ì‡ ÉÓÎ„ÓÚ‡. íÓÈ ·Â¯Â
è˙‚ÓÓ‰ÌËflÚ Ì‡ éÚˆ‡, Ö‰ËÌÓÓ‰ÌËflÚ ëËÌ ‚ ÔÎ˙ÚÚ‡, àÁÍÛ-
ÔËÚÂÎflÚ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡.

íÓÈ ‚˙ÁÍ˙ÒÌ‡ ÓÚ „Ó·‡, Á‡ ‰‡ “ÒÚ‡ÌÂ Ô˙‚ËflÚ ÔÎÓ‰ Ì‡
ÔÓ˜ËÌ‡ÎËÚÂ” (1 äÓËÌÚflÌËÚÂ 15:20). ä‡ÚÓ ‚˙ÁÍ˙ÒÌ‡Î ÉÓÒ-
ÔÓ‰ íÓÈ ÓÚË‰Â ÒÂ‰ ÓÌÂÁË, ÍÓËÚÓ ·Â¯Â Ó·Ë˜‡Î ÔÂÁ ÊË‚ÓÚ‡
ëË. íÓÈ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÎÛÊË ÒÂ‰ ë‚ÓËÚÂ “‰Û„Ë Ó‚ˆÂ” (àÓ‡Ì‡
10:16) ‚ ‰Â‚Ì‡ ÄÏÂËÍ‡. Ç Ì‡¯Ë ‰ÌË íÓÈ Ë çÂ„Ó‚ËflÚ éÚÂˆ
ÒÂ fl‚Ëı‡ Ì‡ ÏÓÏ˜ÂÚÓ ÑÊÓÁÂÙ ëÏËÚ, ÔÓÒÚ‡‚flÈÍË Ì‡˜‡ÎÓÚÓ

Ì‡ ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ó·Â˘‡Ì‡Ú‡ ÂÔÓı‡, ÍÓ„‡ÚÓ ˘Â ÒÂ “ËÁÔ˙ÎÌflÚ ‚Â-
ÏÂÌ‡Ú‡” (ÖÙÂÒflÌËÚÂ 1:10).

èÓÓÍ˙Ú ÑÊÓÁÂÙ ÔË¯Â Á‡ ÜË‚Ëfl ïËÒÚÓÒ: “é˜ËÚÂ åÛ
·flı‡ Í‡ÚÓ ÔÎ‡Ï˙Í ÓÚ Ó„˙Ì, ÍÓÒ‡Ú‡ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡ åÛ ·Â¯Â ·flÎ‡
Í‡ÚÓ ˜ËÒÚ ÒÌfl„, ÎËˆÂÚÓ åÛ Ò‚ÂÚÂ¯Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ flÍÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ, ‡ „Î‡Ò˙Ú ÏÛ ·Â¯Â Í‡ÚÓ Á‚ÛÍ‡ Ì‡ ‚˙ıÎËÚ‡˘Ë „ÓÎÂ-
ÏË ‚Ó‰Ë, Ú˙ÍÏÓ „Î‡Ò˙Ú Ì‡ àÂıÓ‚‡, Í‡Á‚‡ÈÍË: 

ÄÁ Ò˙Ï Ô˙‚ËflÚ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌËflÚ; ÄÁ Ò˙Ï íÓÁË, äÓÈÚÓ ÊË‚ÂÂ,
ÄÁ Ò˙Ï íÓÁË, äÓÈÚÓ ·Â¯Â Û·ËÚ, ÄÁ Ò˙Ï ‚‡¯ËflÚ ıÓ‰‡Ú‡È ÔÂ‰
éÚˆ‡” (ì. Ë á. 110:3–4).

á‡ çÂ„Ó èÓÓÍ˙Ú Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Â Á‡fl‚ËÎ: “à ÒÂ„‡, ÒÎÂ‰ ÏÌÓ-
„ÓÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ·ËÎË ‰‡‰ÂÌË Á‡ çÂ„Ó, ÚÓ‚‡ Â Ò‚Ë-
‰ÂÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË, ÍÓÂÚÓ ÌËÂ ‰‡‚‡ÏÂ Á‡
çÂ„Ó: íÓÈ Â ÊË‚!

á‡˘ÓÚÓ ÌËÂ ÉÓ ‚Ë‰flıÏÂ, Ú˙ÍÏÓ ÓÚ ‰flÒÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÅÓ-
„‡ Ë ˜ÛıÏÂ „Î‡Ò‡, ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó, ˜Â íÓÈ Â Ö‰ËÌÓ-
Ó‰ÌËflÚ Ì‡ éÚˆ‡,

˜Â ˜ÂÁ çÂ„Ó, Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ çÂ„Ó, Ë ÓÚ çÂ„Ó Ò‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Ò˙-
˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ·flı‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË, Ë ˜Â ÊËÚÂÎËÚÂ ËÏ Ò‡ Ó‰ÌË ÒË-
ÌÓ‚Â Ë ‰˙˘ÂË ÅÓÊËË” (ì. Ë á. 76:22–24).

çËÂ Ú˙ÊÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡fl‚fl‚‡ÏÂ, ̃ Â çÂ„Ó‚ÓÚÓ Ò‚Â˘ÂÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ë
ñ˙Í‚‡Ú‡ åÛ Ò‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË Ì‡ ÁÂÏflÚ‡ – “Ò˙„‡‰ÂÌË ‚˙ıÛ
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÔÓÒÚÓÎËÚÂ Ë ÔÓÓˆËÚÂ, Í‡ÚÓ Â Í‡È˙„˙ÎÂÌ Í‡-
Ï˙Í Ò‡Ï ïËÒÚÓÒ àÒÛÒ” (ÖÙÂÒflÌËÚÂ 2:20).

çËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡ÏÂ, ˜Â ÌflÍÓÈ ‰ÂÌ íÓÈ ˘Â ÒÂ ‚˙ÌÂ Ì‡ ÁÂ-
ÏflÚ‡. “à ÒÎ‡‚‡Ú‡ ÉÓÒÔÓ‰Ì‡ ˘Â ÒÂ fl‚Ë, Ë ‚ÒflÍ‡ Ú‚‡ ÍÛÔÌÓ ˘Â
fl ‚Ë‰Ë” (àÒ‡Ëfl 40:5). íÓÈ ˘Â ÛÔ‡‚Îfl‚‡ Í‡ÚÓ ñ‡ Ì‡ ñ‡ÂÚÂ
Ë ˘Â ˆ‡Û‚‡ Í‡ÚÓ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ì‡ ÉÓÒÔÓ‰‡ËÚÂ, Ë ‚ÒflÍÓ ÍÓÎflÌÓ
˘Â ÒÂ ÔÂÍÎÓÌË ÔÂ‰ çÂ„Ó, Ë ‚ÒÂÍË ÂÁËÍ ˘Â ÉÓ ÒÎ‡‚ÓÒÎÓ‚Ë.
ÇÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡Ò ˘Â Á‡ÒÚ‡ÌÂ ÔÂ‰ çÂ„Ó, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙‰ÂÌ
ÒÔÓÂ‰ ‰ÂÎ‡Ú‡ ÒË Ë ÒÔÓÂ‰ ÊÂÎ‡ÌËflÚ‡ Ì‡ Ò˙ˆÂÚÓ ÒË.

çËÂ ‰‡‚‡ÏÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Í‡ÚÓ çÂ„Ó‚Ë ‡ÔÓÒÚÓÎË, ˙ÍÓÔÓ-
ÎÓÊÂÌË ÔÓ Ì‡‰ÎÂÊÌËfl Â‰, ˜Â àÒÛÒ Â ÜË‚ËflÚ ïËÒÚÓÒ, ·ÂÁ-
ÒÏ˙ÚÌËflÚ ÅÓÊËÈ ëËÌ. íÓÈ Â ‚ÂÎËÍËflÚ ˆ‡ ÖÏ‡ÌÛËÎ, äÓÈÚÓ
‰ÌÂÒ ÒÚÓË ÓÚ ‰flÒÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ë‚Ófl éÚÂˆ. íÓÈ Â Ò‚ÂÚÎËÌ‡-
Ú‡, ÊË‚ÓÚ˙Ú Ë Ì‡‰ÂÊ‰‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚ‡. çÂ„Ó‚ËflÚ Ô˙Ú Â Ô˙ÚÂÍ‡Ú‡,
ÍÓflÚÓ ‚Ó‰Ë Í˙Ï ˘‡ÒÚËÂ ‚ ÚÓÁË ÊË‚ÓÚ Ë Í˙Ï ‚Â˜ÂÌ ÊË‚ÓÚ ‚ Ë‰-
ÌËfl Ò‚flÚ. Ñ‡ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Ì‡ ÅÓ„ Á‡ ÌÂÒ‡‚ÌËÏËfl ‰‡ Ì‡ çÂ-
„Ó‚Ëfl ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ ëËÌ.

ÜàÇàüí ïêàëíéë
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Въведение към 
овладяването на ученията
В Книгата на Мормон пророкът Еламан учи сино-
вете си: „Помнете, че върху канарата на нашия 
 Изкупител, Който е Христос, Синът Божий, вие 
трябва да градите основите си“ (Еламан 5:12). Из-
граждането на основа върху Исус Христос, включ-
ващо придобиване на разбиране, вяра и живот 
според ученията Му, ще задълбочава обръщането 
ни във вярата и нашата отдаденост като Негови 
последователи, ще ни пази от влиянието на про-
тивника и ще ни помага да благославяме живота 
на околните.

Един от начините, по които постигаме това, е като 
заедно в клас изучаваме Писанията последовател-
но. Друг начин за изграждане на основа върху 
Исус Христос и Неговите учения е чрез полагане 
на усилия за т.нар. овладяване на ученията.

Овладяването на ученията е съсредоточено върху 
постигане на 2 резултата:

 1. Изучаване и прилагане на божествени принципи 
за придобиване на духовно знание.
Небесният Отец е разкрил принципи за при-
добиване на духовно знание. Тези принципи 
включват действие с вяра, изследване на идеи и 
въпроси от вечна перспектива, а също и търсене 
на допълнително разбиране от божествено по-
становени източници. Ние овладяваме ученията, 
когато прилагаме на практика тези принципи 
и се учим да търсим отговори на свързани с 

ученията и историята въпроси, по начин, канещ 
Светия Дух да укрепва вярата ни в Исус Христос 
и Неговите учения.

 2. Овладяване на ученията на Евангелието на 
Исус Христос и откъси от Писанията, в които са 
разкрити тези учения.
Този резултат се постига чрез:
 а. Развиване на задълбочено разбиране за всяка 

от следните теми и свързаните с тях ключови 
учения:

• Божеството
• Планът на спасение
• Единението на Исус Христос
• Възстановяването
• Пророци и откровение
• Свещеничеството и ключове на свещени-

чеството
• Обреди и завети
• Брак и семейство
• Заповеди

 б. Получаване на знание как тези учения 
са преподадени в съответните откъси от 
Писанията и развиване на способност за 
запомняне и намиране на тези откъси.

 в. Даване на ясно обяснение на всяко учение, 
като се използват свързаните с него откъси от 
Писанията.

 г. 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.

Основен документ за  
Овладяване на ученията 
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Придобиване на духовно 
знание
Тъй като нашият Небесен Отец ни обича и иска да 
напредваме, за да станем като Него, Той ни насър-
чава: „търсете познание тъкмо чрез учение, а също 
и чрез вяра“ (У. и З. 88:118). В нашето търсене на 
истината, можем да Му се доверяваме напълно, 
уповавайки се на Неговата мъдрост, любов и сила 
да ни учи и благославя. Бог знае всички неща и е 
източникът на цялата истина (вж. Мосия 4:9). Той е 
обещал, че ако Го търсим усърдно, ще разкрива 
истини в умовете и сърцата ни чрез Светия Дух 
(вж. У. и З. 8:2–3).

За да ни помага, Небесният Отец ни учи как да 
придобиваме духовно знание. Той е установил 
условията, които трябва да спазваме, за да придо-
биваме такова знание. Този божествено постановен 
модел изисква да имаме искрено желание да знаем 
истината (вж. Мороний 10:4–5) и да сме готови да 
живеем според това, което Бог разкрива (вж. Йоан 
7:17). Нашето искрено желание ще ни води да тър-
сим истината чрез молитва (вж. Яков 1:5–6, 2 Нефи 
32:8–9) и чрез задълбочено изучаване на словото 
Божие (вж. 2 Тимотей 3:15–17, 2 Нефи 32:3).

Понякога е възможно да откриваме нова информа-
ция или да имаме въпроси по отношение на уче-
нията, практиката или историята на Църквата, 
които могат да изглеждат трудни за разбиране. 
 Задаването на въпроси и търсенето на отговори е 
съществена част от усилията ни да научаваме ис-
тината. Някои от възникващите в ума ни въпроси 
могат да бъдат вдъхновявани от Светия Дух. Вдъх-
новените въпроси трябва да бъдат считани за 
 дарове от Бог, които дават възможности за задъл-
бочаване на разбирането ни и укрепване на увере-
ността ни, че Господ желае да ни учи. Какъвто и да 
е източникът на въпроса, ние сме благословени със 
способността да мислим и разсъждаваме, а също и 
с Господното влияние, разширяващо съзнанието 
ни и задълбочаващо разбирането ни. Отношение-
то и намерението, с което задаваме въпроси и 
 търсим отговори, ще влияе значително върху 
 способността ни да се учим чрез Светия Дух.

Следните три принципа могат да ни напътстват, 
докато търсим знание и разбиране за вечни исти-
ни и разрешаване на проблеми или въпроси: 

действие с вяра, изследване на идеи и въпроси от 
вечна перспектива, и търсене на задълбочено раз-
биране от божествено постановени източници.

1. действие с вяра
Ние действаме с вяра, когато избираме да се упо-
ваваме на Бог и първо да се обръщаме към Него 
чрез искрена молитва, изучаване на ученията Му и 
спазване на заповедите Му.

Когато се стремим да развиваме разбирането си и 
да разрешаваме проблеми, е важно да разчитаме 
на свидетелството, което вече имаме за Исус Хрис-
тос, Възстановяването на Неговото Евангелие и 
ученията на поставените от Него пророци.  Ста-
рейшина Джефри Р. Холанд учи: „Когато тези мо-
менти дойдат и възникнат трудности, а изход не се 
вижда веднага, дръжте се здраво за това, което вече 
знаете и останете силни, докато не получите допъл-
нително знание“ („Вярвам, Господи“, Лиахона, май 
2013 г., с. 94). Самият Господ ни е поканил да „по-
глеждаме към (Него) във всяка мисъл; да не се съм-
няваме; да не се боим“ (У. и З. 6:36).

В моменти, когато не получаваме незабавни отго-
вори на въпросите си, е от полза да си спомняме, 
че въпреки, че Небесният Отец е разкрил всичко, 
необходимо за спасението ни, Той все още не е раз-
крил пълната истина. Докато продължаваме да 
търсим отговори, трябва да живеем с вяра, увере-
ни, че рано или късно ще ги получим (вж. Притчи 
3:5–6, Етер 12:6). Когато сме верни на истината и 
светлината, които вече сме получили, ще получа-
ваме повече. Отговорите на нашите въпроси и мо-
литви често идват „ред по ред, правило след 
правило“ (2 Нефи 28:30).

2. изследване на идеи и въпроси от 
вечна перспектива

За да изследваме духовни идеи, въпроси и социал-
ни проблеми от вечна перспектива, ние ги раз-
глеждаме в контекста на плана на спасение и 
ученията на Спасителя. Ние търсим помощта на 
Светия Дух, за да виждаме нещата така, както Гос-
под ги вижда. Това ни позволява да задаваме въпро-
са по друг начин (да го поглеждаме от друг ъгъл) и 
да виждаме нещата според Господния стандарт за 
истина, вместо да приемаме допусканията и пред-
положенията на света (вж. 1 Коринтяните 2:5, 
9–11). Можем да правим това, като задаваме въпро-
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си като: „Какво знам сега за Небесния Отец, Него-
вия план и начина, по който Той се отнася със 
Своите чеда?“ и „Какви учения на Евангелието са 
свързани с или разясняват тази идея или въпрос?“

Може да е необходимо дори въпроси, свързани с 
исторически събития, да бъдат разглеждани във 
вечна перспектива. Ако стоим върху здравата ос-
нова на упование на нашия Небесен Отец и Него-
вия план на спасение, ще можем да разбираме 
всичко много по- ясно. Може да е от полза да раз-
глеждаме исторически въпроси в подходящия ис-
торически контекст, вземайки под внимание 
културата и порядките на времето, отколкото да 
налагаме настоящите разбирания и гледна точка.

Важно е да помним, че историческите подробнос-
ти нямат спасителната сила на обредите, заветите 
и ученията. Да се разсейваме с незначителни по-
дробности, с цената на пропуснато разбиране за 
разкриващите се чудеса на Възстановяването, е 
същото като да разглеждаме внимателно кутията 
на подарък, напълно игнорирайки колко чудесен 
е самият дар.

3. търсене на допълнително 
разбиране от божествено 
постановени източници

Като част от постановения от Господ процес на 
придобиване на духовно знание, Той е установил из-
точници, чрез които разкрива истини и дава напът-
ствия на Своите чеда. Тези източници включват 
светлината на Христос, Светия Дух, Писанията, ро-
дителите и ръководителите на Църквата. Първото 
президентство и Кворумът на дванадесетте апосто-
ли – Господните пророци на земята днес, са изклю-
чително важен източник на истина. Господ е избрал 
и поставил тези мъже да говорят от Негово име.

Ние също така можем да получаваме истина и от 
други достоверни източници. Въпреки това, искре-
но търсещите истината трябва да са предпазливи 
по отношение на ненадеждни източници на ин-
формация. „Живеем във времена, когато много на-
ричат злото добро, а доброто – зло“ (Исайя 5:20). 
Сатана е бащата на всички лъжи и се стреми да 
изкривява истината и да ни убеждава да се отвър-
нем от Господ и избраните от Него служители. 
 Когато се обръщаме към Господните божествено 
постановени източници за отговори и напътствия, 
можем да бъдем благославяни със способността да 

разграничаваме истината от заблудата. Умението 
да разпознаваме и избягваме ненадеждни източни-
ци може да ни предпазва от погрешна информация 
и от тези, които се стремят да разрушават вярата.

Помагане на околните да 
получават духовно знание
Как можем най- добре да помагаме на хората в тяхно-
то търсене на истината, когато се обръщат към нас, 
задавайки въпроси или проучвайки ученията, тради-
циите и историята на Църквата? Следват примери за 
някои начини, по които можем да им помагаме:

Слушайте внимателно и с молитва: Преди да 
отговаряте, слушайте внимателно, търсейки яснота 
и разбиране за истинските въпроси, които те зада-
ват. Стремете се ясно да разбирате истинския сми-
съл на техните въпроси, а също и техните чувства и 
вярвания.

Преподавайте и свидетелствайте за истини 
от Евангелието: Споделяйте приложими от Пи-
санията и съвременните пророци учения и как те 
са променили живота ви. Помагайте на тези, на 
които говорите, да изследват и адаптират въпро-
сите си спрямо контекста на Евангелието и плана 
на спасение.

Канете ги да действат с вяра: Помнете, че Гос-
под изисква да търсим духовно знание сами за себе 
си. Затова трябва да каним другите да действат с 
вяра чрез молитва, спазване на заповедите и усърд-
но изучаване на словото Божие, използвайки бо-
жествено постановени източници и по- специално 
Книгата на Мормон. Ако са имали случаи, когато 
са чувствали Светия Дух, канете ги да си спомнят за 
тях и да се държат здраво за вечните истини, които 
са научили, докато не дойде допълнително знание.

Предлагайте последваща информация: Предла-
гайте да търсите отговори и след това споделяйте 
какво сте научили. Също така можете да търсите 
отговори заедно. Изразявайте увереност в обеща-
нието на Господ да дава лични откровения.
Препратки по темата: Йеремия 1:4–5, Амос 3:7, Матей 5:14–16, 
Матей 16:15–19, Йоан 15:16, Йоан 17:3, Ефесяните 2:19–20, 
Ефесяните 4:11–14, 2 Нефи 2:27, Мосия 18:8–10, 3 Нефи 18:15, 
20–21, У. и З. 1:37–38, У. и З. 18:15–16, У. и З. 21:4–6

Свързани теми от ученията: Божеството: Светият Дух, 
Единението на Исус Христос: Вяра в Исус Христос, Пророци и 
откровения, Заповеди
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Теми от ученията

1. Божеството
Божеството се състои от три отделни Личности: 
Бог, Вечният Отец, Неговият Син Исус Христос и 
Светият Дух. Отец и Синът имат осезаеми тела от 
плът и кости, а Светият Дух е личност от Духа (вж. 
У. и З. 130:22–23). Те имат единна цел и са съвър-
шено обединени в осъществяването на плана на 
спасение на Небесния Отец.
Препратки по темата: Битие 1:26–27, Лука 24:36–39, Джозеф 
Смит – История 1:15–20

Бог Отец
Бог Отец е Върховната Личност, която почитаме. 
Той е Отец на нашите духове (вж. Евреите 12:9). 
Той е съвършен, има цялата власт и знае всичко. 
Той също така е справедлив, милостив и добър. Бог 
обича всяко едно от чедата Си със съвършена лю-
бов и всички са равни пред Него (вж. 2 Нефи 26:33). 
Неговото дело и слава са да се осъществят безсмър-
тието и вечният живот на човека.
Препратки по темата: Йоан 17:3, Мосия 4:9, Моисей 1:39

Исус Христос
Исус Христос е Първородният на Отца в духа и 
Единородният на Отца в плътта. Под ръковод-
ството на Отца Исус Христос създава небесата и 
земята. Той е Йехова от Стария завет и Месията 
от Новия завет.
Исус Христос върши волята на Отца във всички 
неща. Той води един безгрешен живот и извършва 
Единение за греховете на цялото човечество (вж. 
3 Нефи 11:10–11). Животът му е съвършен пример 
за това как следва да живеем (вж. 3 Нефи 12:48). 
От чедата на Небесния Отец, Той е първият, който 
възкръсва. В наши дни, както в древни времена, Той 
стои начело на Своята Църква. Той ще дойде отно-
во в сила и слава и ще царува на земята по време 
на Милениума (вж. У. и З. 29:10–11). Той ще съди 
цялото човечество.
Тъй като Исус Христос е нашият Спасител и 
Ходатай пред Отца, всички молитви, благословии 
и свещенически обреди трябва да се извършват в 
Неговото име (вж. 3 Нефи 18:15, 20–21).
Препратки по темата: Исайя 53:3–5, Лука 24:36–39, 
1 Коринтяните 15:20–22, Откровението 20:12, Алма 7:11–13, 

Алма 34:9–10, Еламан 5:12, Мороний 7:45, 47–48, У. и З. 1:30,  
У. и З. 6:36, У. и З. 18:10–11, У. и З. 19:16–19, У. и З. 76:22–24

Свързана тема: Единението на Исус Христос

Светият Дух
Светият Дух е третият член на Божеството. Той е 
личност от Духа и няма тяло от плът и кости. Често 
е наричан Духът, Светият Дух, Духът Божий, Духът 
Господен и Утешителят.
Светият Дух дава свидетелство за Отца и Сина, от-
крива истината за всичко и освещава онези, които 
се покаят и бъдат кръстени. Чрез силата на Светия 
Дух можем да получаваме духовни дарби, които са 
благословии или способности, дадени ни от Гос-
под за наше собствено добро и за да ни помагат да 
служим и благославяме другите.
Препратки по темата: Йоан 3:5, 1 Коринтяните 2:5, 9–11, 
2 Нефи 32:3, 2 Нефи 32:8–9, Мосия 3:19, Мосия 18:8–10, 3 Нефи 
27:20, Мороний 7:45, 47–48, Мороний 10:4–5, У. и З. 8:2–3, У. и З. 
130:22–23

Свързани теми: Придобиване на духовно познание, Обреди и 
завети

2. Планът на спасение
В доземното съществуване Небесният Отец е пред-
ставил план, който ни позволява да станем подоб-
ни на Него и да получим безсмъртие и вечен 
живот (вж. Моисей 1:39). За да изпълним този план 
и за да станем като нашия Небесен Отец, трябва да 
опознаем Него и Неговия Син Исус Христос, а съ-
що и да имаме правилно разбиране за Тяхната 
същност и качества (вж. Йоан 17:3).

В Писанията планът на Небесния Отец се нарича 
планът на спасение, великият план за щастие, пла-
нът за изкупление и планът на милостта. Този план 
включва Сътворението, Падението, Единението на 
Исус Христос и всички закони, обреди и учения на 
Евангелието. Моралната свобода на избор – спо-
собността да избираме и действаме за себе си, 
 също е изключително важна част от плана на Не-
бесния Отец. Нашият вечен напредък зависи от 
това как използваме този дар (вж. Исус Навин 
24:15, 2 Нефи 2:27).

Исус Христос е централната фигура в плана на 
Небесния Отец. Планът на спасение прави въз-
можно да станем съвършени, да получим пълна 
радост, да се радваме на семейните взаимоотно-
шения във вечността и да живеем вечно в при-
съствието Божие.
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Препратки по темата: Малахия 4:5–6, 3 Нефи 12:48, У. и З. 
131:1–4

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 присъствали на съвет с оста-
налите 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. Онези, които 
последвали Небесния Отец и Исус Христос, полу-
чили позволение да дойдат на земята, за да изжи-
веят смъртността и да напредват към вечен живот. 
Луцифер, друг духовен син на Бог, се разбунтувал 
срещу плана. Той станал Сатана и заедно с привър-
жениците си бил низвергнат от небесата и им била 
отказана привилегията да получат физически тела 
и да изживеят земен живот.
Препратки по темата: Йеремия 1:4–5, Евреите 12:9, 2 Нефи 2:27, 
3 Нефи 11:10–11

Сътворението
Исус Христос сътворил небесата и земята под ръ-
ководството на Отца (вж. У. и З. 76:22–24). Сътворе-
нието на земята е било съществено за Божия план. 
Така се осигурило място, където можем да получим 
физически тела, да бъдем изпитани и да развиваме 
божествени качества.
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). Полът е същест-
вена характеристика на личността в доземното, 
земното и вечното самосъзнание и цели.

Падението
В Едемската градина Бог бракосъчетава Адам и Ева. 
Докато Адам и Ева били в градината, те все още 
били в Божието присъствие и можели да живеят 
вечно. Те живеели в невинност и Бог се грижел за 
нуждите им.
Бог дал на Адам и Ева свобода на избор, още докато 
били в Едемската градина. Той им заповядал да не 
ядат от забранения плод – плодът на дървото на 
познанието на доброто и злото. Подчинявайки се 
на тази заповед, те можели да останат в градината. 

Обаче, Адам и Ева все още не разбирали, че ако 
останат в градината, те няма да могат да напредват 
без преживяванията, свързани с противопоставяне-
то и смъртността. Те нямало да познават радостта, 
защото не могли да изпитват тъга и болка. Освен 
това, те не можели да имат деца.
Сатана изкушил Адам и Ева да ядат от забранения 
плод и те избрали да направят това. Поради този 
избор, те били изгонени от Божието присъствие 
и станали паднали и смъртни. Прегрешението на 
Адам и Ева и последвалите в резултат промени, 
включително духовната и физическата смърт, се 
наричат Падението. Духовната смърт е отделяне 
от Бог. Физическата смърт е отделянето на духа от 
смъртното тяло.
Падението е неразделна част от плана на спасение 
на Небесния Отец. В резултат на Падението Адам 
и Ева можели да имат деца. Те и потомството им 
щели да изпитват радост и тъга, да различават доб-
рото от злото и да напредват (вж. 2 Нефи 2:22–25). 
Като потомци на Адам и Ева, ние сме наследници 
на падналото състояние през смъртността. Ние сме 
отделени от Божието присъствие и ще преживеем 
физическа смърт. Също така биваме изпитвани 
чрез трудностите на смъртния живот и изкушени-
ята на противника. Въпреки че не сме отговорни 
за прегрешението на Адам и Ева, ние отговаряме 
за собствените си грехове. Чрез Единението на 
Исус Христос можем да преодолеем отрицателните 
последици от Падението, да получим прошка за 
греховете си и накрая да получим пълна радост.
Препратки по темата: Битие 1:28, Мосия 3:19, Алма 34:9–10

Свързана тема: Единението на Исус Христос

Земен живот
Земният живот е време да се учим, през което до-
казваме, че ще използваме свободата си на избор да 
вършим всичко, което Господ ни е заповядал, а съ-
що и за да се подготвяме за вечен живот чрез раз-
виване на божествени качества. Ние правим това, 
като упражняваме вяра в Исус Христос и Неговото 
Единение, покайваме се, приемаме спасителните 
обреди и завети като кръщение и потвърждаване, 
и с вярност издържаме до края на нашия смъртен 
живот, следвайки примера на Исус Христос.
Нашите духове са съединени с физическите ни 
тела, което ни дава възможности да израстваме 
и да се развиваме по начини, които не са били 
възможни в доземния живот. Тъй като нашият 



ОСнОвен дОкумент за  Овладяване на ученията 

6

Небесен Отец има осезаемо тяло от плът и кости, 
ние се нуждаем от нашите тела, за да напредваме 
и да станем като Него. Нашите тела са свещени и 
трябва да ги уважаваме като дар от нашия Небесен 
Отец (вж. 1 Коринтяните 6:19–20).
Препратки по темата: Исус Навин 24:15, Матей 22:36–39, Йоан 
14:15, 2 Нефи 2:27, 3 Нефи 12:48, Мороний 7:45, 47–48, У. и З. 
130:22–23

Свързани теми: Божеството, Единението на Исус Христос, 
Обреди и завети, Заповеди

Живот след смъртта
След като умрем, духовете ни ще преминат в света 
на духовете и ще очакват Възкресението. Духовете 
на праведните биват приети в състояние на щас-
тие, наречено рай. Тези, които умират без знание 
за истината, и тези, които са били непокорни по 
време на смъртността, временно отиват на място в 
света на духовете, наречено духовен затвор.
В крайна сметка всеки човек ще получи възмож-
ността да научи за принципите на Евангелието и да 
приеме своите обреди и завети. Много от верни-
те ще проповядват Евангелието на обитаващите 
духовния затвор. Тези, които изберат да приемат 
Евангелието, покаят се и приемат спасителните 
обреди, извършени за тях в храмовете, ще живеят в 
рая до Възкресението (вж. 1 Петър 4:6).
Възкресението е повторното съединяване на 
нашите духовни тела със усъвършенстваните ни 
физически тела от плът и кости. След възкресени-
ето ще бъдем безсмъртни – нашите духове и тела 
никога повече няма да бъдат разделяни. Всеки 
роден на земята човек ще бъде възкресен, защото 
Исус Христос е победил физическата смърт (вж. 
1  Коринтяните 15:20– 22). Праведните ще бъдат 
възкресени преди нечестивите и ще бъдат вдигна-
ти при Първото възкресение.
Страшният съд ще се състои след Възкресението. 
Исус Христос ще съди всеки човек, за да определи 
вечната слава, която той или тя ще получи. Осъж-
дането ще бъде въз основа на желанията на всеки 
човек и неговото или нейното подчинение на 
Божиите заповеди (вж. Откровението 20:12).
Има три царства на слава: селестиалното царство, 
терестриалното царство и телестиалното царство 
(вж. 1 Коринтяните 15:40–42). Онези, които са 
доблестни в свидетелството си за Исус и живеят 
според принципите на Евангелието, ще живеят 
в присъствието на Бог Отец и Неговия Син Исус 

Христос заедно с праведните членове на семей-
ствата си.
Препратки по темата: Лука 24:36–39, Йоан 17:3, У. и З. 131:1–4

Свързани теми: Единението на Исус Христос, Обреди и завети

единението на исус Христос
Исус Христос е бил предопределен в доземния свят 
да бъде наш Спасител и Изкупител. Той е дошъл на 
земята и доброволно е страдал и умрял, за да изку-
пи цялото човечеството от отрицателните после-
дици от Падението и за да понесе наказанието за 
нашите грехове. Чрез Своите страдания, смърт и 
Възкресение, представляващи Единението, Исус 
Христос е победил духовната и физическата смърт. 
Жертвата Му е за всеки един от нас и разкрива 
безкрайната ценност на всяко едно от чедата на 
Небесния Отец (вж. У. и З. 18:10–11).

Можем да бъдем спасени само чрез Исус Христос, 
защото Той е бил единственият, способен да извър-
ши безпределното и вечно Единение за цялото 
 човечество (вж. Алма 34:9–10). Само Той е имал 
 силата да преодолее физическата смърт. От своята 
смъртна майка Мария Той наследил способността 
да умре. От Бог, Своя безсмъртен Отец, Той насле-
дил способността да живее вечно или да даде жи-
вота Си и да го вземе отново. Единствено Той е 
можел да ни изкупи от греховете ни. Тъй като е 
водил съвършен живот без грях, Той е свободен от 
изискванията на правосъдието и може да плати 
дълга за тези, които се покайват.

Единението на Исус Христос включва Неговото 
страдание за греховете на човечеството в Гетси-
манската градина, проливането на кръвта Му, стра-
данията и смъртта Му на кръста и буквалното Му 
Възкресение. Исус е първият възкресен. Той излиза 
от гробницата с прославено безсмъртно тяло от 
плът и кости (вж. Лука 24:36–39). Поради Неговото 
Единение цялото човечество ще възкръсне, всеки 
ще има съвършено безсмъртно тяло и ще бъде 
доведен/а в Божието присъствие, за да бъде съден/а. 
Единителната жертва на Исус Христос осигурява 
единствения начин да бъдем пречистени и опрос-
тени, така че да можем да живеем вечно в Божието 
присъствие (вж. Исайя 1:18, У. и З. 19:16–19).

Като част от Своето Единение, Исус Христос не са-
мо страда за нашите грехове, но и поема върху Си 
болките, болестите и немощите на цялото чове-
чество (вж. Исайя 53:3–5, Алма 7:11–13). Той разби-
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ра нашите страдания, понеже ги е изпитал. Ако се 
обръщаме към Спасителя с вяра, Той ще ни дава 
сили да понасяме тегобите си и да постигаме неща, 
които не бихме могли да направим сами (вж. 
 Матей 11:28–30, Етер 12:27).

Поемайки наказанието за греховете ни, Исус не 
премахва нашата лична отговорност. За да прие-
мем жертвата Му, да бъдем очистени от греховете 
ни и да наследим вечен живот, трябва да упраж-
ним вяра в Него, да се покаем, да бъдем кръстени, 
да получим Светия Дух и да устоим вярно до края 
на живота си.
Препратки по темата: Йоан 3:5, 1 Коринтяните 15:20–22, Мосия 
3:19, 3 Нефи 11:10–11, 3 Нефи 27:20, У. и З. 76:22–24

Свързани теми: Божеството: Исус Христос, Планът на спасение: 
Падението, Обреди и завети

Вяра в Исус Христос
Първият принцип на Евангелието е вяра в Господ 
Исус Христос. Вярата ни може да води към спасе-
ние, само ако е съсредоточена върху Исус Христос 
(вж. Еламан 5:12).
Да имаме вяра в Исус Христос означава да имаме 
твърда увереност, че Той е Единородният Син Бо-
жий и Спасителят на света. Осъзнаваме, че единст-
веният начин да се завърнем да живеем с нашия 
Небесен Отец, е като разчитаме на безпределното 
Единение на Неговия Син, уповаваме се на Исус 
Христос и следваме Неговите учения. Истинската 
вяра в Исус Христос е повече от пасивно вярване, 
тя ни води към действия и се изразява чрез начина, 
по който живеем (вж. Яков 2:17–18). Вярата ни мо-
же да нараства, когато се молим, изучаваме Писа-
нията и се подчиняваме на Божиите заповеди.
Препратки по темата: Притчи 3:5–6, Етер 12:6, У. и З. 6:36

Свързана тема: Придобиване на духовно знание

Покаяние
Вярата в Исус Христос и любовта ни към Него и 
Небесния Отец ни водят към покаяние. Покаяни-
ето е част от плана на Небесния Отец за всички 
Негови чеда, които са отговорни за изборите си. 
Този дар става възможен чрез Единението на Исус 
Христос. Покаянието е промяна на ума и сърце-
то. То включва отвръщане от греха, обръщане на 
мислите, действията, чувствата и желанията ни към 
Бог и подчиняване на волята ни на Неговата (вж. 
Мосия 3:19).

Покаянието включва разпознаване на греховете ни, 
изпитване на съжаление или скръб по Бога, че сме 
съгрешили, изповядване на греховете пред Небес-
ния Отец и овластени Негови служители, когато 
това е нужно, изоставяне на греха, стремеж да въз-
становим всички щети от греха ни, доколкото това 
е възможно, и живот, спазвайки Божиите заповеди 
(вж. У. и З. 58:42–43). Господ обещава да ни проща-
ва греховете при кръщението и при подновяването 
на този завет всеки път, когато вземаме от при-
частието с искреното намерение да си спомняме 
Спасителя и да спазваме Неговите заповеди.
Чрез искрено покаяние и милостта, възможна чрез 
Единението на Исус Христос, можем да получава-
ме Божията прошка и да чувстваме мир. Ние ще 
чувстваме влиянието на Духа по- изобилно и ще 
сме по- подготвени да живеем вечно с нашия Небе-
сен Отец и Неговия Син.
Препратки по темата: Исайя 1:18, Йоан 14:15, 3 Нефи 27:20, 
У. и З. 19:16–19

Свързана тема: Oбреди и завети

4. възстановяването
Бог е възстановил Своето Евангелие в тези послед-
ни дни, като  постановява отново Своите истини, 
свещеническа власт и Църква на земята. Древните 
пророци са предсказали Възстановяването на Еван-
гелието в последните дни (вж. Исайя 29:13–14, Дея-
нията 3:19–21).

Възстановяването започва през 1820 г. 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 (вж. Джозеф 
Смит – История 1:15–20). Бог призовава Джозеф 
Смит да бъде свидетел за Живия Христос в послед-
ните дни. Пророкът на Възстановяването Джозеф 
Смит превежда Книгата на Мормон чрез дара и 
 силата Божии (вж. У. и З. 135:3). Заедно с Библията, 
Книгата на Мормон свидетелства за Исус Христос и 
съдържа пълнотата на Евангелието (вж. Йезекиил 
37:15–17). Книгата на Мормон също така е свиде-
телство за призоваването на Джозеф Смит като 
пророк и за истинността на Възстановяването.

Като част от Възстановяването, Бог изпраща пра-
теници да възстановят свещеничеството на Аарон 
и свещеничеството на Мелхиседек. След това Той 
заповядва, че Неговата Църква трябва да бъде ор-
ганизирана отново на 6 април 1830 г. Тъй като е 
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установена от самия Господ, Църквата на Исус 
Христос на светиите от последните дни е „единст-
вената истинска и жива църква по лицето на цяла-
та земя“ (У. и З. 1:30).
Препратки по темата: Амос 3:7, Ефесяните 2:19–20, Ефесяните 
4:11–14, У. и З. 13:1, У. и З. 76:22–24, У. и З. 107:8

Свързани теми: Божеството, Пророци и откровение

Вероотстъпничество
Поради вероотстъпничеството, в последните дни 
е било необходимо възстановяване на Божиите 
истини, свещеническа власт и Църква. Вероотстъп-
ничество настъпва, когато един или повече хора се 
отвърнат от истините на Евангелието.
След разпъването на Исус Христос и смъртта на 
апостолите много хора отстъпили от истините, ко-
ито Спасителят разкрил (вж. 2 Солуняните 2:1–3). 
Принципите на Евангелието и части от Светите 
писания са изопачени или изгубени. В организаци-
ята на Църквата и свещеническите обреди са на-
правени неупълномощени от Бог промени. Поради 
това широко разпространено нечестие, Господ 
оттегля свещеническата власт и ключове от земя-
та. Въпреки че имало много добри и честни хора, 
покланящи се на Бог според дадената им светлина 
и получаващи отговори на молитвите си, светът 
бил оставен без божествени откровения чрез живи 
пророци. Този период е известен като Голямото 
вероотстъпничество.
През цялата история на света е имало и други пе-
риоди на общо вероотстъпничество.
Свързани теми: Пророци и откровения, Свещеничеството и 
ключове на свещеничеството, Обреди и завети

Диспенсация
Когато Божиите чеда изпадат в състояние на 
вероотстъпничество, Той с любов се обръща към 
тях, призовавайки живи пророци и предоставяйки 
благословиите на Евангелието на хората отно-
во чрез Своите пророци. Период от време, през 
който Господ разкрива Своите истини, свещени-
ческа власт и обреди, се нарича диспенсация. Това 
е период от време, през който Господ има поне 
един овластен служител на земята, който е носи-
тел на святото свещеничество и има божествено 
пълномощие да разпространява Евангелието и да 
отслужва Неговите обреди.
Предходните диспенсации се свързват с Адам, Енох, 
Ной, Авраам, Моисей и Исус Христос. Възстановя-

ването на Евангелието в последните дни, започнато 
от Господ чрез Пророка Джозеф Смит, е част от 
този модел на диспенсации.
Във всяка диспенсация Господ и Неговите пророци 
се стремят да установят Сион. Сион представлява 
Господният заветен народ – тези, които са чисти по 
сърце, обединени в праведност и грижещи се един 
за друг (вж. Моисей 7:18). Сион е също и място, 
където живеят чистите по сърце.
Днес живеем в последната диспенсация – дис-
пенсацията на пълнотата на времената. Това е 
единствената диспенсация, която няма да завърши 
с вероотстъпничество. Църквата на Исус Христос 
на светиите от последните дни в крайна сметка ще 
изпълни цялата земя и ще бъде установена завина-
ги (вж. Даниил 2:44).
Свързани теми: Пророци и откровения, Свещеничеството и 
ключове на свещеничеството, Обреди и завети

5. Пророци и откровение
Пророк е човек, който е призован от Бог да говори 
от Негово име (вж. Йеремия 1:4–5, Амос 3:7, Йоан 
15:16, У. и З. 1:37–38). Пророците свидетелстват за 
Исус Христос и проповядват Неговото Евангелие. 
Те правят знайни волята и истинското естество на 
Бог. Те осъждат греха, предупреждават за неговите 
последствия и ни помагат да избягваме заблудите 
(вж. Йезекиил 3:16–17, Ефесяните 4:11–14). Поняко-
га те предсказват бъдещи събития. Пророците мо-
гат да изпълняват тези отговорности, защото 
получават власт и откровение от Бог.

Откровението е послание от Бог към Неговите че-
да. Повечето откровения идват като впечатления, 
мисли и чувства от Светия Дух. Откровения се по-
лучават и под формата на видения, сънища и посе-
щения на ангели.

По време на земното Си служение и отново в на-
ши дни Господ  организира Своята Църква върху 
основата на пророци и апостоли (вж. Ефесяните 
2:19–20). Президентът на Църквата на Исус Хрис-
тос на светиите от последните дни е Божият про-
рок за всички хора на земята днес. Ние подкрепяме 
президента на Църквата като пророк, гледач и от-
кровител и като единствения човек на земята, кой-
то получава откровения, за да ръководи цялата 
Църква. Ако с вяра приемаме и се вслушваме в 
ученията на президента на Църквата, Бог ще ни 
благославя да можем да преодоляваме заблудите и 
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злото (вж. У. и З. 21:4–6). Освен това ние подкрепя-
ме като пророци, гледачи и откровители съветни-
ците в Първото президентство и членовете на 
Кворума на дванадесетте апостоли.

В Писанията – Библията, Книгата на Мормон, Уче-
ние и завети и Скъпоценен бисер, се съдържат от-
кровения, дадени на древни и съвременни пророци. 
Изучавайки словата на пророците, можем да нау-
чаваме истини и да получаваме напътствия.

Бог дава откровения чрез пророци, за да напътства 
всичките Си чеда, но отделните хора също могат 
да получават откровения, които да им помагат с 
конкретни нужди, отговорности и въпроси, а също 
и да укрепват свидетелствата им. Въпреки това, 
личното вдъхновение от Господ никога няма да 
противоречи на откровението, дадено чрез Божии-
те пророци.
Препратки по темата: Авраам 3:22–23, Матей 16:15–19, 
2 Тимотей 3:15–17, 2 Нефи 32:3, У. и З. 8:2–3, У. и З. 76:22–24

Свързани теми: Придобиване на духовно знание, 
Свещеничеството и ключове на свещеничеството

6. Свещеничеството и ключове на 
свещеничеството

Свещеничеството е вечната сила и власт на Бог. 
Чрез свещеничеството Бог създава и управлява не-
бесата и земята. То е силата, чрез която Той изкупва 
и възвисява чедата Си.

Бог дава свещеническа власт на достойни мъже- 
членове на Църквата, за да могат те да действат от 
Негово име за спасението и назидаването на всич-
ки Негови чеда (вж. У. и З. 121:36, 41–42).

Ключовете на свещеничеството са правото на 
председателството, или дадената на човека сила от 
Бог да се ръководи и напътства Неговото царство 
на земята (вж. Матей 16:15–19). Ключовете на све-
щеничеството са необходими, за да се ръководи 
проповядването на Евангелието и отслужването на 
спасителните обреди.

Исус Христос държи всички ключове на свещени-
чеството, отнасящи се до Неговата Църква. Той е 
предал на всеки от Своите апостоли всички клю-
чове, свързани с царството Божие на земята. Пре-
зидентът на Църквата е единственият човек, 
упълномощен да използва всички тези ключове на 
свещеничеството. Президентите на храм, мисия и 
кол, епископите и президентите на кворум също 

държат свещенически ключове, които им позволя-
ват да председателстват и да ръководят работата, 
която им е възложена.

Всички служители в Църквата (мъже и жени) са 
призовани под ръководството на човек, който дър-
жи свещенически ключове. По този начин те имат 
право на силата, нужна им да служат и да изпълня-
ват отговорностите на своите призования (вж. 
У. и З. 42:11).

Братята, които получават свещеничеството на 
Мелхиседек, встъпват в клетвата и завета на свеще-
ничеството. Ако те увеличават призованията си и с 
вярност приемат Господ и Неговите служители, ще 
получат благословиите на възвисяването. Благосло-
виите на възвисяването са обещани също и на же-
ните, ако са верни на заветите, които сключват с 
Господ.
Препратки по темата: Йоан 15:16, Ефесяните 2:19–20

Свързани теми: Възстановяването, Пророци и откровения, 
Обреди и завети

Свещеничество на Аарон
Свещеничеството на Аарон често се нарича под-
готвителното свещеничество. Свещеничеството 
на Аарон „държи ключовете за служението на 
ангелите и на евангелието на покаянието, и на 
кръщението“ (У. и З. 13:1). Причастието се подгот-
вя, благославя и раздава чрез упражняване на това 
свещеничество. Сановете в свещеничеството на 
Аарон са дякон, учител, свещеник и епископ.

Свещеничество на Мелхиседек
Свещеничеството на Мелхиседек е по- висшето 
свещеничество и държи „правото на председател-
ството и има сила и власт над всички служби в цър-
квата да ръководи в духовните неща“ (У. и З. 107:8). 
Всички благословии, обреди, завети и организации 
в Църквата се осъществяват под председателството 
на президента на Църквата, който е президент на 
свещеничеството на Мелхиседек. Това свещени-
чество е дадено на Адам и съществува на земята 
винаги, когато Господ е разкривал Своето Еванге-
лие. Сановете на свещеничеството на Мелхиседек 
са старейшина, висш свещеник, патриарх, седемде-
сетник и апостол.
Препратка по темата: Ефесяните 4:11–14
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7. Обреди и завети
Обреди
Обредът е свято действие, извършено чрез властта 
на свещеничеството. Всеки обряд е предназначен от 
Бог да учи на духовни истини, често чрез символи.
Някои обреди са съществени за възвисяването и се 
наричат спасителни обреди. Само чрез получаване 
на спасителните обреди и спазване на свързаните с 
тях завети можем да получим всички благословии, 
достъпни чрез Единението на Исус Христос. Без тези 
спасителни обреди не можем да станем като нашия 
Небесен Отец и не можем да се върнем да живеем 
в присъствието Му завинаги (вж. У. и З. 84:20–22). 
Спасителните обреди се извършват под ръковод-
ството на носители на свещенически ключове.
Първият спасителен обред на Евангелието е кръ-
щение 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).
След като човек бъде кръстен, един или повече 
носители на  свещеничеството на Мелхиседек го 
потвърждават за член на Църквата и му дават Дара 
на Светия дух (вж. 3 Нефи 27:20). Дарът на Светия 
Дух е нещо различно от влиянието на Светия Дух. 
Преди кръщението човек може да чувства влия-
нието на Светия Дух и да получи свидетелство за 
истината. След като получи Дара на Светия Дух, 
човек, който спазва сключените завети, има право-
то на постоянното спътничество на Светия Дух.
Други спасителни обреди са ръкополагане в све-
щеничеството на Мелхиседек (за мъжете), храмово 
надаряване и запечатване на съпруг и съпруга. В 
храма тези спасителни обреди могат да бъдат из-
вършвани и за мъртвите чрез заместник. Обредите 
чрез заместник стават валидни, само когато почи-
налите ги приемат в света на духовете и спазват 
съответните завети.
Други обреди като благославяне на болни, даване 
на име и благословия на деца също са важни за 
духовното ни израстване.
Препратки по темата: Малахия 4:5–6, Матей 16:15–19, 1 Петър 
4:6, У.и З. 131:1–4

Свързани теми: Божеството: Светият Дух, Планът на 
спасение: Живот след смъртта, Единението на Исус Христос, 
Свещеничеството и ключове на свещеничеството

Завети
Заветът е свещено споразумение между Бог и чо-
век. Бог поставя условията на завета, а ние се съгла-
сяваме да вършим това, което Той иска да вършим; 
тогава Бог ни обещава определени благословии за 
нашето подчинение (вж. Изход 19:5–6, У. и З. 82:10). 
Ако не спазваме сключените от нас завети, няма да 
получаваме обещаните благословии.
Всички спасителни обреди на свещеничеството са 
съпроводени от завети. Например, сключваме завет 
с Господ чрез кръщението (вж. Мосия 18:8–10) и 
мъжете, получаващи свещеничеството на Мелхи-
седек, влизат в клетвата и завета на свещеничест-
вото. Вземайки от причастието, ние подновяваме 
сключените от нас завети.
Ние сключваме допълнителни завети, когато 
получаваме спасителните обреди на храмовото 
надаряване и запечатване. Ние се подготвяме да 
участваме в обреди и да сключваме завети в храма, 
като живеем според постановените от Господ стан-
дарти за достойнство (вж. Псалми 24:3–4). Същест-
вено важно е да бъдем достойни да влезем в храма, 
защото храмът буквално е домът Господен. Това е 
най- святото място за поклонение на земята.

8. Брак и семейство
Бракът между мъж и жена е постановен от Бог и 
семейството заема централно място в Неговия план 
на спасение и в нашето щастие. (вж. Битие 2:24, 
У. и З. 49:15–17). Само чрез сключване и вярно 
спазване на завета на селестиалния брак един мъж 
и една жена могат да изпълнят своя божествен 
 вечен потенциал (вж. 1 Коринтяните 11:11, У. и З. 
131:1–4).

Бог е заповядал на Своите чеда да се множат и да 
изпълнят земята (вж. Битие 1:28). Свещените сили 
за създаване на потомство трябва да се използват 
само между мъж и жена, законно свързани като 
съпруг и съпруга (вж. Битие 39:9, Алма 39:9). Съ-
пругът и съпругата имат важната отговорност да 
се обичат и да се грижат един за друг и за своите 
деца. Родителите трябва да отглеждат децата си в 
любов и праведност, да се грижат за техните физи-
чески и духовни нужди.

Щастието в семейния живот е най- вероятно да се 
постигне, когато се гради върху ученията на Гос-
под Исус Христос. По божествен проект бащите 
трябва да водят своите семейства с любов и пра-
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ведност 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 равно-
стойни партньори.

Божественият план за щастие позволява семейни-
те връзки да продължават след смъртта. Земята е 
създадена и Евангелието е разкрито, за да могат 
семействата да бъдат създавани, запечатвани и 
възвисявани за вечността. Чрез работата по се-
мейната история и служба в храма можем да 
 направим така, че обредите и заветите на Еванге-
лието да бъдат достъпни и за нашите  предци (вж. 
Малахия 4:5–6).

Адаптирано от „Семейството: прокламация към 
света“, Лиахона, ноем. 2010 г., с. 129.
Препратки по темата: Моисей 1:39, Битие 1:26–27, Изход 20:3–
17, Матей 16:15–19, Йоан 17:3, 1 Коринтяните 6:19–20, 2 Нефи 
2:22–25, Мосия 2:41, Алма 41:10, У. и З. 84:20–22

Свързани теми: Планът на спасение, Заповеди

9. заповеди
Заповедите са законите и изискванията, които Бог 
ни дава, за да ни помага да напредваме и да станем 
като Него. Заповедите са израз на обичта на Бог 
към нас. Ние проявяваме обичта си към Него, като 
спазваме заповедите Му (вж. Йоан 14:15). Спазва-
нето на заповедите винаги ще носи щастие и бла-
гословии от Господ (вж. Мосия 2:41, Алма 41:10). 
Бог няма да ни дава заповеди, без да подготвя път 
за нас да се подчиним (вж. 1 Нефи 3:7).

Двете основни заповеди са: „Да възлюбиш Господа 
Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с 

всичкия си ум. …(и) … да възлюбиш ближния си, 
както себе си“ (вж. Maтей 22:36–39). Ние можем да 
обичаме Бог и да Му служим, като избираме да 
обичаме и служим на другите (вж. Moсия 2:17, 
Moроний 7:45, 47–48).

Една от първите заповеди, дадени на човека, е да 
освещава Господния ден. Бог заповядва на Своите 
чеда да Го почитат, като в Господния ден вършат 
Неговата воля, а не своята, и обещава велики бла-
гословии на тези, които освещават Неговия ден 
(вж. Исайя 58:13–14).

Десетте заповеди са изключително важна част от 
Евангелието и са вечни принципи, необходими за 
нашето възвисяване (вж. Изход 20:3–17). Господ ги 
разкрива на Моисей в древни времена и ги излага 
повторно в откровения от последните дни.

Божиите заповеди включват ежедневна молитва, 
изучаване на словото Божие, покаяние, спазване на 
закона за целомъдрие, плащане на пълен десятък 
(вж. Малахия 3:8–10), пост (вж. У.и З. 58:6–7), про-
щаване на околните (вж. У. и З. 64:9–11), спазване 
на Словото на мъдростта (вж. У. и З. 89:18–21) и 
преподаване на Евангелието на други хора (вж. 
Матей 5:14–16, У. и З. 18:15–16).
Препратки по темата: Битие 39:9, 2 Тимотей 3:15–17, Яков 1:5–6, 
2 Нефи 32:3, 2 Нефи 32:8–9, Мосия 18:8–10, Алма 39:9, 3 Нефи 
18:15, 20–21, У. и З. 58:42–43, У. и З. 82:10

Свързани теми: Придобиване на духовно знание, Единението на 
Исус Христос: Покаяние, Обреди и завети

За повече информация относно тези теми, посете-
те страницата gospeltopics. lds. org или вж. Предани 
ще сме на вярата: евангелски справочник, 2004 г.
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Откъси за овладяване на ученията
Следва списък с всички 100 откъса за овладяване на ученията от Писанията

Стар завет нов завет книгата на мормон учение и завети и история 
на Църквата

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 2:22–25 у. и з. 1:30

Aвраам 3:22–23 Maтей 16:15–19 2 нефи 2:27 у. и з. 1:37–38

Битие 1:26–27 матей 22:36–39 2 нефи 26:33 у. и з. 6:36

Битие 1:28 лука 24:36–39 2 нефи 28:30 у. и з. 8:2–3

Битие 2:24 Йоан 3:5 2 нефи 32:3 у. и з. 13:1

Битие 39:9 Йоан 7:17 2 нефи 32:8–9 у. и з. 18:10–11

изход 19:5–6 Йоан 14:15 Moсия 2:17 у. и з. 18:15–16

изход 20:3–17 Йоан 15:16 Moсия 2:41 у. и з. 19:16–19

исус навин 24:15 Йоан 17:3 Moсия 3:19 у. и з. 21:4–6

Псалми 24:3–4 деянията 3:19–21 мосия 4:9 у. и з. 29:10–11

Притчи 3:5–6 1 коринтяните 2:5, 9–11 мосия 18:8–10 у. и з. 42:11

исайя 1:18 1 коринтяните 6:19–20 алма 7:11–13 у. и з. 49:15–17

исайя 5:20 1 коринтяните 11:11 алма 34:9–10 у. и з. 58:42–43

исаия 29:13–14 1 коринтяните 15:20–22 алма 39:9 у. и з. 64:9–11

исайя 53:3–5 1 коринтяните 15:40–42 алма 41:10 у. и з. 76:22–24

исайя 58:6–7 ефесяните 2:19–20 еламан 5:12 у. и з. 82:10

исайя 58:13–14 ефесяните 4:11–14 3 нефи 11:10–11 у. и з. 84:20–22

Йеремия 1:4–5 2 Солуняните 2:1–3 3 нефи 12:48 у. и з. 88:118

Йезекиил 3:16–17 2 Tимотей 3:15–17 3 нефи 18:15, 20–21 у. и з. 89:18–21

Йезекиил 37:15–17 евреите 12:9 3 нефи 27:20 у. и з. 107:8

даниил 2:44 яков 1:5–6 етер 12:6 у. и з. 121:36, 41–42

амос 3:7 яков 2:17–18 етер 12:27 у. и з. 130:22–23

малахия 3:8–10 1 Петър 4:6 мороний 7:45, 47–48 у. и з. 131:1–4

малахия 4:5–6 Откровението 20:12 Moроний 10:4–5 у. и з. 135:3



Календар за всекидневно четене на Писанията

Ян. Февр. 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

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









































































































 Тази прокламация бе прочетена от президент Гордън Б. Хинкли като част от неговото послание на общото 
събрание на Обществото за взаимопомощ, състояло се на 23 септември 1995 г. в Солт Лейк Сити, Юта. 

  ПЪРВОТО ПРЕЗИДЕНТСТВО И СЪВЕТЪТ НА ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛИ 
НА ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС НА СВЕТИИТЕ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ    HИЕ, ПЪРВОТО ПРЕЗИДЕНТСТВО  и Съветът на дванаде-

сетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни, тържествено провъзгласяваме, че бракът 
между мъжа и жената е постановен от Бог и че семейството 
заема централно място в плана на Твореца за вечната съдба 
на Неговите деца.

   ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА  – мъже и жени – са създадени 
по образа на Бог. Всички те са възлюбени духовни синове 
или дъщери на небесни родители и като такива всички 
имат божествена природа и съдба. Полът е съществена ха-
рактеристика на личността в доземното, земното и вечното 
самосъзнание и цели.

   В ДОЗЕМНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ  духовните синове и дъщери 
познавали и почитали Бог като техен Вечен Отец и приели 
Неговия план, чрез който децата Му могат да получат физи-
чески тела и да придобият земен опит, за да напреднат към 
съвършенство и напълно да осъзнаят своята божествена съд-
ба като наследници на вечен живот. Божественият план за 
щастие позволява семейните връзки да се обезсмъртят. Све-
щените обреди и завети, достъпни в светите храмове, дават 
възможност на отделните хора да се завърнат в присъстви-
ето на Бог, а на семействата да бъдат свързани за вечността.

   ПЪРВАТА ЗАПОВЕД,  която Бог дал на Адам и Ева, се отнася 
до възможността им, като съпруг и съпруга, да станат ро-
дители. Ние заявяваме, че заповедта на Бог към Неговите 
деца да се плодят и да изпълват земята остава в сила. Също 
така заявяваме, че Бог е заповядал свещените сили за съз-
даването на потомство да се използват само между мъж и 
жена, законно свързани като съпруг и съпруга.

   НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ,  че начинът, по който земният живот се съз-
дава, е божествено постановен. Ние потвърждаваме светост-
та на живота и неговата важност във вечния план на Бог.

   СЪПРУГЪТ И СЪПРУГАТА  имат важната отговорност да се 
обичат и да се грижат един за друг и за своите деца. Ето, на-
следство от Господа са чедата” ( Псалми 127:3 ). Родителите 

имат свещения дълг да отглеждат децата си в любов и пра-
ведност, да се грижат за техните физически и духовни нуж-
ди, да ги учат да се обичат и да си служат, да съблюдават 
заповедите Божии и да бъдат граждани, спазващи закона, 
където и да живеят. Съпрузите и съпругите, майките и ба-
щите ще бъдат отговорни пред Бог за самоосвобождаването 
от тези свои задължения.

   СЕМЕЙСТВОТО  е постановено от Бог. Бракът между мъжа и 
жената е съществен елемент в Неговия вечен план. Отредено 
е децата да се раждат в рамките на брачната връзка и да бъ-
дат отгледани от баща и майка, които изцяло почитат брач-
ните завети. Щастието в семейния живот е най-вероятно да 
се постигне, когато се гради върху ученията на Господ Исус 
Христос. Успешните бракове и семейства се установяват и 
се поддържат върху принципите вяра, молитва, покаяние, 
прошка, уважение, обич, състрадание, работа и благотворни, 
развлекателни дейности. По божествен проект бащите тряб-
ва да водят своите семейства с любов и праведност и са отго-
ворни да осигуряват необходимото за живота и защитата на 
семействата си. Майките са отговорни предимно за отглеж-
дането на децата си. В тези свещени отговорности бащите и 
майките са задължени да си помагат като равностойни парт-
ньори. Недееспособност, смърт или други обстоятелства мо-
гат да изискват индивидуално приспособяване. Роднините 
трябва да оказват помощ при необходимост.

   НИЕ ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ  тези, които нарушават заветите за 
целомъдрие, които безчестят брачния партньор или детето 
си, или които не изпълняват семейните си задължения, че 
един ден ще бъдат отговорни пред Бог за това. Също така 
предупреждаваме, че разпадането на семейството ще до-
несе на отделните хора, общностите и нациите бедствията, 
предсказани от древните и от съвременните пророци.

   НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ  отговорните граждани и държавните 
служители навсякъде по света да подкрепят мерките, пред-
назначени да запазят и укрепят семейството като основна 
единица на обществото.   

 СЕМЕЙСТВОТО
  ПРОКЛАМАЦИЯ 

КЪМ СВЕТА
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Целта на Семинарите и Институтите по 
религия
Нашата цел е да помогнем на юношите и пълнолетните младежи да 
разбират ученията и Единението на Исус Христос и да се уповават 
на тях, да бъдат достойни за храмовите благословии и да подготвят 
себе си, своите семейства и своите ближни за вечен живот с техния 
Отец в небесата.
За да помогнат за постигането на тези цели, учителите и учениците в 
Семинара и Института по религия се насърчават да прилагат 
основните подходи при преподаването и изучаването на Евангелието.

Учителите и учениците следва:
• Да преподават и изучават чрез Духа.
• Да развиват учебна среда, изпълнена с обич, уважение и цели.
• Да изучават Писанията всеки ден и четат текста за курса.
• Да разбират контекста и съдържанието на Писанията и словата 

на пророците.
• Да определят, разбират, чувстват истинността и важността на 

ученията и принципите на Евангелието и да ги прилагат.
• Да обясняват, споделят и свидетелстват за ученията и принципите 

на Евангелието.
• Да овладяват ученията.


